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ভূিমকাঃ
িব� মানবতার ভাবনায় েরাগ �িতকার ও �িতেরােধর পেথ এক
বড় চয্ােল� হেয় দাঁিড়েয়েছ এইচআইি/ এইডস। েদশ, জািত,
ধমর, বণর্ িনিবর্েশেষ নারী বা পু, িশশু িকংবা ব ৃ� েকউই এর
সং�মণ ও আ�মণ তথা �াণসংহােরর করাল থাবা েথেক আজ
আর মু� নয়। েকননা এইচআইিভ েথেক পূ ণর্রূেপ মু� হওয়
যায় বা এইডস আ�া� বয্ি� স�ূণর্ সু� হেয় যােবন এমন েকা
িচিকৎসা অদয্াবিধ আিব�ার হয়িন। িচিকৎসা িবজ্ঞােন এখে
পযর্� এর েনই েকান িনরাম, েনই েকান িটকা বা �িতেষধক।
ধীের ধীের িহমশীতল মৃতুয্র পরশ বুিলেয় মানুেষর জীন �দীপ
িনিভেয় েদয়াই এর েশষ সবর্নাশা অিভলাষ
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এইচআইিভ (HIV) িক?
এইচআইিভ এক ধরেনর েলি� ভাইরাস যা মানব েদেহ �েবশ
কের েদেহর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতােক ন� কের েদয় এব
মানু ষেক এইডেস আ�া� কের। ‘‘েলি� ভাইরাস’’ একিট
ধীরগিত স�� ভাইরাস। এ ভাইরাসগুেলা আমেণর দীঘর্িদন
পের েদেহ �িতকূল পিরি�িত সৃি� কের। িনউি�ক এিসেডর
গঠেনর উপর িভি� কের ভাইরাসেক আবার িডএনএ ভাইরাস
(DNA- Deoxyribonucleic Acid) এবং আরএনএ ভাইরাস
(RNA- Ribonucleic Acid) এ দু ’ভােগ ভাগ করা যায়।
এইচআইিভ এক ধরেনর আরএনএ ভাইরাস। এ ভাইরাসিট
েগালাকৃিতর এবং এর আবরণী িঝি�েত রেয়েছ িবেশষ ধরেনর
�াইেকাে�ািটন (Glycoprotein) যা ভাইরাসিটর েদেহর CD৪
নামক ে�তকিণকার সােথ যু � হেত সাহাযয্ কের। HIV=
Human (মানু ষ) Immunodeficiency (েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা
অভাব) Virus (জীবানু ) েবশী পিরমােণ থােক র�, বীযর্ ও
েযানীরেস। শরীেরর অনয্ তরল পদােথর্ও েযমন বুেকর দুধ
মুেখর লালায় খুব অ� পিরমােণ এ ভাইরােসর উপি�িত লক্ষ
করা যায়। �ধানত আ�া� বয্ি�র র, বীযর্ ও েযানীরস সু�য
বয্ি�র িমউকাস েমমে�েনর সং�েশর্ আসেল এ ভাইরা
সং�িমত হয়।
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এইডস (AIDS) িক?
এইচআইিভ কেয়কিট উপােয় মানব েদেহ �েবশ কের েদেহর
িনজ� েরাগ �িতেরাধ বয্ব�ােক ধীের ধীের �ংস কের েদয়।
আ�া� বয্ি�র েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা এক পযর্ােয় স�ূণর্
পায়। এইচআইিভ সং�মেণর সবর্েশষ পযর্ায় হল এইডস
এইডস এর অথর্ হে�- A= Acquired (অিজর্), I= Immune
(েরাগ �িতেরাধ ক্ষম), D= Deficiency (অভাব/ ��তা), S=
Syndrome (লক্ষণসম)। শরীেরর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা কে
যাওয়ার কারেণ এইডস আ�া� বয্ি� অিত সহেজই অনয্ ে
েকান েরােগ আ�া� হয়। এ িবিভ�
েরােগর লক্ষণ ব
উপসগর্গুেলােক এইডস নামণ করা হয়। েকান কাযর্কর
�িতেষধক না থাকায় মৃতুয্ই এইডস েরােগর অিনবাযর্ পিরণি

িব�বয্াপী এইচআইি/এইডস এর সামি�ক
পিরি�িতঃ
এইচআইিভ/এইডস এর কারেণ বতর্মান িব� পিরি�িত এক চরম
হুমিকর স�ুখীন। এ নীরব ঘাতক মহামারীেত আ�া� হে�
পৃিথবীর এেকর পর এক েদশ। িডেস�র ২০০৬ সাল পযর্�
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এইচআইিভ সং�িমত �া�বয়� নারী-পুরুেষর সংখয্া �া ৩
েকািট ৭২ লক্ষ এব ১৫ বছেরর কম বয়সী েছেল েমেয়েদর
সংখয্া২৩ লক্ষ। শুধুম২০০৬ সােল নতুন কের �ায় ৪৩ লক্
মানু ষ এইচআইিভেত আ�া� হেয়েছ। ১৯৮১ সােল সবর্�থম
এইডস েরাগী সনা� হওয়ার পর েথেক এ পযর্� এ েরােগ মৃতুয
হেয়েছ ২ েকািট ৫০ লােখরও েলােকর েবশী েলােকর। [তথয্সূ�:
UNAIDS/ WHO, ২০০৬] ১০ েথেক ২৪ বছর বয়সীেদর মেধয্
এইচআইিভ �ত িব�ার লাভ করেছ। িবে� �িতিদন ১১ হাজার
নারী পুরুষ নতুনভােব এইচআইিভেত আ�া� হে�
১৯৮৯ সােল সবর্�থম বালােদেশ এইচআইিভেত সং�িমত বয্ি�
সনা� করা হয়। বতর্মােন বাংলােদেশ এইচআইিভেত সং�িমত
বয্ি�র সংখয্া সরকারী িহসাব মে ৭৫০০ জন। সরকারী তথয্
অনু সাের বাংলােদেশ এখন পযর্� এইচআইিভ সং�িমত িচি�ত
বয্ি�র সংখয্ ৮৭৪ জন। এেদর মেধয্ ২৪০ জন এইডস এ
আ�া� এবং এইডস এ মারা িগেয়েছ ১০৯ জন। ঝুঁিকপূ ণর্
জনেগাি�র মেধয্ এইচআইিভ সং�মেণর হার ১% এর িনেচ।
[ANSP, ২০০৬] সািবর্কভােব বাংলােদেশ এইচআইিভ সং�মেণর
হার যিদও অনয্ানয্ বহু েদেশর তুলনায়, িক� এেত
আ�তুি�র েকান অবকাশ েনই। েকননা, সং�মেণর সকল
ঝুঁিকপূ ণর্ আচর ও েভৗগিলক অব�ানগত কারণ িবদয্মান থাকায়
মহামারী আকাের েয েকান সময় অিত �ত এইচআইিভ/এইডস
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এেদেশ ছিড়েয় পড়ার স�াবনা অিত �বল।

এইচআইিভ/এইডস ও আমােদর তরুণ সমাজ
তারুণয্েক যতটা িনয়ামত িদেয় আ�াহ ভরপুর কের িদেয়ে,
মানু েষর বয়েসর আর েকান পযর্ায়েক আ�াহ ততটা েয়ামত
িদেয় সমৃ� কেরন িন। তাইেতা এিটই জীবেনর সেবর্া�ম সময়
বেল িবেবিচত হয়। তারেণয্র েমধ, শি�, সততা ও িন�ােক
কােজ লািগেয়ই অতীেত বহু জািত উ�ত হেয়ে, িবে�র দরবাের
সমৃ�শালী জািত িহেসেব পিরিচিত েপেয়েছ। তাই তরুণ সমােজর
উপর আেজা সকল মানু েষর রেয়েছ িবপুল আশা, আকাংখা ও
আ�া। িকেশার এবং যু বেকরাই এ তরুণ সমােজর �িতিনিধ�
করেছ। ৈকশর এবং েযৗবন জীবেনর ে�� সময় হেলও অনয্
িবেবচনায় তােক বলা েযেত পাের মানু েষর জীবেনর ঝড়-ঝ�ার
সময়। েকননা এ সমেয় শারীিরক পিরবতর্েনর সােথ পা�া িদেয়
মেনাজগেতও ঘেট ৈব�বা�ক পিরবতর্। UNAIDS-২০০৬ এর
তথয্ অনুযায়ী িব�বয্াপী �িতবছর নতুনভােব এইচআইি
সং�িমতেদর মেধয্ অেধর্েকর েবশী হে২৫ বছেরর কম বয়সী
িকেশার-িকেশারী ও যু বক-যু বতী। অ� বয়স, শারীিরক ও
মানিসক পিরবতর্ন এবং আিথর্ক িনভর্রশীলতাসহ নানািবধ কার
িকেশার-িকেশারী এবং যু বক-যু বতীরা এইচআইিভ �ারা সং�িমত
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হওয়ার েক্ষে� ঝুঁিকপূণর্ অব�ায় থােক। এ-এ আ�া� হেয়
িবে� �িতিদন �ায় ৮০০০ মানু ষ মারা যাে�, যার অেধর্কই
যু বসমাজ। এ ে�ক্ষাপেট আমােদর েদেশর অিমত স�াবনার ে
িবশাল যু বসমাজ রেয়েছ, যারা েদেশর েমাট জনসংখয্ার ৩১.২৭
শতাংশ (৩.৮ েকািট), তারাও হেত পাের এইচআইিভ/এইডস
সং�মেণর িনমর্ম িশকার

এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ তরুণ সমােজর
করণীয়ঃ
তারুেণয্র �াি�কাল জীবেনর সবেচেয় গুরু�পূণর্ বেলই আম
ি�য়নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম তরুণেদ
িবেশষভােব মযর্াদা িদেতন। ইসলােম �থম যু েগ তরুণ
সাহাবাগণ অেনক গুরু�পূণর্ কা েজ েনতৃ� িদেয়িছেলন।
তরুণরাই আজেকর ে�ক্ষাপেট  নতুনভােব সমাজ িবিনমর্
গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন করেত পাের। এইচআইিভ ভাইরাস
এইডস �িতেরােধ তরুণেদর দািয়� তাই অেনক। তারুেণয
শি�, অিভজ্ঞা ও জ্ঞানেক ক লািগেয় তারা আমােদর েদেশ
এইচআইিভ/এইডস আ�মেণর ঝুঁিক কমােনার বয্াপাের িবশাল
অবদান রাখেত পাের। েসজনয্ িন�বিণর্ত পদেক্ষপ �হেণর মাধ
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তারা এইচআইিভ/এইডস �িতেরাধ কমর্সূচীেক একিট কাযর্ক
রূপ িদেত পাের
1. এইচআইিভ/এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর্ িনেজ
�েয়াজনীয় জ্ঞানজর্ন করা ও তরুণেদর মেধয্ এ বয্াপ
বয্াপক গণসেচতনতা গেড় েতালা
2. এইডস সং�া� তথয্ আদান �দা, ঝুঁিকপূ ণর্ সমসাথীেদর
সু িশক্ষাদ, ে��া পরামশর্ কাযর্�ম ও �েয়াজনীয় পরীিনরীক্ষার মধয্ িদেয় সকেলর আচরেণ পিরবতর্ন আনা ে
পাের। বয্ি�গত ও সামািজকভাে বয্াপক েযাগােযা, সিঠক তথয্
�দান ও �চারণার মধয্ িদেয় নার, পুরুষ ও যুবসমােজ কাি�ত
সামািজক ৈনিতকতার মানদ� ও মেনাভাব সু দৃ ঢ় করা যায়।
এইডস আ�া� বয্ি� িনেজও আ�সাক্ষয্দােনর মাধয্েম অ
আচরণ সংেশাধন করেত সাহাযয্ করেত পাের। এ পযর্� এইড
িনেয় েয সব উে�খেযাগয্ ও অনুকরণীয় েসবাকাজ শুরু হেয়
এবং নানািবধ রচনা �কািশত হেয়েছ তরুণরা তা
Communication এর মাধয্েম জনগেণর মেধয্ বয্াপকভা
ছিড়েয় িদেত পাের।
3. ইসলামী অনু শাসন েমেন চলাঃ তরুণেদর সবারই উিচত হল
সকল েক্ষে�ই ইসলামী অনুশাসন েমেন চলেত অভ হওয়া এবং
ইসলামী মূ লয্েবােধর �িত ��াশীল থাকা। েকননা ইসলামী
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অনু শাসন েয মানু ষেক শুধু অসততা েথেকই রক্ষা কের তা,
বরং
যাবতীয়
খারাপ
কাজ
েথেক
িবরত
েরেখ
এইচআইিভ/এইডস এ আ�া� হওয়ার ঝুঁিকও �বলভােব �াস
কের। এজনয্ সকেলর উিচত িশশুকাল েথেক �িতিট েছে
েমেয়েক ইসলামী মূ লয্েবােধর আেলােক গেড় উঠেত সািবর্কভাে
সহায়তা করা। েযৗন জীবন িবষয়ক ইসলামী িবিধিনেষধ েযন
তারা কেঠারভােব েমেন চেল, েস বয্াপাের তােদরেক উ�ু� করা
পিরবােরর সকেলর দািয়�। েযৗন সংসেগর্র মাধয্ে
এইচআইিভ/এইডস সং�মণ �িতেরাধ করার জনয্ েযৗন
আচরেণ ইসলামী মূ লয্েবাের আেলােক ইিতবাচক পদেক্ষপ �হ
করা এবং এর স�াবয্ উপায়সমূহ হেত পাের িন�রূ
 িববাহপূ বর্ েযৗনিমলন েথেক এেকবাের িবরত থাকা। েযৗন
�বৃি� যিদও �াণী মাে�রই �ভাবজাত, িক� সামািজক
ৈনিতকতা ও ইসলামী মূ লয্েবাধ এ িশক্ষা ও �ীকৃিত ে
েয, নর-নারী �া� বয়েস উপনীত হওয়ার পর শুধুমা�
িববােহর মধয্ িদেয় িব�� দা�তয্ জীবন যাপন করে
 িব�� দা�তয্ িমলনঃ শু ধুমা� িব�� দা�তয্ জী
এইচআইিভ �িতেরােধ অনয্তম সহায়ক ভূিমকা পালন
কের থােক। িক� বতর্মান সমােজ ৈনিতক অবক্ষে
কারেণ দা�তয্ জীবন বিহভূর্ত েযতার হার বৃি�
পাে�। এর ফেল বহু পিরবাের �াম-�ীর মেধয্ েদখা
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িদেয়েছ স�েকর্র মারা�ক অবনিত। সমােজর �াথিমক
িভি� ও পিরবার েভে� যাওয়ার পাশাপািশ �জনন
�াে�য্র অবনিত হে�। েদখা িদেয়েছ িবিভ� Sexually
Transmitted Diseases এবং এইচআইিভ/ এইডস
এর ভয়ংকর �াদু ভর্াব
 অ�তয্ািশত েযৗন স�কর্ হেত পাের এমন স�কর্ েয
খারাপ ব�ুেদর সােথ চলা-েফরা করা, আ�া েদয়া,
মাদকাস� হওয়া ইতয্ািদ এিড়েয় চলা
4. এইচআইিভ সং�মেণর স�াবয্ �ভাব স�েকর্ -বাবা ও
দ�িতেক গভর্ধারণ স�িকর্ত �েয়াজনীয় কাউি�িলং ক,
যােত মা েথেক িশশুেত এইচআইিভ সং�মেণর ঝুঁিক কেম
যায়।
5. রে�র মাধয্েম এইচআইিভ সং�মেণর ঝুঁিক কমােনার জনয
র� �হেণ যেথ� সতকর্তা অবল�ন করা। এজনয্ িন�িলিখ
পদেক্ষপ েনয়া েযেত পাে
 েদেহ অেনয্র র� �হণ না কেরই ময্ােলিরয়া
র�শূ নয্তার জনয্ � িচিকৎসা িনেয় আেরাগয্ লােভর
েচ�া করা।
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 পুি�কর খাবার েযমন আিমষ, িভটািমন ইতয্ািদ �হণ
কের রে�র উপাদান ৈতরীর প�িতেক কাযর্কর করা
 �িতি�ত ও সরকার অনু েমািদত �া�য্ েসবােকে�র
িবেশষজ্ঞ িচিকৎসেকর িনকট �ত িচিকৎসা েসবা েনয়
 স�াবয্ ও র�দানকারীে কাউি�িলং করা।
 সকল �কার দু ঘর্টনা এড়ােনার জনয্ জীবেনর িনরাপ�
স�ে� সেবর্া� সতকর্তা অবল, যােত েদেহ অেনয্র
র� �হণ করেত না হয়।
 �ক বা ি�ন কাটেত পাের এমন বয্বহৃত য�পািত েযম
ে�ড, ছু ির ইতয্ািদ িনেজর শরের বয্বহার না করা
 িচিকৎসা ও অ�পাচাের বয্বহৃত য�পািত িনরাপদভাে
ন� করা।
 য�পািত সিঠকভােব জীবানু মু� করা।
 �িতবারই ইনেজকশােন নতুন সু ঁচ ও িসির� বয্বহার
করা।
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 েকান কারেণ র� �হেণর �েয়াজন হেল র�দাতার
রে� এইচআইিভ আেছ িকনা তা অবশয্ই পরীক্ষা ক
েনয়া।
6. এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�েদর য� ও সহায়তা দানঃ
যারা এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�, তরুণরা তােদরেক
মানিসক বেল বলীয়ান করেত পাের, তােদর পােশ েথেক িদেত
পাের নানা ধরেনর সহায়তা। একিট িবষয় অতয্� গুরুে�র সা
মেন রাখেত হেব - িবিভ� েরােগ আ�া� বয্ি�েদর �িত
আমােদর েয ধরেনর মেনাভাব ও আচরণ থােক এইডেস আ�া�
বয্ি�েদর �িতও আমােদর সকেলর একই ধরেনর মেনাভাব থাকা
উিচত। এ বয্াপাের িন�বিণর্ত পদেক্ষপ েনয়া েযেত প
 এইডস এ আ�া� বয্ি�র সােথ আ�িরক ও েসৗহাদর্য্পূ
আচরণ করা।
 তার �িত সহনু ভূিতশীল ও য�বান হওয়া এবং কখেনা
ঘৃণা �কাশ না করা।
 এইডস এ আ�া� বয্ি�েক মানিসকভােব �ফু� রাখেত
েচ�া করা এবং আ�া� হওয়ার জনয্ েদাষেরাপ না
করা।
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 এইডস এ আ�া� বয্ি�েক অনয্ সবার মত সমা
সু েযাগ েদয়া এবং ৈবষময্মূলক মেনাভাব েপাষণ না করা
 এইডস এ আ�া� বয্ি�েক চাকুরী ও অনয্ানয্ ক
েথেক বি�ত না করা।
 আ�া�েদর জনয্ �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ কর

তরুণ সমােজর �িত ইসলােমর আহবান ও
অনু শাসন - যা এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ
িবেশষভােব কাযর্কর
1. শুধুমা� ৈবধ ও িব�� দা�তয্ জীবন যাপেনর �ি
ইসলােমর আহবানঃ ইসলাম দা�তয্ জীবনেক মানুেষর জনয
একিট বড় েনয়ামত ও আ�াহর একিট িনদশর্ন বেল েঘাষণা
িদেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,

َ ُ
َ ْ ُ َّ
ُ َ
َ
ُ َ َ َ َۡ
﴿ َوم ِۡن َءا�ٰتِهِۦٓ أن خل َق ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا ل ِت ۡسك ُن ٓوا إ ِ ۡ� َها
َ ّ ٰ َ َ َٰ
ّ ً َ ۡ َ َ ٗ ّ َ َ َ ۡ َ�ُم  َّوَد
َ ّ
ت ل ِق ۡو ٖ� َ� َتَكَ ُرون
ٖ �� جعل بَين م َة ور�ة ۚ ِنَ ِ� �ل ِك
[٢١:﴾ ]الﺮوم٢
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‘‘তাঁর িনদশর্েনর একিট এই ে, িতিন েতামােদর মধয্ েথেক
েতামােদর জনয্ �ীেদর সৃি� কেরেছ, যােত েতামরা তােদর কােছ
সু খ-শাি� লাভ করেত পার। আর িতিন েতামােদর মেধয্ ভালবাসা
ও েসৗহাদর্য্ সৃি� কেরেছন। অবশয্ই এর মেধয্ িচ�াশীল েলাক
জনয্ অেনক িনদশর্ন রেয়’’। [আর-রূম: ২১]

উ�ম নারীেদর �শংসায় আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َ
ّ
ُّ
ٰ َ َ ّلَ ٱ�َ َ� ۡع َض ُه ۡم
﴿ِّجَالُ قَ�َٰمُونَ �ََ ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَض
� َ� ۡع ٖض
ۡ َ ۡ ّ ٞ َ َ ٌ َ َ ُ َ ّ َ� ِ مَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡ�َٰلِهِمۡۚ فَٱ
ب ب ِ َما
ِ ل�َٰل ِ�ٰت �ٰن ِ�ٰت � ٰ ِف�ٰت ل ِلغي
و
هُنَّ وَٱهۡج
ّ
�ِ َُرُوهُن
َ ٱ�َُّۚ وَٱ�َّٰ�ِ �ََافُونَ �ُشُزَهُنَّ فَعِظُو
َ َِإ
ّ ۗ ب
ۡ َ
َ
�ِۡ�مَضَاجِعِ  وَٱ
َيۡهِنَّ سَِي�ً إِن
ُوهُنَّۖ  ف نۡ أَطعۡنَ�ُمۡ فَ� �َبغُواْ عَل
َ ٗ َ َ َ َّ
ٗ
[٣٤:﴾ ]اﻟنﺴﺎء٣ ��ِ�َ �ن عل ِّيا كب

‘‘সু তরাং সা�ী �ীরা অনু গতা এবং আ�াহর েহফাযেত তারা
�ামীর অনু পি�িতেত (িনেজেদর সতী� ও �ামীর স�দ) সংরক্ষ
কের।’’ [আন-িনসা : ৩৪]
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�ামী-�ীর দা�তয্ িমলনই শরীয়েতর  দৃি�েত একমা� িব��
িমলন। এ দা�তয্ িমলেনর �িত আ�া সৃি�র জনয্ এেক সাওয়া
অজরেনর একিট প�িত িহসােব �ীকৃিত েদয়া হেয়েছ। সহীহ
মুসিলেমর একিট হাদীেস এেসেছ :

َ ْ
ّ َ َْ َ ُ
ٌَ َ
ّ َ ّ ّ َل ا
ُ
. َو ِ� ﺑُﻀ ِﻊ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ َﺻﺪﻗﺔ: اﷲ ﻋﻠﻴﻪ َوﺳَ َﻢ
َ
«�ﻮُ ﻨﻟَِ ﺻ
َ َ ٌ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ّ َﻳَﺄ ﻰ
: �َ ْ ِﺗ أﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ و��ﻮن ﻟ ِ�ﻴﻬﺎ أﺟﺮ ﻗﺎل
ِ َﻗﺎل َﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ
َ � ﺎن َﻋﻠﻴْﻪ
ﻴﻬﺎ ِو ْز ٌر ﻓﻜﺬلِﻚ ِإذا َوﺿ َﻌ َﻬﺎ
�أ َرأ�ﺘُ ْﻢ ل ْﻮ َوﺿ َﻌ َﻬﺎ ِﻓ َﺣ َﺮامٍ أ
ِ ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ
.«ِﻓ ﺤﻟَﻼ ِل ﻛن ُﻟ أﺟ ٌﺮ

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেল,‘‘েতামােদর
ল�া�ােনর ৈবধ বয্বহােরও রেয়েছ সওয়া’’। সাহাবাগণ অবাক
হেয় বলেলন, (দা�তয্ িমলেনর মাধয্) আমােদর েকউ তার
কামনা পূ রণ করেল েস সাওয়াব পােব? রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বলেলন, ‘‘েতামরা িক লক্ষয্ ক, যিদ েস হারাম
প�ায় তার ল�া�ান বয্বহার কের তাহেল িক এেত পাপ হেব
না? েতমিন হালালভােব এর বয্বহাের সাওয়াব রেয়ে’’। [সহীহ
মুসিলম-১৬৭৪]
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ৈবধ দা�তয্ িমলেনর সািবর্ক �াধীনতা �দান কের আ�া
তা‘আলা আল-কুরআেন ইরশাদ করেছন,

ت
ّ�
ْ ُ ََّ ُۡۡ
ٞ ۡ َ ۡ ُ ُٓ َ
ٰ َ� ۡث ّ�ُمۡ فَ�ُۡواْ حَرۡث َ�ُم
َ شِئتمۖ وقدِموا
﴿� ِساؤ�م حر
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
ّ
ۡ
ّ
َ ّ�ُم مُ� ٰقوهُ َو�َ� ٱل ُمؤ ِمن
�ِ
فُسِ�مۡۚ وَٱ�َّقُواْ ٱ�ََّ وَٱعۡلَمُوٓاْ �َن
ِ ِ ۗ
[٢٢٣:﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢

‘‘েতামােদর �ীগণ েতামােদর শসয্ েক, েতামরা েতামােদর
শসয্েক্ষ ে� েযভােব ই�া গমন কর এবং েতামােদর ভিবষয্
জনয্ িকছু কর। আর আ�াহেক ভয় কর এবং েজেন েরেখা
েতামরা আ�াহর স�ু খীন হেব’’। [আল-বাকারাহ : ২২৩]

ٞ َ ِ� َُن
ّ
َ
ّ ﴿
اس
[١٨٧: لَّهُنَۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮةٞنتُمۡ �َِاس
�ُمۡ وَأ
‘‘�ীরা েতামােদর েপাষাক এবং েতামরা তােদর েপাষাক’’। [আলবাকারাহ : ১৮৭]

দা�তয্ জীবেনর আ�া ও িব��তা যােত েকান মেতই ক্ষু�
হয়, েসিদেক �ামী-�ী উভেয়র দৃি� আকষর্ণ কের িবদায় হে�র
ভাষেণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেল,
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»أﻻ إن ﻟ�ﻢ ﻋ �ﺴﺎﺋ�ﻢ ﺣﻘﺎ وﻟنﺴﺎﺋ�ﻢ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺣﻘﺎ ﻓﺄﻣﺎ
ﺣﻘ�ﻢ ﻋ �ﺴﺎﺋ�ﻢ ﻓﻼ ﻄﻦﺌ ﻓﺮاﺷ�ﻢ ﻣﻦ ﺗ�ﺮﻫﻮن وﻻ
ﻳﺄذن ﻓ ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻟﻦ ﺗ�ﺮﻫﻮن أﻻ وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴ�ﻢ أن ﺗﺴﻨﻮا
«ﻴﻟﻬﻦ ﻓ ﻛﺴﻮﺗﻬﻦ وﻃﻌﺎﻣﻬﻦ
‘‘সাবধান! েতামােদর �ীেদর উপর েতামােদর অিধকার রেয়েছ।
আর েতামােদর উপর েতামােদর �ীেদরও অিধকার রেয়েছ। আর
�ীেদর উপর েতামােদর অিধকার হল - তারা েতামােদর িবছানায়
এমন কাউেক আসেত েদেব না যােদর েতামরা অপছ� কর এবং
েতামােদর গৃেহ এমন েলাকেদরেক অনু মিত েদেব না যােদরেক
েতামরা পছ� কর না। সাবধান েতামােদর উপর তােদর অিধকার
হে� েতামরা তােদও ভরণ-েপাষেণ তােদও �িত সদাচারণ
করেব’’। [সু নান িতরিমিয-১০৮৩]

�ীর সােথ িব�� দা�তয্ স�কর্ই �ামীর �িত �ীর ভালবাসা
��ােবাধ ৈতরী কের। এেত �াভািবকভােবই �ামী হেয় উেঠ �ীর
কােছ অতয্� আ�াভান ও আদশর্ বয্ি��। িবষয়িটে রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এভােব ফুিটেয় তুেলেছন তাঁর
িচর�ন বাণীেত,

«�»ﺧ��ﻢ ﺧ��ﻢ ﻷﻫﻠﻪ وأﻧﺎ ﺧ��ﻢ ﻷﻫ
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‘‘েতামােদর মেধয্ েস বয্ি� সেবর্া�ম েয তার �ীর িনকট উ�
আর আিম েতামােদর মেধয্ আমার �ীর িনকট উম’’। [সু নান
িতরিমিয-৩৮৩০]
আল-কুরআন ও হাদীেসর আেলােক �ামী এবং �ী যিদ
পর�েরর �িত ��াশীল ও আ�াভাজন হয়, তাহেলই তােদর
দা�তয্ জীবন হেব মধুর এবং স�ব হেব িব�� দা�তয
িমলেনর মাধয্েম এইচআইি/এইডস এর ঝুঁিক কমােনার।

2. ইসলােম িববােহর �িত সামািজক সেচতনতা বৃি�র গুরু
ইসলাম পিরণত বয়েস িববােহর �িত যেথ� গুরু� আেরা
কেরেছ। তরুণেদরেকও যথাস�ব তাড়াতািড় িববােহর �িত উ�ু�
কেরেছ। েকননা িববােহর মাধয্েমই �ত ইিতবাচক আচরিণক
পিরবতর্ন সাধন করা স�, যা এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ
িবশাল ভূ িমকা রাখেত সক্ষম
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ّ
ُ َٓ ۡ ُ َ ۡ َ
�ما�ِ� ۡ ۚم
ح� مِن عِبادِ�م
ِ ِ ﴿َأَن�ِحُواْ ٱ�َۡ�َٰ�َٰ مِن�ُمۡ وَٱل�َٰل
َ
ُ ّ ن يَ�ُونُواْ �ُقَرآءَ �ُغۡنِه ِمُ ٱ�َُّ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱ
ٞ �َ َ�ٰس ٌِع َعل
﴾٣ ِيم
[٣٢:]ﻨﻟﻮر
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‘‘আর েতামােদর মেধয্ যারা আিয়য্ (অিববািহত, িবপ�ীক,
িবধাবা) তােদর িবেয় স�াদন কর এবং েতামােদর দাস-দাসীেদর
মেধয্ যারা সৎ তােদরও। তারা অভাব�� হেল আ�াহ িনজ
অনু �েহ তােদরেক অভাবমু� কের েদেবন। আ�াহ েতা �াচুযর্ম,
সবর্জ্ঞ’’। [আন-নূ র : ৩২]
তরুণেদর �িত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সাম এর উদা�
আহবান হলঃ

َ ََْ ْ َ
ّ َ َ َ َﻌْﺮ
َ ﺎء َة ﻠْﻴَﺰﺘ ََ ّوَ ْج َﺈِﻧَّ ُﻪ َﻏ ﺾَ ُّ ِﻠْﺒَﺮ
َلﺸَﺒ
َ ﺒﻟ
َ ْ ﺎع
ﺼ
ﺎب ﻣﻦ اﺳﺘﻄ
»ﻳﺎ ﺸ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َﺈ
َ
َ
ّ
ْ ََ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ ﺣ َﺼ ُﻦ لِﻠﻔ ْﺮ ِج َوﻣ ْﻦ ل ْﻢ �ﺴﺘﻄﻊ �ﻌﻠﻴ ِﻪ ِﺎلﺼَ ْﻮمِ ِﻧَﻪ ُﻟ وﺟ
«ﺎء
وأ
ِ
ِ

‘‘েহ যু বসমাজ! েতামােদর মেধয্ েয িবেয়র (ৈদিহক ও আিথর্)
সামথর্ রােখ েস েযন িবেয় কের। েকননা এটাই তার দৃি�েক
সবেচেয় েবশী সংযত করেব এবং তার ল�া�ানেক (অৈবধ
িমলন েথেক) েবশী েহফাযত করেব। আর েয িবেয়র সামথর্ রােখ
না তার উিচত েরাযা রাখা। েকননা েরাযা তার (েযৗনকামনা
িনয়�েণর) জনয্ ঢাল �র’’। [সহীহ বুখারী-৪৬৭৮, সহীহ
মুসিলম-২৪৮৫ ও ২৪৮৬]
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া িববােহর
�েয়াজনীয়তার �িত উ�ু � কের িববােহর �িত অনা�হীেদর
উে�েশয্ িনেজর উদাহরণ েপশ কের বেলিছেল,

ُْ ُ ُ َ ّ َ َُ ْ ُ َ ََْ ّ ْ ُ َ ْ َ َ ّ ّ
َ َ»أ
ﻮم َوأﻓ ِﻄ ُﺮ
ﻜِ أﺻ
ﺎ
ﻣ
ِ َا�َ ِ�ِ ﻷﺧﺸﺎ�ﻢ َِ ِ وأ�ﻘﺎ�ﻢ ﻟ ﻟ
ِ
ْ َ َ ّ َ َ ْ ُ ُ َأَﺗَﺰ ّ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ نَّﻲ
ّ
َ
«ِ �ِ َأُﺻَ�ِ وأرﻗﺪ َوَج ﻟنِﺴﺎء �ﻤﻦ ر ِﻏﺐ �ﻦ ِﺘ ﻓﻠيﺲ

‘‘আ�াহর কসম! আিম আ�াহেক েতামােদর েচেয়ও েবশী ভয়
কির এবং েতামােদর েচেয়ও েবশী তাকওয়া অবল�নকারী। িক�
তা সে�ও আিম েরাযা রািখ, আবার িবরিত েদই, সালাত আদায়
কির ও রােত িন�া যাই এবং নারীেদর িববাহ কির। অতএব যারা
আমার সু �ােতর �িত িবরাগভাজন হেব, তারা আমার উ�েতর
অ�ভূ র্� ন’’। [সহীহ বুখারী-৪৬৭৪, সহীহ মুসিলম-২৪৮৭]

3. অৈবধ েযৗনিমলন/ েযৗনাচার েথেক এেকবােরই িবরত থাকাই
ইসলােমর িনেদর্শ ইসলাম িব�� দা�তয্ িমলেনর বাইের সকল
�কার েযৗনাচারেক ��ভােব হারাম ও িনিষ� কেরেছ। আ�াহ
তা‘আলা বেলন,

ٗ
ٓ
ٗ َ َٰ َ َ
ُ ّ ۖ ٰ ِّ﴿ َ� �َقۡرَ�ُواْ ٱلز
�حشة َو َسا َء َسبِي
ِ � ٓ  إِنَهۥ �ن
َ�
[٣٢:﴾]ﻹﺮﺳاء٣
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‘‘েতামরা েযনার িনকটবতর্ী হেয়া না। েকননা এিট অতয্� অ�ী
ও ম� পথ’’। [বনী ইসরাঈল : ৩২]
েযনার �িত উ�ু �কারী সকল �কাশয্ অ�কাশয্ অ�ী
কমর্কা�েকও ইসলাম িনিষ� কেরেছ এবং এগুেলার ধাের কাে
েযেত িনেষধ কেরেছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َۡ ْ َۡ َ
َ
َ
ۡ
[١٥١:﴿ َو� �ق َر ُ�وا ٱلف َ�ٰحِش َما ظ َه َر مِن َها َو َما َ� َط َنۖ﴾]اﻷﻧﻌﺎم

‘‘�কাশয্ ও অ�কাশয্ অ�ীল কােজর িনকেটও েযেয়া ’’। [আলআনআ’ম : ১৫১]

অবাধ েযৗনাচার েথেক িবরত থাকা ঈমােনর লক্ষণ েসজনয্
আ�াহ তা‘আলা ঈমানদারেদর গুণ ও ৈবিশ�য্ তুেল ধের বে,

َ
َ َ
َ ُ َ ۡ
َ َ�ّ ﴿ َٱ
ُ ِين ُه ۡم ل ُِف
ٰٓ
ِٰ �َ �َّ �َ أ ۡز
٥ �ٰفِظون
ج ِه ۡم أ ۡو َما
ج ِهم
و
ر
ِ
ُ َ ُۡ َ ۡ ُّ
َ َٰ َ ٓ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ
َ
 �م ِن ٱ�ت� وراء �ل ِك٦ �َِلَكَتۡ �َيۡ�َٰنُهُمۡ فَإِ�َهم �� ملوم
َأ
َ ُ ۡ ُ َ
[٧-٥:﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٧ ُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل َعادون

‘‘আর (সফলকাম মুিমন েতা তারা) যারা িনেজেদর �ী ও
মািলকানাধীন দাসী ছাড়া অনয্েদর সােথ েযৗনিমলন েথেক
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িনেজেদর ল�া�ানেক েহফাযত কের। এেত তারা িন�নীয় হেব
না। আর েকউ এেদর ছাড়া অনয্েক (েযৗনকােজ) কামনা করেল
তারা হেব সীমালংঘনকারী’’। [আল-মু‘িমনূ ন : ৫-৭, আলমা‘আিরজ : ২৯-৩১] এ আয়ােত িনজ মািলকানাধীন দাসী, যার
�চলন বতর্মােন েন, এবং িনজ �ী ছাড়া অনয্ কােরা
সােথ,েযৗনাচার কেঠারভােব িনিষ� করা হেয়েছ।
েযনা ও বয্িভচােরর মাধয্েম ৈদিহক ও সামািজক নানা�কা
সমসয্া েদখা েদয়। অিধক� েযনায় িল� হওয়ার ফেল সংি��রা
একিদেক েযমন এইচআইিভ ও এইডেস সং�িমত হওয়ার ঝুঁিকর
মেধয্ পেড় যায় �বলভাে, অনয্িদেক েতমিন মুসিলম সমােজ
তােদর মযর্াদও ক্ষু� হয় ভীষণভােব। এজনয্ ইসলাম এ
ভয়াবহ অপরাধ ও চির� িব�ংসী ৈবিশ�য্ বেল আখয্ািয়
কেরেছ। আ�াহ তা‘আলা েযনার শাি� বণর্নায় বেল,

َ
َُ ّ
َ َّ ْ ُ ۡ َ
َ ۡ حد ّم ِۡن ُه َما مِاْئ َ َة َج
ّ
��ةٖ� َو
ٖ ِ ٰ � ُ ۡ﴿لزَا�ِية َٱلزَ ِا� ۡ فٱج ِ�وا
ۡ ّ
َٞ
ُ ۡ ُ َ
ِين ٱِّ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم
تأخذ�م ب ِ ِه َما َرأفة ِ� د
ِ
َ  ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمنٞٱ�خِر َو ۡليَ ۡش َه ۡد َع َذ َا� ُه َما َطآ� َفة
[٢:﴾ ]ﻨﻟﻮر٢ �ِ
�ِ
ِ

‘‘বয্িভচারী নারী পুরুষ উভয়েক একশত েব�াঘাত কর। তােদ
উভেয়র �িত আ�াহর িবধান বা�বায়েনর েক্ষে� েকাননু ক�া
েযন েতামােদরেক �শর্ না কে, যিদ েতামরা আ�াহ ও
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আিখরােত িব�াসী হেয় থাক। আর মুিমনেদর এিট দল েযন
তােদর শাি� �তয্ক্ষয্’’। আন-নূ র : ২]

েকউ েযন ‘েযনা’য় উ�ু � না হয় এবং িবপরীত িলে�র েসৗ�যর্
অবেলাকন েযন কাউেক েযনার �িত �েরািচত না কের েস িদেক
মুিমন নর-নারীেক িনেদর্শ িদে আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,

َ
ُل
ّ
َ لِّلۡمُؤۡمِنِ�َ �َغُضُوا ْ م ِۡن َ�بۡ َ�ٰره ِۡم َو َ� ۡح َف ُظوا ْ فُ ُر
ٰ َ وج ُه ۡ ۚم َ�ٰل َِك أ ۡز
�
﴿
ِ
ۡ
ّ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ّ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ُ نَّ ٱ�َ خب
ت َ�غضض َن م ِۡن
ل ُه ۡ ۚم
ِ ٰ�ِ َوقل ل ِل ُمؤم٣ � ۢ ب ِ َما يَصنعون
ِ
ّ
[٣١-٣٠:نَّ وَ�َحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَ﴾]ﻨﻟﻮر
بۡ�َٰرِه
ِ

‘‘আপিন মুিমনেদরেক বেল িদন, তারা েযন তােদর দৃি�েক সংযত
রােখ এবং তােদর ল�া�ােনর েহফাযত কের; এিটই তােদর জনয্
পিব�তম। তারা যা করেছ আ�াহ েস িবষেয় সময্ক অবগত।
আর আপিন মুিমন নারীেদরেক বেল িদন, তারা েযন তােদর
দৃি�েক সংযত রােখ এবং তােদর ল�া�ােনর েহফাযত কের’’।
[আন-নূ র : ৩০-৩১]
সমকািমতােকও ইসলাম একিট জঘনয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ কে
এবং যােত েকউ এ িনকৃ� কােজ িল� না হয় েসজনয্ এর শাি�
িনধর্ারণ কের িদেয়েছ। মুসিলম পি�তেদর অেনেকর মেত
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সমকািমতার শাি� বয্িভচােরর শাি�রই অনুরূপ। আবার অেনেক
মেত এর শাি� মৃতুয্দ�।দলীল হে� িন�বিণর্ত হাদীসিট

ّ
ُ ْ
ْ َ ُ ّ ّ �َ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ْ َ
ّ
 »ا�ﺘُﻠﻮا:�َ َﻋﻠﻴ ِﻪ َوَﻠَ َﻢ
َ َ�
ٍ َﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ َﺒ
ِ ﺎس ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل
َ ُ ْ َْ َ َْ
ُ َْ َ َ
«ﻮط
ٍ اﻟﻔﺎ ِﻋﻞ َوالﻤﻔﻌﻮل ﺑِ ِﻪ ِﻓ �ﻤ ِﻞ ﻗﻮمِ ل
‘‘ইবেন আববাস রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, েতামরা লূ ত আ. এর স�দােয়র
কাজ (তথা সমকািমতা) কাউেক করেত েদখেল এ কােজ িল�
উভয়েক হতয্া ক’’। [আহমাদ, আবূ দাউদ, িতরিমিয, ইবন
মাজাহ ও বায়হাকী]

4. মাদক�বয্ েসবন ইসলােম হারাম ও িনিষ�ঃ এইচআইিভ ও
এইডস এর অনয্তম �ধান কারণ হেলা- সু ঁই িসির� ভাগাভািগ
কের মাদক�বয্ বয্বহার করা। -কুরআেন আ�াহ তা‘আলা
মাদক�েবয্র ক্ষিতকর �ভােবর কথা উে�খ কের স �কার
মদ ও েনশাজাত বস্�র বয্বহার কেঠারভােব িনিষ� কেরেছন
িতিন বেলন,

ۡ ٓ
ُۡ
َ َ َ َُ َۡ
ّ
ۡ ۡ
َۡ
ِ َ وَمَ�َٰفِعُ لِلنٞ�َِب
اس
مٞ �� قل �ِي ِه َما إِث
ٔ �﴿
ِِ �لونك ع ِن ٱ� ۡم ِر َوٱل َمي
َ
ٓ
ۡ
ۡ
ّ
ۡ
َ
ُ
[٢١٩:�� ُم ُه َما أ�� ِن �َفعِ ِه َماۗ﴾]ﺒﻟﻘﺮة
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‘‘তারা আপনােক মদ ও জুয়া স�েকর িজজ্ঞাসা কের। আপি
বেল িদন, এ দু 'েটার মেধয্ রেয়েছ মহাপাপ ও মানুেষর জনয
উপকািরতা। তেব এ দু 'েটার পাপ উপকািরতা অেপক্ষা ভয়া’’।
[আল-বাকারাহ : ২১৯]
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,

َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َ ّ
َ
اب َوٱ� ۡز� ٰ ُم
﴿ ��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُوٓاْ إِ�َما ٱ�مر وٱلمي ِ� وٱ�نص
ُۡ ُ ّ
َ
َ
ٞ ر ۡج
﴾٩ س ّم ِۡن � َم ٱلشَّيۡ�َٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَ� ۡم �فل ُِحون
ِ
[٩٠:]ﻤﻟﺎﺋﺪة

‘‘ েহ ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া �িতমা এবং ভাগয্ িনধর্ার
শরসমূ হ শয়তােনর অপিব� কমর্। অতএব এগুেলা পিরহার ক
েযন েতামরা কলয্াণ লাভ করেত পা’’। [আল-মািয়দাহ : ৯০]
মাদকতা ও েনশা�হণ েয শরীর ও �াে�র জনয্ অতয্� ভয়াব
পিরণিত েডেক আেন আধু িনক িচিকৎসা িবজ্ঞােন েসিট আ
�ীকৃত সতয্। অতএব এ সব ক্ষিতক� �হেণর অথর্ হল ধীের
ধীের িনজ হােত িনেজেক �ংস ও মৃতুয্র মুেখামুিখ কর, যা
শরীয়েত স�ূ ণর্রূেপ িনিষ�আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َ ُ ّ
[١٩٥: ٱ�َ ۡهلكةِ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ�ِ﴿ َ�َ تُلۡقُواْ بِ�َيۡدِي�ُمۡ إ
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‘‘েতামরা িনজ হােত িনেজেদরেক �ংেসর িদেক েঠেল িদও না’’।
[আল-বাকারাহ : ১৯৫]
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম সকল েনশাজাত
�বয্েকই মাদক বেল অিভিহত কেরেছন এবং সকল েনশজাত
�বয্েক হারাম বেল েঘাষণা কেরেছন।িতিন বেলন,

ُّ
ٌ ُ ُم ْﺴﻜﺮ َﺧْ ٌﺮ َ� ُ ُّ ُم ْﺴﻜﺮ َﺣ َﺮ
»
«ام
ٍِ
ٍِ
‘‘সকল েনশাজাত �বয্ই মাদক এবং সকল েনশাজাত �বয্
হারাম’’। [সহীহ মুসিলম- ৩৭৩৩, ৩৭৩৪]
আেরকিট বণর্নায় এেসে,

ُّ
ٌ ُ ُم ْﺴﻜﺮ َﺧْ ٌﺮ َ� ُ ُّ َﺧْﺮ َﺣ َﺮ
»
«ام
ٍ
ٍ ِ
‘‘সকল েনশাজাত �বয্ই মাদক এবং সকল মাদক�বয্ই হার’’।
[সহীহ মুসিলম- ৩৭৩৫]
ইসলােম মাদক�বয্ মা�ই হারাম েঘািষত হেয়ে, এ বয্াপাের তার
পিরমাণ কম েবশী হওয়ার উপর েমােটই দৃি� েদয়া হয়িন।
কােজই তার পিরমাণ কম েহাক িক েবশী, উভয় অব�ায়ই তা
হারাম। এ অৈনিতক পেথ পা বািড়েয় মানু ষ েযন ধীের ধীের তার
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জীবনেক িবপ� না কের েতােল েস জনয্ই এ বয্ব�া মহানবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম �� কের বেলেছ,

ُُ ََ ُ َ ََ َْ َ
«� ُه �ﻘ ِﻠﻴﻠﻪ َﺣ َﺮام
»ﻣﺎ أﺳﻜﺮ ﻛ ِﺜ

‘‘েবশী পিরমাণ �হণ করেল যা েনশা�� কের, তা কম পিরমাণ
�হণ করাও হারাম’’। [সু নান আিব দাঈদ-৩১৯৬, সু নান িতরিমিয১৭৮৮, মুসনাদ আহমাদ-৫৩৯০, ৬৩৮৭, ৬২৭১, ১১৬৫৬,
১৪১৭৬]
আনাস ইবনু মািলক রা. এর হাদীেস এেসেছ,

»ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓ ﺨﻟﻤﺮ ﺮﺸة ﺮﺻﻫﺎ
ﻣﺘﻌﺮﺼﻫﺎ وﺷﺎر�ﻬﺎ وﺣﺎمﻠﻬﺎ اﻤﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻴﻟﻪ وﺳﺎﻗﻴﻬﺎ و�ﺎﺋﻌﻬﺎ وآ�ﻞ
«ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻤﻟﺸﺮﺘي ﻟﺎ ﻤﻟﺸﺮﺘاة ﻟ
‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম দশ বয্ি�ে
মদসংি��তার বয্াপাের অিভশাপ িদেয়েছন। তারা হল : মদ
উৎপাদনকারী, েয উৎপাদন করায়, মদয্পায়, বহনকারী, যার
কােছ বহন কের েনয়া হয়, েয মদ পিরেবশন ও পান করায়,
মদয্িবে�ত, িব�য়মূ লয েভাগকারী, ে�তা এবং যার জনয্ �য়
করা হয়’’। [সু নান িতরিমিয-১২১৬, সু নান ইবন মাজাহ-৩৩৭২]
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ইবেন হাজার রহ. বেলন, ‘‘((সকল েনশাজাত �বয্ই হারা))
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর এ বাণীর বয্াপকত
েথেক েবাঝা যায় - যা মানু ষেক েনশা�� কের, তা যিদ সু রা নাও
হয়, তাহেলও তা হারাম। সু তরাং আিফম ও অনয্ানয্ িজিনস
িবধােনর অ�ভূ র্� হে’’। [ ফাতহুল বারী শরহ সহীহ আবুখারী, খ� ১০ পৃ. ৩৮]
ইমাম ইবনু তাইিময়াহ রহ. বেলন,‘‘েনশা সৃি�কারী অিভশ�
আিফম অনয্ সকল েনশাজাত �বয্ািদর �লািভিষ�। সক
আেলমেদর ঐকমেতয েনশাকর সব িকছু হারাম। বরং মানু েষর
আকল ও িবেবকেক ন� কের এমন সব বস্� যিদ েনশাকর নাও
হয় েযমন ভাঙ, তা ভক্ষণ করাও হার’’। [মাজমু’ ফাতাওয়া
ইমাম ইবিন তাইিময়াহ খ� ৩৪ পৃ. ২০৪]

5. এইচআইিভ �িতেরােধ ইসলামী খৎনার উপকািরতাঃ
সা�িতককােল িব�বয্াপী গেবষণায় েখা যাে� েয, খৎনা করা
বয্ি�েদর মেধয্ এইচআইিভ সং�মেণর হার অেন ক কম
এইচআইিভ �িতেরােধর েক্ষে International AIDS Society
(IAS) এবং UNAIDS/WHO (World AIDS Conference
২০০৬) খৎনা করােক এইচআইিভ এবং এইডস �িতেরােধর
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একিট কাযর্করী বয্ব�া িহসােব মেন কের। ত খৎনা করার
সময় সািজর্কয্াল য�পািত অবশয্ই জীবানুমু� কের িনেত হ
খৎনা করােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম পাঁচিট
ে�� �ভােবর একিট বেল অিভিহত কেরেছন। িতিন বেলেছন,

ُ َ ْ ْ َ ُ َْ
َْ َُ ْ ْ
ْ  أَ ْو َﺧْ ٌﺲ ﻣ َﻦ اﻟْﻔ- ﺧ ٌﺲ
َ
ﻻﺳ ِﺘﺤﺪاد
ا
و
ﺎن
ﺘ
ﺨﻟ
ة
ﺮ
ﻄ
»اﻟ ِﻔﻄﺮة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َﻗَﺺ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ْ ﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر َو�ﺘْﻒ
ّ
ُ َو َ� ْﻘﻠ
«ﺎر ِب
ِ
ِ
ِ َاﻹﺑ ِﻂ ُ لﺸ
ِ

‘‘সু �ভাব পাঁচিট : খৎনা করা, �ামীর মৃতুয্ পরবতর্ী েশ, েমাচ
ছাটঁ া, নখ কাটা, েবাগেলর নীেচর পশম উপেড় েফলা’’। [সহীহ
বুখারী-৫৪৪১, সহীহ মুসিলম-৩৭৭]

6. আ�া�েদর �িত যতণ ও সহায়তা দােন ইসলােমর উৎসাহ
�দানঃ �াণাঘািত এইচআইিভ ভাইরােস আ�া� হেয় একদল
মানু েষর করুণ আতর্নাদ শুেন সভয্ মানব সমােজর সদসয্
েকান বয্ি� িনরুি�� িচে� চুপচাপ হেয় বেস থাকে এবং এর
�িতকােরর জনয্ েকানরূপ েচ�া চালােবন , তা হেত পাের না।
ইসলােমর মহান িশক্ হল, যখন েকউ িবপদ�� হয় িকংবা েকান
ভয়াবহ পিরি�িতর মুেখামুিখ হয় তখন মানু ষ িহেসেব �েতয্েকর
দািয়� হেয় যায় িবপদ�� েস সকল মানব স�ােনর পােশ এেস
দাড়
ঁ ােনা এবং তােদরেক উ�ােরর জনয্ �েয়াজনীয় সব ধরেনর
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সাহাযয্ সাধয্ানুযায়ী েযাগান েদয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলন,

َ َ ْ َ
َ ّ ْ ََ َ َ
َ َ
ُ ّ ﺎﺟﺔ أَﺧﻴﻪ َﻛ َن
َﺮَ َج � ْﻦ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ
�َ ِﻓ ﺣﺎﺟ ِﺘ ِﻪ وﻣﻦ
ِ ِ ِ »ﻣﻦ ﻛن ِﻓ ﺣ
َ َ ْ َْ
َ ُ ْ ًَْ ُ ُْ َ ُّ َ ّ ًَْ ُ
َ َ ﺎﻣﺔ َو َﻣ ْﻦ َﺮ
ﺘ
ِ ﺎت ﻳﻮمِ اﻟ ِﻘﻴ
ِ �ﻛﺮ�ﺔ َﺮَج �َ �ﻨﻪ ﻛﺮ�ﺔ ِﻣﻦ ﻛ ُﺮ
َ َ�َ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ُ ّ ﺘ ُه
َ َ ُم ْﺴﻠ ًﻤﺎ َﺮ
«ﺎﻣﺔ
ِ
ِ

‘‘েয বয্ি� তার ভাইেয়র �েয়াজন পূরেণ এিগেয় আস, আ�াহ
তার �েয়াজন পূ রণ করেবন। আর েয বয্ি� েকান মুসিলেমর
সমসয্া দূর করেব আ�াহ তার িকয়ামত িদবেসর সমসয্া দূ
করেবন। আর েয বয্ি� েকান মুসিলেমর েদাষ েগাপন রাে,
আ�াহ িকয়ামেতর িদন তার েদাষ েগাপন রাখেবন’’। [সহীহ
বুখারী-২২৬২]
শুধু মুসিলমেদর �িতই ন, বরং জািত, ধমর, বণর্ িনিবর্েশেষ ে
েকান মানু েষর �িত দয়া �দশর্ন করা ইসলােমর মহান িশক্ষ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন,

َ َﻟ
ُ ّ » َﻻ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ
ّ �َ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ
«ﺎس

‘‘েয বয্াি� মানুের �িত দয়া কের না, আ�াহ তার �িত দয়া
কেরন না’’। [সহীহ বুখারী-৬৮২৮, সহীহ মুসিলম-৪২৮৩]
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শুধু মানুষই ন, বরং পৃিথবীবাসী সকল �াণীর �িত দয়া ও
করূণা করা ইসলােমর িনেদর্শ। রাসূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলন,

ُ ْ َ َ ْ َﺮْﻤ
ُ َ »رْﻤ
ّ � ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻓ
«لﺴَ َﻤﺎ ِء
ﺣﻮا َﻣ ْﻦ ِﻓ اﻷر ِض ﺣ
ِ

‘‘পৃিথবীবাসীর �িত দয়া কর, তাহেল আকােশ িযিন রেয়েছন (েস
আ�াহ) েতামােদর �িত দয়া করেবন’’। [সু নান িতরিমিয-১৮৪৭,
সু নান বায়হাকী ৯/৪১]
এইচআইিভ এবং এইডস এ আ�া� বয্ি�বগর্ েযেহতু েরাগ
িহসােব িবেবিচত, তাই তােদর েদখেত যাওয়া এবং েসবা করা
ইসলােমর দৃি�েত একিট অতয্� গুরু�পূণর্ িনেদ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন,

ْ ُ ْ َ َ َ َْ ّ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ
ُ َْ
�ﺎ� ﻗﺎل ُﺳﻔﻴَﺎن َواﻟ َﻌ ِﺎ
ِ » ْأ َﻃ ِﻌﻤﻮا ﺠﻟﺎﺋِﻊ وﻋﻮدوا الﻤ ِﺮ�ﺾ َﻓُﻜُﻮا اﻟﻌ
ُ اﻷﺳ
«�
ِ

‘‘ক্ষুধাতর্েক খাবার , অসু �েক েদখাশনা কর এবং েকউ
অনয্ায়ভােব অবরু� হেল তােক মু� ’’। [সহীহ বুখারী-৪৯৫৪,
৫২১৭]

32

7. এইচআইিভ/এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর্ জনসেচতনতা
ৈতরীেত ইসলােমর ভূ িমকাঃ ইসলােমর দৃি�েত সমােজর �েতয্ক
বয্াি�র উপরই রেয়েছ সমােজর �িত অেনক দািয়�। এ দািয়�
সিঠকভােব পািলত হেয়েছ িকনা েস স�েকর্ �েতয্ক বয্ি�
অবশয্ই আ�াহর কােছ জবাবিদিহ করেত হেব। এমনই এক
গুরু�পূণর্ দািয়� হে� এইচআ/এইডস স�েকর্ মানুষেক
সাবধান করা। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন,

ٌ ُ ْ َ ْ ُ ّ ُ �َ َ ْ ُ ّ ُ
ّ ﻮل َ� ْﻦ
ٍ »ُ�ﻢ ر
«َ�ِﻴَ ِﺘﻪ
اع ُ�ﻢ مﺴﺌ

‘‘েতামােদর �েতয্েকই দািয়�শীল এবং েতামােদর �েতয্কেক
িনজ িনজ দািয়� স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা ’’। [সহীহ বুখারী৮৪৪ , সহীহ মুসিলম-৩৪০৮]
এইচআইিভ ও এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর্ অবিহত হওয়ার
পরও যিদ েকউ এর �িতকােরর জনয্ সবর্া�ক �েচ�া না চালা
এবং মানব সমাজেক এর ক্ষিতকর িদক স�েকর্ অবিহত
কের তাহেল একিদেক েযমন অপরাধী ও িনরাপরাধ িনিবর্েশেষ
সকেলই এর ভয়ানক আ�মেণর িশকার হেবন, েতমিন
পরকােলও দািয়� অবেহলার দােয় অিভযু � হেবন। আ�াহর
িনে�া� বাণী এ িবষয়িট অনু ধাবন করেত যেথ� সহায়ক হেত
পাের। িতিন বেলন,
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ٗ  ٱ�َِّينَ ظَلَمُواْ مِن�ُمۡ خَآص
ٗ ۡ ْ ُّ
ّ
ََّ�﴿َٱ�َقوا ف ِت َنة تُصِي
ََّة ۖ َٱعۡلَمُوٓاْ أَن
َ ۡ ُ َ َّ
[٢٥:﴾]اﻷﻧﻔﺎل٢ اب
ق
ِ ٱَ شدِيد ٱل ِع
‘‘েতামরা এমন িফতনােক ভয় কর যা িবেশষ কের েতামােদর
মেধয্ যারা যািলম েকবল তােদরেকই ি�� করেব না। আর েজেন
রাখ, িন�য়ই আ�াহ শাি�দােন কেঠার’’। [আল-আনফাল ৮ :
২৫]
�ীন দু িনয়ার িবপদ ও অিন� স�েকর্ সতকর্ করার দািয়
সু �ভােব পালন কেরিছেলন ি�য় নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম, েযমন একিট হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলেছন,

َُ
َ
َ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ ّ ُ َ َ َ َ ُ َﻰ
ﺖ ﺠﻟَيﺶ
» َﻣﺜ ِ� َو َﻣﺜﻞ َﻣﺎ َ� َﻌﺜ ِ� �َ ﻛﻤﺜ ِﻞ رﺟ ٍﻞ ﺗ ﻗﻮﻣﺎ �ﻘﺎل رأﻳ
ْ ُ ّ َ َ ّ �َ ّ َ
ٌَ
ُ
ُْ َ ََ َ َ ّ َ ّ
ﺎء ﻓﺄ َﻃﺎ�ﺘﻪ َﻃﺎﺋِﻔﺔ
ﻳﺮ اﻟ ُﻌ ْﺮ َ�ﺎن ﺎﻨﻟَﺠﺎ ﻟَﺠ
ِﻌَﻴْ�َ ِ�ِ أﻧﺎ ﻟَ ِﺬ
ٌَ َ َُّْ
ُ ْ َْ ْ ُ َ ّ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َﺄَدْﺠ
َ
ْ
ﻟﻮا ﻋ مﻬ ِﻠ ِﻬﻢ �ﻨﺠﻮا َ�َﺬَ�ﺘﻪ ﻃﺎﺋِﻔﺔ َﺼَﺒَﺤﻬﻢ ﺠﻟيﺶ
ْ َ
َ َﺎﺟﺘ
«ﺎﺣ ُﻬﻢ
ﻓ

‘‘আিম এবং আ�াহ আমােক যা িদেয় ে�রণ কেরেছন তার দৃ�া�
হল ঐ বয্ি�র নয্ায় েয িনজ স�দােয়র কােছ এেস ব, আিম
িনজ েচােখ একদল শ� ৈসনয্ েদেখিছ। আর আিম হি� সেবর্া
সতকর্কারী। অতএব িনেজেদরেক উ�ার ক, উ�ার কর।
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একদল েলাক তাঁর আনু গতয্ কের তােদর সুেযাগ অনুযায়ী পািলেয়
উ�ার েপল। আর আেরকদল তােক িমথয্াবাদী মেন করল।
অতপর �তুয্েষ েসনারা এেস তােদরেক আ�মণ কর’’। [সহীহ
বুখারী-৬০০১, ৬৭৪০, সহীহ মুসিলম- ৪২৩৩]
ধমর্ীয় অনুশাসন েমেন চলার িনেদর্শ �দান কের মানুষেক
বয্াপাের সেচন করার দািয়� পালেনর আেদশ িদেয় রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া আেরা বেলন,

»اﺬﻟي ﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه ﻟﺄمﺮن ﺎﻤﻟﻌﺮوف ﺘﻟﻨﻬﻮن ﻋﻦ ﻤﻟﻨﻜﺮ أو
ﻟﻮﺷ�ﻦ اﷲ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻓﻼ
«�ﺴﺘﺠﺎب ﻟ�ﻢ
‘‘যার হােত আমার �াণ েস আ�াহর কসম! েতামরা অবশয্ই
সৎকােজর আেদশ করেব এবং অসৎ কাজ েথেক িনেষধ করেব,
অনয্থায় আ�াহ ত‘আলা তার
ঁ িনেজর পক্ষ েথেক অিচের
েতামােদর �িত আযাব পািঠেয় েদেবন। অতপর েতামরা তােঁ ক
(মুি�র জনয) ডাকেত থাকেব। অথচ েতামােদর ডােক সাড়া েদয়া
হেব না’’। [সু নান িতরিমিয-২০৯৫]
মানু ষেক কলয্ােণর �িত িদক িনেশ
দ না েদয়ার আেদশ িদেয়
পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
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ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ
ۡ
َ
ُ
وف
ِ � و�أمرون بِٱلمعر
ِ �﴿َ�َۡ�ُن مِّن�ُمۡ أُمَة يدعون إِ� ٱ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰٓ �ْوَأُو
 ﴾ ]آل١ َ�ِك هم ٱلمفل ِحون
�َِ�َنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَر
[١٠٤:ﻋﻤﺮان
‘‘েতামােদর মেধয্ এমন একি দল থাকেত হেব, যারা কলয্ােণর
িদেক আহবান করেব, ভাল কােজর আেদশ করেব এবং ম�
কাজ েথেক িনেষধ করেব। আর তারাই হল সফলকাম’’। [আেল
’ইমরান : ১০৪]

8. অ�বয়সীেদর ঝুঁিকপূ ণ্ আচরণ পিরহাে
র
রর েকৗশল িনধর্ারে
ইসলামঃ এইচআইিভ এবং এইডস �িতেরােধর েক্ষে ‘না’ বলা
একিট বড় েকৗশল। ক্ষিতকর স ব বয্াপা ‘না’ বলার �মাণ
আমরা পাই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েছা�
অথচ অথর্পূণর্ এক বাণীেতহাদীেস এেসেছঃ

: ﻋﻦ ﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ ﺨﻟﺪري أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل
«»ﻻ ﺿر وﻻ ﺿار
‘‘আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহু েথেকিণর্, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ, িনেজর ক্ষিত কর
36

যােবনা এবং অেনয্রও ক্ষিত করা যােব’’। [সু নান দারা কুতনী
- ২৮৮]।

ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ الﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎل إن ﻣﻦ ﻗﻀﺎء رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ
« أﻧﻪ ﻰﻀ أن »ﻻ ﺿر وﻻ ﺿار: ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
‘‘উবাদাহ ইবন সােমত রা. বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম ফয়সালা কের িদেয়েছন েয, িনেজর ক্ষিত কর
যােবনা এবং অেনয্রও ক্ষিত করা যােব’’। [আস-সু নান আলকুবরা-১১৬৫৭]।
অ� বয়সী েছেলেমেয়রা �ায়শই আেবগ �ারা চািলত হয়, যু ি�
�ারা নয়। জীবেনর বা�ব সমসয্া েমাকােবল করার েক্ষে� অেন
সময় ‘না’ বলার �েয়াজন হয় এবং িনেজর িবেবকস�ত ও
সিঠক মত �িতি�ত করেত হয়, যা অ� বয়সীেদর জনয্ কিঠন
কাজ। এমন হেত পাের েয, একজন িশক্ষাথর্ী তার সহপািঠ িকং
ি�য় ব�ুর একিট ��াব েপল যা তােক েযৗন আচরণ করেত
অথবা মাদেক আস� হেত �েরািচত কের। িশক্ষাথর্ীর অব�া,
েস িকছু েতই এ ��াব মানেত চায় না, আবার ব�ু�ও ন� করেত
চায় না। এমন েক্ষে� িশক্ষাথর‘না’ বলেতই হেব, একবার শুধু
নয়, বারবার। সহপািঠ ব�ুিট এবং অনয্রা তােক েজার করেত
পাের। এেক্ষে� তােক দৃঢ়েচতা হেত হেব ‘না’ বলার জনয্ যা
করা েযেত পাের, তা হল 37

 রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপেরা�
হাদীেসর আেলােক ধমর্ীয় অনুশাসেনর যুি�িট তুেল
ধরেত হেব।
 ��ােবর ক্ষিতকর িবষয়িট তুেল ধের বা�বিভি�ক যুি
েপশ করেত হেব।
 িনেজর অব�ােনর দৃঢ়তা �কাশ করেত হেব ও ‘না’
বলেত হেব।

9. এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�েদর �িত অপবাদ আেরাপ ও
ৈবষময্মূলক আচরণ পিরহাের ইসলামী িনেদর্শন
আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক পর�েরর �িত ��াশীল থাকার জনয্
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং উপহাস ও অেসৗজনয্মূলক আচরেণ
মাধয্েম কাউেক মানিসক পীড়ন করেত িনেষধ কেরেছন। িতিন
বেলন,

ْ ُ ُ َ َ
ٰٓ �َ مِّن قَوۡ�ٍ عٞ﴿ َ��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ �َسۡخ َرۡ قَوۡم
َ أن ي�ونوا
َ ّ
ٗۡ
�
� مِّن �ِّسَآءٍ عَ�َٰٓ أَن يَ�ُنَّ خَ�ۡٗ� مِّنۡهُنَۖ َوٞ مِّنۡهُمۡ وَ�َ �ِسَآء
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ۡ
ََۡ ۡ ْ َُ ََ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْٓ ُ َۡ
ُ ُ ُۡ ُ ۡ
َوق َ� ۡعد
َ
ٰ
ب بِئس ٱ ِ�سم ٱلفس
� ِ �تل ِمزوا أنفس�م و� �نابزوا بِٱ�ل
َ ُ ّٰ
[١١: ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات١ ِي�َٰنِ� وَمَن لَّمۡ �َتُبۡ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ هُمُ ٱل�َل ِمون
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর একদল েলাক েযন আেরক দল
েলাকেক উপহাস না কের। হেত পাের উপহাসকারীেদর েচেয়ও
তারা উ�ম। একই ভােব েতামােদর একদল নারী েযন অনয্
আেরক দল নারীেক উপহাস-িব�প না কের। হেত পাের যারা
উপহাস কেরেছ তােদর েচেয় ওরা উ�ম। েতামরা একজন
আেরকজনেক অযথা েদাষারূপ করেব না এবং একজন
আেরকজনেক খারাপ নাম ধের ডাকেব না’’। [আল-হুজরাত: ১১]
আমােদর এ কথা মেন রাখেত হেব েয, অনয্ায় ও অৈবধ
েযৗনাচাের িল� না হেয়ও এইচআইিভ সং�মেণর স�াবনা
রেয়েছ। েযমন েকান সৎ মানু েষর েদেহ এইচআইিভ সং�িমত
র� �েবশ করােনা হেল বা এইচআইিভ সং�িমত েলােকর সােথ
অজ্ঞতাবশতঃ িবেয় হওয়ার পর ৈবধ েযৗনিমলন হেল অৈব
েযৗনাচার ছাড়াও একজন েলাক এইডস েরােগ আ�া� হেত
পােরন। এরূপ েক্ষে� আ�া� বয্ি�রনতম েদাষ না থাকেলও
িতিন পিরি�িতর িশকার হেয় পেড়ন। এেদর �িত ঘৃণা েপাষণ
অতয্� গিহর্ত ও অনয্ায় কাজ। বরং এরা খুব েবশী সাহাযয
সহানু ভূিতর হকদার।
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অতএব এইচআইিভ/ এইডস আ�া� হেলই েস অনয্ায়
েযৗনাচােরর মাধয্েমই আ�া� হেয়ে, সবার েক্ষে� এমন ধারণ
করা েমােটই স�ত হেত পাের না। অতএব আ�া� বয্ি�বগর
স�েকর্ সব সময় ম� ধারণা েপাষণ করা েকান�েমই শরীয়েত
সমিথর্ত হেত পাের না।আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,

َ
�َِ َنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَث
ّ
ّ
﴿ �ُّها ٱ�َِّينَ ء ام
ٗ� مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ �َعۡضَ ٱلظَ ِّن
ۡ
[١٢:مۖ ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮاتٞ إِث

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা অিধক ধারণা েপাষণ হেত িবরত
থাক। েকননা েকান েকান ধারণা করা পাপ’’। [আল-হুজরাত৪৯
: ১২]
এইচআইিভ সং�িমত িকংবা এইডস আ�া�েদর েকউ েকউ যিদ
িবকৃত ও অৈবধ েযৗনাচােরর কারেণও এেত সং�িমত ও আ�া�
হেয় থােকন, তবু তােক ঘৃণা কের একঘের কের েফলা িকংবা
তােক মানিসকভােব পীড়ন করা কােরা জনয্ েমােটই স�ত ও
েশাভনীয় নয়। এেক্ষে� ঘৃণার পা�িট হে� িবকৃত ও অৈব
েযৗনাচার। আর সাক্ষয্ �মােণ এ িবষয়িট সাবয্� হেল রা
কতৃর্পক্ষ েযনা বা সমকািমতার শাি� �দান কর। আর যিদ
এরা তাওবাহ কেরন তাহেল তােদর স�েকর্ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, ‘‘গুনাহ েথেক তাওবাহকারী বয্ি�
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বয্ি�র অনুরূপ যার েকান গুনাহ ’’। [সু নান ইবন মাজাহ৪২৪০]
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেল, ‘‘...িনেজর
মুসিলম ভাইেক েছাট ও অপমান করা েকান বয্াির অিন�
হওয়ার জনয্ যেথ’’। [সু নান িতরিমিয-১৮৫০]
তাছাড়া অসু � বয্ি�েদর শু�ষার পাশাপািশ তােদরেক পাপমু
হওয়া ও তাওবা করার নসীহত করা েযেত পাের। েস যিদ
ঈমানহারা হয় তাহেল ঈমােনর িদেক আহবান করা েযেত পাের।
এমনিটই কেরিছেলন মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয় সা�াম
যখন িতিন তার অসু � খািদম ইয়াহুদী িকেশারেক েদখেত
িগেয়িছেলন। সহীহ বুখারীেত এেসেছ,

َ
ّ ّ ّ َ ْ ُ ُ ّﻲﺒ
ٌ �َ َ�ﻨْ ُﻪ ﻗَ َﺎل َﻛ َن ُﻏ َﻼ
ُّ ﺿ
َ ِ َ� ْﻦ أ� َ ٍﺲ َﻲ
َ �َ ِ
م
ﺪ
�
ٌَﻬُﻮدِي
م
َ
ُ َُ َّ
ْ َ ُ ّ ّ �َ ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ّﻲﺒ
َْ ُّ
ُﻮده
�َ َﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ �ﻌ
َ ُِ �َ َﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ �ﻤ ِﺮض ﻓﺄﺗﺎه
َ َ َََ َْ َ َ ََ ْ َْ َ ََ
َ َ ََ َْ
ُ
�ﻘ َﻌﺪ ِﻋﻨﺪ َرأ ِﺳ ِﻪ �ﻘﺎل ُﻟ أﺳ ِﻠ ْﻢ �ﻨﻈ َﺮ ِﻰﻟ أ ِ�ﻴ ِﻪ َوﻫ َﻮ ِﻋﻨﺪ ُه �ﻘﺎل ُﻟ
َ َ ََ ْ ََ َ ّ
ْ َ َ ُ ّ ّ �َ َ ْ َ َ ْ َ
ُ ّ َّ �َ ِ
ّ ﺨ َﺮ َج ّﻲﺒ
َ�
ﻓ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
ﺄ
ﻓ
ﻢ
ََﺳَﻠ
ﻪ
ﺎﺳ ِﻢ َ �َ ﻋﻠﻴ
ِ
ِ أ ِﻃﻊ أﺑﺎ اﻟﻘ
ُ
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ْ
َْ َ
ُ
ْ
ّ ﻟَي أ�ﻘﺬ ُه ِﻣﻦ
«ﻟَﺎر
ِ ِ َِ  »ﺤﻟَﻤﺪ:ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ َوﻫ َﻮ �ﻘﻮل

‘‘আনাস রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন, একিট
ইয়াহুদী েগালাম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েখদম
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করত। েস অসু � হেয় পড়েল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম তােক েদখেত ও শু�ষা কেত এেলন। এরপর িতিন তার
িশয়েরর পােশ বেস তােক বলেলন, তুিম ইসলাম �হণ কর। েস
তার পােশ অব�ানকারী বাবার িদেক তাকাল। িতিন বলেলন,
আবুল কােসম (নবী) সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আনুগতয
কর। এরপর েস ইসলাম �হণ করল। নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম এ কথা বলেত বরেত েবর হেলন েয, ‘‘সকল �শংসা
আ�াহর িযিন তােক জাহা�ােমর আগুন েথেক পির�াণ
িতেয়েছন।’’ [সহীহ বুখাির-১৩৫৬]

যুবসমাজেক এইচআইিভ/ এইডস এর সং�মণ
েথেক রক্ষায় আমােদর করণী
েযেহতু যু বসমাজ এইচআইিভ ও অনয্ানয্ েযৗনেরাগ সং�মেণ
েক্ষে� অিধকতর ঝুঁিকপূ, তাই তােদরেক এইচআইিভ ও অনয্ানয
েরাগ েথেক রক্ষার জনয্ সমােজর আর সবারও বড় দাি
রেয়েছ। েস দািয়� পালেনর জনয্ িন�িলিখত পদেক্ষপ েনয়া েয
পােরঃ
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 যু বসমাজেক যথাথর্ ধমর্ীয় িশক্ষা �দােনর মাধয্েম ধ
�িত তােদরেক ��াশীল কের েতালা এবং ধমর্ীয়
অনু শাসন েমেন চলার �িত সবর্া�করেণ উ�ু� করা
 যু বসমাজ যােত িবিভ� ধরেনর েযৗনেরাগ, এইচআইিভ/
এইডস ও �জনন �া�য্ িবষেয় �েয়াজনীয় তথ, িশক্ষ
ও েসবা েপেত পাের েসজনয্ একিট সহায়ক পিরেবশ
ৈতরী করা।
 বাবা-মা, পিরবােরর অনয্ানয্ সদ, িশক্, ধমর্ীয় ও
সামািজক েনতৃবৃ� যারা যু বসমােজর কােছ জনি�য়,
তাঁেদর মাধয্েম যুবসমােজর মেধয্ ইিতবাচক আচর
পিরবতর্েনর উেদয্াগ �হণ কর
 যু বসমাজ েদেশর ভিবষয্ত চািলকা শি� িবধায় তােদর
েমধা কােজ লািগেয় ঝুঁিকপূ ণর্ পিরি�িত পিরবতর্েনর পে
একিট ইিতবাচক অব�া ৈতরীর পদেক্ষপ েনয়
 মাদরাসা/িবদয্াল/কেলজগামী িকেশার-িকেশারী ও
যু বক-যু বতীরাও যােত তােদর বয্বহাের ইিতবাচক
পিরবতর্েনর লেক্ষয্ পিরচািলত কাযর্�েমর আ
আসেত পাের, েসজনয্ আনু�ািনক িশক্ষা বয্ব�াে
�ি�য়ার অ�ভূ র্� করা
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 যু বসমাজ সাধারণত ধমর, কমর্েক, েখলাধূ লা এবং
গণমাধয্েমর িত আকৃ� হেয় থােক। েসজনয্
এইচআইিভ �িতেরােধ তথয্ ও েসবা েদয়ার জনয্
সকল �িত�ানেকও কােজ লাগােনা েযেত পাের।
 এইচআইিভ ও এইডস িবষয়ক িবিভ� সমােবশ, রয্লী,
আেলাচনা সভা, কিবতা, গ� ও �ব� রচনা ইতয্ািদ
সৃ জনশীল কমর্কাে� যুবসমােজর অংশ�হণ িনি�ত করা
 এইচআইিভ ও এইডস িবষয়ক িশক্ষা িব�ােরর েক্
খুবই সতকর্ থাকেত হেব েযন লাজ ল�া উিঠেয় িদেয়
অবাধ েযৗন িশক্ষার �চার ও �সার করা না হয়। েকনন
তাহেল তরুণ সমাজ আেরা অধঃপতেন তিলেয় যােব।
অতএব েকান�েমই েযন ইসলামী মূ লয্েবাধ ন� ও
ক্ষিত�� না হয় েস িবষয়িট িরকভােব লক্ষয্ রাখ
হেব।

উপসংহারঃ
এইচআইিভ/ এইডস এর ভয়াবহতা আজ এক চরম বা�বতা।
আমােদর তরুণেদরেক এইচআইি/ এইডস এর করাল �াস
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েথেক রক্ষা করা সবারই উপর অিপর্ত এক িবরাট দািয়�।
বয্াপাের অনয্ানয্েদর পাশাপািশ তরুণেদরেকই অ�ণী ভূি
পালন করেত হেব। এইচআইিভ/ এইডস �িতেরােধর জনয্
রা�েকও �েয়াজনীয় সহায়ক আইন �ণয়ন করেত হেব। েযৗন
জীবেনর ধমর্ীয় অনুশাসনস�ত আচরণ ও মানিসকতা অজর্েন
বয্াপাের সম� িব�বাসীেক িবেশষত তরুণসমাজেক হেত হে
উদার ও �বলভােব উৎসাহী। এ বয্াপাের সবর্�েরর িশক্ষ
ধমর্ীয় েনতৃবৃ�ও অত� গুরু�পূণর্ এবং িবশাল অবদান রাখ
পােরন। মুসিলম �ধান েদশ িহেসেব ইসলাম ধেমর্র েনতৃবৃ�েকই
�ধানত এইচআইিভ/ এইডস �িতেরােধ মানু েষর মেধয্ ধমর্ী
অনু ভূিত স�ািরত করার নতুন চয্ােল�িট �হণ করেত হেব।
িচিকৎসা িবজ্ঞােনর �িতেষধক িটকার আজও যখন েদখা েলিন,
তখন সামািজক ও ধমর্ীয় অনুশাসেনর শতভাগ কাযর্কর
�িতেষধক তরুণসমাজেক িবেশষত ধমর্ীয় েনতৃবৃ�েক বয্বহ
করেতই হেব, েযন আমােদর সমােজর সকল ে�ণীর মানু েষর
েযৗন জীবেন কাি�ত আচরণগত পিরবতর্ন ঘেট এবং সি�িলত
�েচ�ায় এ ঘাতক বয্ািধর �িতকার ও �িতেরাধ সহ হেয়
উেঠ।
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