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িূভমকা 
সমাজ ভনসয় যারা গসব্ষণা কসরন এব্াং সমাজ-জভমর বু্ক মর্সক যারা 
আগাছা তুস  মি ার মচিা কসরন, তাসদর মসধ্য ম খক মমাস্তাভিজুর 
রহমান মাদানী সাসহব্ একজন। হক মজসন ও মমসন ভনসয় তার প্রচার 
করার গুরুদাভয়ত্ব এব্াং তার পসর্ তার অদময প্রয়াস ও প্রসচিা আমাসক 
মুগ্ধ কসরসছ।  

সমাজ-সাংস্কাসরর সহায়করূসপ কাসজ মদসব্ তার এ পুভস্তকাভিও। 
সমাসজ এত পাপ ও পাপীর দাপি ময, অসনসকর সাপ মর্সক ব্াাঁচা সম্ভব্, 
ভকন্তু পাপ মর্সক ব্াাঁচা সহজ নয়। ভব্শ্বায়সনর যুসগ দীন-ভব্মুখ সমাজ 
ব্হুভব্ধ্ পাসপর ব্নযায় হাবু্ডুবু্ খাসচ্ছ। তা মদসখ-শুসন প্রসতযক 
দাভয়ত্বেীস র ময কতজব্য হওয়া উভচৎ, তার ভকভিৎ ব্ভহিঃপ্রকাে এ 
পুভস্তকার প্রণয়ন।  

মহান আল্লাহর কাসছ আকু  ভমনভত, ভতভন মযন আমাসদরসক ও 
ম খকসক ক সমর ভজহাদ চাভ সয় যাওয়ার তাওিীক ভদন। মদে-
ভব্সদসে ইস ামী সব্জাঙ্গ-সুির পভরসব্ে গড়ার মহান  সক্ষয পুস্তক 
রচনার কাজ চাভ সয় যাওয়ার তাওিীক ভদন এব্াং পািক-পাভিকাসক 
পুভস্তকার ভনসদজোনুযায়ী আম  করার মপ্ররণা ও মুসভ ম ঘর ও সমাজ 
গড়ার মচতনা দান করুন। আমীন।  
ভব্নীত- 
আবু্দ  হামীদ আ -িাইযী আ -মাদানী 
আ -মাজমাআহ, সঊদী আরব্ 
৩০/১১/১১  
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অব্তরভণকা 

সক  প্রোংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার জসনয ভযভন আমাসদরসক 

ভনখাদ তাওহীসদর ভদো এব্াং সুন্নাত ও ভব্দ‘আসতর পার্জকযজ্ঞান 

ভদসয়সছন। অসাংখয সা াত ও সা াম তাাঁর জনয ভযভন আমাসদরসক তা-

ভকয়ামত সি  জীব্ন অভতব্াহসনর পর্ ব্াতভ সয়সছন। তাাঁর 

পভরব্ারব্গজ ও সাহাব্ীগসণর প্রভতও রই  অসাংখয সা াম। 

প্রভতভনয়ত ম াকমুসখ ভকাংব্া পত্র-পভত্রকায় ব্যভিচার ও সমকাভমতার 

দীঘজ ভিভরভস্ত শুসন ব্া পসড় প্রভতভি ধ্মজপ্রাণ মুসভ মই কমসব্ভে মমজব্যর্া 

অনুিব্ না কসর পাসরন না। আভম ও তাসদরই একজন। এমনভক সক  

আত্মমযজাদা সম্পন্ন মানুষই সব্জদা এ কর্া মিসব্ কম েভিত নন ময, 

হয়সতা ব্া এক ভদন আমাসকও এ কর্া শুনসত হসব্ ময, মতামার পভরব্ার 

ভকাংব্া ব্াংসেও মতা এ রকম গভহজত কাজ সম্পন্ন হসচ্ছ; অর্চ এ সম্পসকজ 

মতামার এতিুকুও খব্র মনই। তাই অভত সত্বর এ সব্জনাো ব্যাপক 

ব্যাভধ্ মর্সক উত্তরসণর জনয ময মকাসনা সভিক পন্থা অনুসন্ধান করা 

ভনজস্ব ধ্মজীয় কতজব্য ব্স  জ্ঞান কভর। তাই প্রর্মতিঃ সব্াইসক 

মমৌভখকিাসব্ এ গভহজত কমজ প্রভতসরাসধ্র প্রভত প্রসয়াজনীয় উৎসাহ প্রদান 

এব্াং এর িয়িরতা বু্ঝাসত সসচি হই। ভকন্তু তাসত আোনুরূপ মকাসনা 

ি  পাওয়া যায়ভন। িাব্ াম হয়সতা ব্া মকউ মনসযাগ ভদসয় শুনসছন 

না অর্ব্া তা দীঘজক্ষণ ভক্রয়ােী  র্াকার জনয প্রসয়াজন আিাযকা  

মসনান্তকরসণ ভব্দ্ধকরণকমজ সম্পাভদত হসচ্ছ না। তাই ম খাস ভখসক 
ভিতীয় মাধ্যম ভহসসসব্ গ্রহণ কভর; অর্চ আভম এ মক্ষসত্র নব্াগত। 
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কতিুকু সি কাম হসত পারসব্া তা আল্লাহ মা ুম। তবু্ও প্রসয়াজসনর 

খাভতসর িু -ত্রুভির প্রচুর সম্ভাব্না পশ্চাসত মরসখ কু্ষদ্র ক ম খানা হসস্ত 

ধ্ারসণর দুিঃসাহভসকতা মদখাভচ্ছ। সি তা মতা একমাত্র আল্লাহ 

তা‘আ ারই হাসত। তসব্ “ভনয়যাসতর ওপরই সক  কসমজর ি াি  

ভনিজরেী ” রাসূ  মুখভনিঃসৃত এ মহান ব্াণীই আমার দীঘজ পর্সঙ্গী।  

অতযন্ত আনসির ভব্ষয় হসচ্ছ এই ময, এ পুভস্তকাভিসত রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইভহ ওয়াসাল্লাম সমৃ্পক্ত যতগুস া হাদীস উসল্লখ হসয়সছ সাধ্যমত 

উহার ভব্শুদ্ধতার প্রভত সযত্ন দাভয়ত্বেী  দৃভি রাখা হসয়সছ। এ ব্যাপাসর 

ভনসদনপসক্ষ সব্জজন শ্রসদ্ধয় প্রখযাত হাদীস ভব্োরদ আল্লামা নাসসরুদ্দীন 

আ ব্ানী রহ.-এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধ ভনণজয়ন নীভত গ্রহণ করা হসয়সছ। 

এতদসসেও সক  মযাগয গসব্ষকসদর পুনভব্জসব্চনার সুভব্ধ্াসর্জ প্রভতভি 

হাদীসসর সাসর্ তার প্রাভপ্তস্থানভনসদজে সাংসযাজন করা হসয়সছ। তবু্ও 

সমূ্পণজরূসপ ভনসরি ভনিুজ  হওয়ার মজার দাভব্ করার ধৃ্িতা মদখাভচ্ছ না।  

েব্দ ও িাষাগত প্রচুর িু -ভ্রাভন্ত ভব্জ্ঞ পািকব্সগজর চকু্ষসগাচসর আসা 

অস্বািাভব্ক ভকছু নয়। তসব্ িু  গুরুসামানয যতিুকুই মহাক না মকন 

ম খসকর দৃভিসগাচর করস  চরম কৃতজ্ঞতাপাসে আব্দ্ধ র্াকসব্া। ময 

মকাসনা ক যাণকর পরামেজ ভদসয় দাওয়াতী সৃ্পহাসক আসরা ব্ভধ্জত করসণ 

সব্জসাধ্ারসণর সাভব্জক সহসযাভগতা কামনা করভছ। আল্লাহ তা‘আ া 

সব্ার সহায় মহান।  

এ পুভস্তকা প্রকাসে ময মকাসনা জসনর ময মকাসনা ধ্রসনর সহসযাভগতার 

জনয সমুভচত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপসন এতিুকুও মকাতাহী করভছ না। ইহ ও 
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পরকাস  আল্লাহ তা‘আ া প্রসতযকসক আকাঙ্খাতীত কাভময়াব্ করুন 

তাই হসচ্ছ আমার সসব্জাচ্চ প্রতযাো। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বা  

‘আ ামীন।  

সব্জসেসষ জনাব্ োইখ আবু্দ  হামীদ িায়যী সাসহসব্র প্রভত অসেষ 

কৃতজ্ঞতা প্রকাে না কসর পারভছসন। ভযভন অসনক ব্যস্ততার মাসঝও 

আমার আসব্দনক্রসম পাণু্ডভ ভপভি আদযপান্ত অতযন্ত গুরুসত্বর সাসর্ 

মদসখসছন এব্াং তার অতীব্ মূ যব্ান মতামত ব্যক্ত কসরসছন। আল্লাহ 

তা‘আ া তাসক এর উত্তম প্রভতদান ভদন এব্াং তার জ্ঞান আসরা ব্াভড়সয় 

ভদন এ আো মরসখ এখাসনই মেষ কর াম। 

ম খক 
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ব্যভিচার 

ব্যভিচার একভি মারাত্মক অপরাধ্। হতযার পরই যার অব্স্থান। কারণ, 
তাসত ব্াংে পভরচয় সভিক র্াসক না।  জ্জাস্থাসনর ভহিাযত হয় না। 
সাংভশ্লি ব্যভক্তর সামাভজক সম্মান রক্ষা পায় না। মানুসষ মানুসষ কভিন 
েত্রুতার জন্ম মনয়। দুভনয়ার সুস্থ পাভরব্াভরক ব্যব্স্থা এতিুকুও অব্ভেি 
র্াসক না। এসক অসনযর মা, মব্ান, স্ত্রী, কনযাসক সমূ্পণজরূসপ ভব্নি কসর 
মদয়। এ কারসণই মতা আল্লাহ তা‘আ া এব্াং তদীয় রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম হতযার পরই এর উসল্লখ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِينََ﴿ َََِمعَََيَۡدُعونََََلَََوٱَّلذ مَََٱلذِتََٱنلذۡفَسَََيۡقُتلُونََََوَلَََءاَخرَََإَِلًَٰهاَٱّللذ َََُحرذ ََٱّللذ َبِٱۡۡلَق ََِإِلذ
َٰلَِكَََيۡفَعۡلَََوَمنَيَۡزنُوَنَ ََوَلَ ثَاٗماَيَۡلقََََذ

َ
ََوَيۡخُلََۡٱۡلِقَيََٰمةَِيَۡومَََٱۡلَعَذاُبَََلََُيَُضََٰعۡف٦٨َََأ

٦٩َََُمَهانًاَفِيهِۦ ْوَلَٰٓئَِكَََصَٰلِٗحاََعَمٗلََوََعِمَلَََوَءاَمنَََتَاَبَََمنَإِلذ
ُ
ُلََفَأ ِ ََُُيَبد  ََٱّللذ ِ َاتِِهمََۡ َََسي 

 َ َََُوََكنََََحَسَنَٰت   [٦٩  ،٦٧: الفرقان] ﴾٧٠َرذِحيٗماََغُفوٗراَٱّللذ

“আর যারা আল্লাহ তা‘আ ার পাোপাভে অনয মকাসনা উপাসযসক ডাসক না। 
আল্লাহ তা‘আ া যাসক হতযা করসত ভনসষধ্ কসরসছন যর্ার্জ (েরী‘আত 
সম্মত) কারণ ছাড়া তাসক হতযা এব্াং ব্যভিচার কসর না। যারা এগুস া 
করসব্ তারা অব্েযই কভিন োভস্তর সমু্মখীন হসব্। ভকয়ামসতর ভদন 
তাসদরসক ভিগুণ োভস্ত মদওয়া হসব্ এব্াং তারা ওখাসনই ভচরস্থায়ীিাসব্ 
 াভিতাব্স্থায় র্াকসব্, তসব্ যারা তাওব্া কসর মনয়, ঈমান আসন এব্াং 
সৎকমজ কসর; আল্লাহ তা‘আ া তাসদর পাপগুস া পুণয ভদসয় পভরব্তজন কসর 
ভদসব্ন। আল্লাহ তা‘আ া অতযন্ত ক্ষমােী  ও পরম দয়া ু”। [সূরা আ -
িুরকান, আয়াত: ৬৮-৭০] 
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আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

يُّ »
َ
ا وَُهَو قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسْوَل اهلِل! أ ِ نِدًّ ْن تَْدُعَو ّلِِلَّ

َ
ْكََبُ ِعنَْد اهلِل؟ قَاَل: أ

َ
نِْب أ اذلَّ

؟ قَاَل:  يٌّ
َ
ْطَعَم َمَعَك ، قَاَل: ُثمَّ أ ْن يَّ

َ
َك َخْشيََة أ ْن َتْقتَُل َوََلَ

َ
؟ قَاَل: أ يٌّ

َ
َخلََقَك ، قَاَل: ُثمَّ أ

نْ 
َ
 «تَُزاِِنَ ِِبَِليْلَِة َجارِكَ  أ

“জননক ব্যভক্ত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক ভজজ্ঞাসা 
করস া: মহ আল্লাহর রাসূ ! মকাসনা পাপভি আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি 
মহাপাপ ব্স  ভব্সব্ভচত? রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্ স ন, 
আল্লাহ তা‘আ ার সাসর্ কাউসক েরীক করা; অর্চ ভতভনই মতামাসক 
সৃভি কসরসছন। মস ব্ স া, অতিঃপর কী? ভতভন ব্ স ন, ভনজ সন্তানসক 
হতযা করা িভব্ষযসত মতামার সসঙ্গ খাসব্ ব্স । মস ব্ স া, অতিঃপর 
কী? ভতভন ব্ স ন, ভনজ প্রভতসব্েীর স্ত্রীর সসঙ্গ ব্যভিচার করা”।1 

আল্লাহ তা‘আ া কুরআন মাজীসদ ব্যভিচাসরর কভিন ভনিা কসরন। ভতভন 
ব্স ন, 

َََْوَلَ﴿  ىَََتۡقَرُبوا َِنَٰٓ َِٰحَشةََََٗكنَََإِنذُهۥَٱلز   [٣٢: االرساء] ﴾٣٢ََسبِيٗلَََوَسآءََََف

“মতামরা ভযনা তর্া ব্যভিচাসরর ভনকিব্তজীও হসয়া না। কারণ, তা অশ্লী  
ও ভনকৃি আচরণ”। [সূরা আ -ইসরা, আয়াত: ৩২] 

তসব্ এ ব্যভিচার মুহভরমা (সয মভহ াসক ভব্ব্াহ করা েরী‘আসতর দৃভিসত 
হারাম) এর সাসর্ হস  তা আসরা জঘনয। এ কারসণই আল্লাহ তা‘আ া 
ভনজ ব্াপ-দাদার স্ত্রীসদরসক ভব্ব্াহ করা সম্পসকজ ব্স ন,  

                                                           
1 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; সহীহ 
মুসভ ম, হাদীস নাং ৮৬ 
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َََْوَلَ﴿ ِنََََءابَآؤُُكمَنََكحََََماَتَنِكُحوا ََٱلن َِسآءََِم  َِٰحَشةََََٗكنَََإِنذُهۥََسلََفَ َقَدَََۡماَإِلذ ََف
 [٢٢: النساء] ﴾٢٢ََسبِيًلَََوَسآءََََوَمۡقٗتا

“মতামরা ভনসজসদর ব্াপ-দাদার স্ত্রীসদরসক ভব্ব্াহ কসরা না, তসব্ যা গত 
হসয় মগসছ তা আল্লাহ তা‘আ া ক্ষমা কসর ভদসব্ন। ভনশ্চয় তা অশ্লী , 
অরুভচকর ও ভনকৃিতম পন্থা”। [সূরা আন-ভনসা, আয়াত: ২২] 

ব্ারা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, একদা আমার চাচার 
সসঙ্গ আমার সাক্ষাৎ হয়। তার হাসত ভছস া একখানা যুসদ্ধর ঝাণ্ডা। আভম 
তাসক ভজজ্ঞাসা কর াম: আপভন মকার্ায় যাসচ্ছন? ভতভন ব্ স ন,  

ْضِ  َبَعثَِِنْ رَُسْوُل اهلِل »
َ
ْن أ

َ
َمَرِِنْ أ

َ
بِيِْه ؛ فَأ

َ
َة أ

َ
َب ُعنَُقُه ، َوآُخَذ إََِل رَُجٍل نََكَح ِاْمَرأ

 «َماَلُ 

“আমাসক রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যভক্তর 
ভনকি পাভিসয়সছন, ময ভনজ ভপতার স্ত্রী তর্া তার সৎ মাসয়র সসঙ্গ ভব্ব্াহ 
ব্ন্ধসন আব্দ্ধ হসয়সছ। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আমাসক 
আসদে কসরসছন তার গদজান মকসি ভদসত এব্াং তার সম্পদ হরণ 
করসত”।2 

মুহভরমাসক ভব্ব্াহ করা যভদ এসতা ব্ড় অপরাধ্ হসয় র্াসক তা হস  
তাসদর সাসর্ ব্যভিচার করা ময কসতা ব্সড়া অপরাধ্ হসব্ তা সহসজই 
বু্ঝা যায়।  

 

  

                                                           
2 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৫৭; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬৫৬ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 10  

মযৌনাঙ্গ ভহিাযসতর ভব্সেষ কসয়কভি িযী ত: 

১. মযৌনাঙ্গ ভহিাযত সি তা অজজসনর একভি ভব্সেষ মাধ্যম:  

আল্লাহ তা‘আ া  জ্জাস্থান ভহিাযতকারীসক সি কাম ব্স সছন। এর 
ভব্পরীসত অনব্ধ্ মযৌন সাংসযাগকারীসক ব্যর্জ, ভনভিত ও সীমা ঙ্ঘনকারী 
ব্স  আখযাভয়ত কসরসছন। আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ۡفلَحَََقَدَۡ﴿
َ
ِين١ََََٱلُۡمۡؤِمُنونَََأ ِين٢َََََخَِٰشُعونََََصَلتِِهمََِۡفََُهمََۡٱَّلذ ۡغوَََِعنََُِهمَََۡوٱَّلذ

َٱللذ
ِين٣ََََُمۡعرُِضونََ ةََُِهمَََۡوٱَّلذ َكوَٰ َٰعِلُونَََلِلزذ ِين٤َََََف ٥ََََحَٰفُِظونَََلُِفُروِجِهمََُۡهمَََۡوٱَّلذ َإِلذ

ََٰٓ ۡزَوَِٰجِهمََََۡعَ
َ
وََۡأ

َ
يَۡمَُٰنُهمَََۡمَلَكۡتَََماَأ

َ
َٰلَِكَََوَرآءَََٱۡبَتَغََََٰفَمن٦ََََِملُوِميََََغۡيََُفَإِنذُهمََۡأ ََذ

ْوَلَٰٓئَِكَ
ُ
 [٧  ،١: املؤمنون] ﴾٧َٱۡلَعاُدونَََُهمََُفَأ

“মুভমনরা অব্েযই সি কাম। যারা সা াসত অতযন্ত মসনাসযাগী। যারা 
অযর্া ভক্রয়া-ক াপ মর্সক ভব্রত। যারা যাকাত দাসন অতযন্ত সভক্রয়। যারা 
ভনজ মযৌনাঙ্গ ভহিাযতকারী। তসব্ যারা ভনজ স্ত্রী ও অভধ্কারিুক্ত দাসীসদর 
সসঙ্গ মযৌনকমজ সম্পাদন কসর তারা অব্েযই ভনভিত নয়। এ ছাড়া অনয 
পন্থায় মযৌনভক্রয়া সম্পাদনকারী অব্েযই সীমা ঙ্ঘনকারী”। [সূরা আ -
মুভমনূন, আয়াত: ১-৭]  

২. মযৌনাঙ্গ ভহিাযতকারী কখসনা ভনভিত নয়, ব্রাং মস একান্তিাসব্ সব্ার 
প্রোংসা পাওয়ার উপযুক্ত:  

আল্লাহ তা‘আ া কুরআন মাজীসদ ব্যাপকিাসব্ মানব্ জাভতর ভনিা 
কসরসছন। তসব্ যারা ভনভিত নয় তাসদর মসধ্য মযৌনাঙ্গ ভহিাযতকারী অনযতম।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِينََ﴿ ٢٩ََََحَٰفُِظونَََلُِفُروِجِهمََُۡهمَََۡوٱَّلذ َََٰٓإِلذ ۡزَوَِٰجِهمََََۡعَ
َ
وََۡأ

َ
يَۡمَُٰنُهمَََۡملََكۡتَََماَأ

َ
َفَإِنذُهمََۡأ
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َٰلَِكَََوَرآءَََٱۡبَتَغََََٰفَمن٣٠ََََِملُوِميََََغۡيَُ ْوَلَٰٓئَِكَََذ
ُ
  ،٢٩: املعارج] ﴾٣١َٱۡلَعاُدونَََُهمََُفَأ

٣١  ]  

“আর যারা ভনজ মযৌনাঙ্গ ভহিাযতকারী। তসব্ যারা ভনজ স্ত্রী ও 
অভধ্কারিুক্ত দাসীসদর সসঙ্গ মযৌনকমজ সম্পাদন কসর তারা অব্েযই 
ভনভিত নয়। এ ছাড়া অনযানয পন্থায় মযৌনভক্রয়া সম্পাদনকারীরা অব্েযই 
সীমা াংঘনকারী”। [সূরা আ -মা‘আভরজ, আয়াত: ২৯-৩১] 

 জ্জাস্থান ভহিাযসতর কারসণই মারইয়াম আ াইহাস সা াম মভহ াসদর 
মসধ্য ভব্সেষ পূণজতা  াি কসরসছন এব্াং পভব্ত্র কুর‘আন মাজীসদ 
ভব্সেষিাসব্ আস াভচত হসয়সছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ۡحَصَنۡتََٱلذِتََِٓعۡمَرَٰنَََٱۡبَنَتَََوَمۡرَيمََ﴿
َ
وِحَناَِمنَفِيهَََِفَنَفۡخَناَفَۡرَجَهاَأ قَۡتََرُّ ََوَصدذ

  [١٢: اتلحريم] ﴾١٢َٱۡلَقَٰنِتِيَََِمنََََوََكنَۡتَََوُكُتبِهِۦََرب َِهاَبَِكلَِمَِٰتَ

“আল্লাহ তা‘আ া আসরা দৃিান্ত ভদসয়সছন ইমরান তনয়া মারইয়াসমর। ময 
ভনজ সতীত্ব রক্ষা কসরসছ। িস  আমরা তার মসধ্য আমার রূহ িুাঁসক 
ভদসয়ভছ এব্াং মস তার প্রিুর ব্াণী ও তাাঁর ভকতাব্সমূহ সতয ব্স  গ্রহণ 
কসরসছ। মস ভছস া অনুগতসদর অনযতম”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১২] 

৩.  জ্জাস্থান ভহিাযত জান্নাসত প্রসব্সের একভি ভব্সেষ চাভব্কাভি:  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম  জ্জাস্থান ভহিাযতকারীসক জান্নাসতর 
সুসাংব্াদ ভদসয়সছন।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  
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اَل َمْن َحِفَظ فَرَْجُه فَلَُه الْ اَل تَْزنُْوا، َريٍْش! اْحَفُظْوا فُُروَْجُكمْ يَا َشبَاَب قُ »
َ
 «َجنَّةُ ـ، أ

“মহ কুরাইে যুব্করা! মতামরা ভনজ মযৌনাঙ্গ ভহিাযত কসরা। কখসনা 
ব্যভিচার কসরা না। মজসন রাসখা, ময ব্যভক্ত ভনজ  জ্জাস্থান ভহিাযত 
করসত মপসরসছ তার জনযই মতা জান্নাত”।3 

সাহ  ইব্ন সা‘আদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

ْضَمْن َلُ الْ ـَمْن يَّْضَمْن ِِلْ َما َبْْيَ لَ »
َ
  «َجنَّةَ ـْحيَيِْه َوَما َبْْيَ رِْجلَيِْه أ

“ময ব্যভক্ত উিয় মচায়াস র মধ্যিাগ তর্া ভজহ্বা এব্াং উিয় পাসয়র 
মধ্যিাগ তর্া  জ্জাস্থান ভহিাযত করার দাভয়ত্ব গ্রহণ করসব্ আভম তার 
জনয জান্নাসতর দাভয়ত্ব গ্রহণ করসব্া”।4 

উব্াদাহ ইব্ন সাভমত রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন, 

ْضَمْن لَُكُم الْ »
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ْوفُْوا ـِاْضَمنُْوا ِِلْ ِستًّا ِمْن أ

َ
ْثتُْم، َوأ َجنََّة: اُْصُدقُْوا إَِذا َحدَّ

ْوا  دُّ
َ
ْوا إَِذا وََعْدُتْم، َوأ بَْصاَرُكْم، َوُكفُّ

َ
ْوا أ َمانََة إَِذا ائْتُِمنْتُْم، َواْحَفُظْوا فُُروَْجُكْم، وَُغضُّ

َ
اْْل

يِْديَُكمْ 
َ
 «أ

“মতামরা ভনজ মর্সকই ছয়ভি কাসজর দাভয়ত্ব গ্রহণ করস  আভম 
মতামাসদর জনয জান্নাসতর দাভয়ত্ব গ্রহণ করসব্া। মতামরা কর্া ব্ স  
সতয ব্ সব্। ওয়াদা করস  তা পুরা করসব্। মকউ মতামাসদর ভনকি 
মকাসনা ভকছু আমানত রাখস  তা যর্াযর্িাসব্ আদায় করসব্। 
                                                           

3 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪১০ 
4 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৪৭৪ 
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 জ্জাস্থানসক ভহিাযত করসব্। মচাখসক ভননগামী করসব্ এব্াং হাতসক 
অসৎ কমজ মর্সক ভব্রত রাখসব্”।5 

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َطاَعْت َبْعلََها؛ ـإَِذا َصلَِّت الْ »
َ
نَْت فَرَْجَها، َوأ ُة ََخَْسَها، وََصاَمْت َشْهـَرَها، وََحصَّ

َ
َمْرأ

بَْواِب الْ 
َ
يِّ أ

َ
  «َجنَِّة َشاَءْت ـَدَخلَْت ِمْن أ

“মকান মভহ া যভদ রীভত মসতা পাাঁচ মব্ া সা াত পসড়, রামাদাসনর 
সাওম পা ন কসর এব্াং ভনজ  জ্জাস্থানসক ভহিাযত কসর; উপরন্তু তার 
স্বামীর আনুগতয কসর তা হস  মস জান্নাসতর ময মকাসনা মগি ভদসয় চায় 
ঢুকসত পারসব্”।6 

৪.  জ্জাস্থান ভহিাযত একান্তিাসব্ মনককাসরর পভরচয় ব্হন কসর:  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

َٰلَِحَُٰتَ﴿ ََفَٱلصذ َٰنَِتَٰت  َََُحفَِظََبَِماَل ِۡلَغۡيبَََِحَٰفَِظَٰتَ ََق  [  ٣٤: النساء] ﴾ٱّللذ

“সুতরাাং ময সমস্ত নারী পুণযব্তী তারাই স্বামীর আনুগতয কসর এব্াং 
তার অনুপভস্থসত তার সম্পদ ও ভনজ সতীত্ব রক্ষা কসর। যা আল্লাহ 
তা‘আ া রক্ষা করস ই তা রক্ষা পাওয়া সম্ভব্”। [সূরা আন-ভনসা, 
আয়াত: ৩৪] 

                                                           
5 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ১৯০১ 
6 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ১৯৩১ 
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৫.  জ্জাস্থান ভহিাযত আল্লাহ তা‘আ ার ক্ষমা পাওয়ার এক ভব্সেষ মাধ্যম: 

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

َِٰدقِيََََوٱۡلَقَٰنَِتَِٰتَََوٱۡلَقَٰنِتِيََََوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتَََوٱلُۡمۡؤِمنِيََََوٱلُۡمۡسلَِمَِٰتََٱلُۡمۡسلِِميَََإِنَذ﴿ ََوٱلصذ
َِٰتَ َِٰدَق َِِٰبِينََََوٱلصذ َٰبَِرَٰتَََِوٱلصذ قِيََََوٱۡلَخَِٰشَعَِٰتَََوٱۡلَخَِٰشعِيََََوٱلصذ ِ ََوٱلُۡمَتَصد 
َِٰتَ َق ِ ئِِميََََوٱلُۡمَتَصد  َٰٓ ئَِمَِٰتَََوٱلصذ َٰٓ َٰكِرِينََََوٱۡلَحَٰفَِظَِٰتََفُُروَجُهمَََۡوٱۡلَحَٰفِِظيََََوٱلصذ ََوٱلذذ

ََ َٰكَِرَٰتَََِكثِٗياَٱّللذ َعدَذََوٱلذذ
َ
ََُأ ۡغفَِرةََٗلَُهمَٱّللذ ۡجًراَمذ

َ
 [٣٥: االحزاب] ﴾٣٥ََعِظيٗماََوأ

“ভনশ্চয় মুসভ ম পুরুষ ও মভহ া, মুভমন পুরুষ ও মভহ া, অনুগত পুরুষ 
ও মভহ া, সতযব্াদী পুরুষ ও মভহ া, শধ্যজেী  পুরুষ ও মভহ া, ভব্নয়ী 
পুরুষ ও মভহ া, সাদাকাকারী পুরুষ ও মভহ া, সাওম পা নকারী পুরুষ 
ও মভহ া, ভনজ  জ্জাস্থান ভহিাযতকারী পুরুষ ও মভহ া এব্াং আল্লাহ 
তা‘আ াসক অভধ্ক স্বরণকারী পুরুষ ও মভহ া এসদর জনযই আল্লাহ 
তা‘আ া মরসখসছন তাাঁর ক্ষমা ও মহাপ্রভতদান”। [সূরা আ -আহযাব্, 
আয়াত: ৩৫] 

৬.  জ্জাস্থান ভহিাযত আল্লাহ তা‘আ ার ভব্সেষ ডাসক সাড়া মদওয়া: 

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ََْل ِۡلُمۡؤِمنِيَََقُل﴿ وا بَۡصَٰرِهِمََِۡمنَََۡيُغضُّ
َ
ََْأ َٰلَِكََفُُروَجُهۡمَ ََوَيۡحَفُظوا ۡزَكََََٰذ

َ
َََإِنَذَلَُهۡمَ َأ رََٱّللذ ََخبُِي

بَۡصَٰرِهِنَذَِمنَََۡيۡغُضۡضنَََل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتَََِوقُل٣٠ََيَۡصَنُعونَََبَِما
َ
 ﴾٣١َفُُروَجُهنَذََوَيۡحَفۡظنَََأ

 [٣١  ،٣٠: انلور]

“(মহ মুহাম্মাদ) তুভম মুভমনসদরসক ব্স  দাও, মযন তারা ভনজ দৃভিসক 
সাংযত কসর এব্াং ভনজ  জ্জাস্থানসক ভহিাযত কসর। এিাই তাসদর জনয 
প্রভব্ত্র র্াকার সসব্জাত্তম মাধ্যম। ভনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া তাসদর কমজ 
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সম্পসকজ অভধ্ক অব্গত। মতমভনিাসব্ তুভম মুভমন মভহ াসদরসকও ব্স  
দাওিঃ মযন তারা ভনজ দৃভিসক সাংযত কসর এব্াং ভনজ  জ্জাস্থানসক 
ভহিাযত কসর”। [সরূা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১] 

৭.  জ্জাস্থান ভহিাযত অর্জননভতক সমসযা সমাধ্াসনর এক ভব্সেষ 
মাধ্যম:  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِينََََوۡليَۡسَتۡعفِِفَ﴿ َََٰنَِكاًحاَََيُِدونََََلََٱَّلذ ََُُيۡغنَِيُهمَََُحتذ  [٣٣: انلور] ﴾فَۡضلِهَِِمنَٱّللذ

“যাসদর ভব্সয় করার (অর্জননভতক) মকাসনা সামর্জয মনই তারা মযন ভনজ 
 জ্জাস্থানসক ভহিাযত কসর যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক ভনজ 
অনুগ্রসহ অিাব্মুক্ত কসর মদন”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৩] 

৮.  জ্জাস্থান ভহিাযত সি তাকামীসদর পর্, ভব্পর্গামীসদর নয়:  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ََُيُرِيدَُ﴿ َََٱّللذ ِ ِينَََُسَنََََوَيۡهِديَُكمََۡلَُكمََِِۡلُبَي  َََُعلَۡيُكۡم َََوَيُتوَبَََقۡبلُِكمََِۡمنَٱَّلذ ََوٱّللذ
٢٦ََََُحِكيمَ ََعلِيمَ  نَيُرِيدَََُوٱّللذ

َ
ِينََََوُيرِيدَََُعلَۡيُكمَََۡيُتوَبََأ َهَوَٰتََِيَتذبُِعونَََٱَّلذ نَٱلشذ

َ
َأ

َْ ََُيُرِيد٢٧ََََُعِظيٗماََمۡيًلََتَِميلُوا نَٱّللذ
َ
َِفََأ نَسَٰنََُوَُخلِقََََعنُكۡمَ َُُيَف   ﴾٢٨ََضعِيٗفاَٱۡۡلِ

 [٢٨  ،٢٦: النساء]

“আল্লাহ তা‘আ া চান মতামাসদর জনয (তাাঁর হা া -হারামসমূহ) ব্ণজনা 
করসত এব্াং মতামাসদর পূব্জব্তজীসদর আদেজসমূহ প্রদেজন করসত; ওপরন্তু 
মতামাসদর তাওব্া গ্রহণ করসত। আল্লাহ তা‘আ া মতা মহাজ্ঞানী ও 
ভব্জ্ঞানময়। আল্লাহ তা‘আ া চান মতামাসদরসক ক্ষমা কসর ভদসত। এ 
ভদসক প্রবৃ্ভত্ত পূজারীরা চায় মতামরা মযন মঘার অধ্িঃপতসন পভতত হও। 
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আল্লাহ তা‘আ া চান মতামাসদর সাসর্  ঘু ব্যব্হার করসত। কারণ, 
মানুষসক মতা মূ তিঃ দুব্জ  রূসপই সৃভি করা হসয়সছ”। [সূরা আন-ভনসা, 
আয়াত: ২৬-২৮] 

৯.  জ্জাস্থান ভহিাযত সম্মাসনরই মুকুি: 

আজ পযজন্ত মকউ উক্ত ব্াস্তব্তা অস্বীকার কসর ভন। আভদ যুগ মর্সক 
মানুষ সাধু্তা ও পভব্ত্রতা ভনসয় গব্জ কসর আসসছ।  

ইব্রাহীম ইব্ন আবু্ ব্কর ইব্ন ‘আইয়াে রহ. ব্স ন, আভম আমার 
ভপতার মৃতুযর সময় তাাঁর পাসশ্বজই অব্স্থান করভছ াম। আভম কাাঁদসত 
শুরু করস  ভতভন আমাসক ব্ স ন, তুভম কাাঁসদা মকন? মতামার ভপতা 
মতা কখসনা ব্যভিচার কসর ভন।  

 জ্জাস্থান রক্ষার পসর্ একান্ত ব্াধ্াসমূহ 

মযৌনাঙ্গ রক্ষার ি াি  যখন জান্নাতই তখন এর পসর্ ময মকাসনা ব্াধ্া 
র্াকা ভনতান্তই স্বািাভব্ক। তাই ভনসন এ জাতীয় ভকছু ব্াধ্া সম্পসকজ 
ভব্সেষিাসব্ আস াকপাত করা হসয়সছ।  

১. মভহ াসদর নতুন নতুন মসডস র মপাোক-পভরচ্ছদ:  

ব্তজমান যুসগর মভহ ারা ব্াজাসর উসিই নতুন নতুন মসডস র মপাোক-
পভরচ্ছদ খুাঁসজ মব্ড়ায়। যা সামসন পায় তাই খভরদ কসর। যভদও তা 
পাশ্চাতয স্টাইস র এব্াং ইস ামী েরী‘আত ভব্সরাধ্ীই মহাক না মকন। 
মূ তিঃ এ মপাোক-পভরচ্ছদ মুসভ ম মভহ াসদরসক ধ্বাংস করার একভি 
ভব্রাি মাধ্যম। যা ইস াসমর েত্রুরা আজ ইস াসমর ভব্রুসদ্ধই ব্যব্হার 
কসর যাসচ্ছ। কারণ, ইস াসমর দৃভিসত মমসয়ভ  মপাোসকর মূ  
উসদ্দেযই হসচ্ছ, পূণজাঙ্গ েরীর মঢসক রাখা এব্াং িাভরভিপনা অব্ েন 
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করা তর্া উ ঙ্গতা ও চি তা মর্সক দূসর র্াকা। মযন মভহ ারা ভিতনা 
ও খভব্স ম াকসদর খপ্পর মর্সক দূসর র্াকসত সক্ষম হয়।  

অনয ভদসক পাশ্চতয স্টাইস র মপাোকসমূসহর উসদ্দেযই হসচ্ছ, উ ঙ্গতা 
ও মব্স ল্লাপনা। যাসত যুব্ক-যুব্তীসদর  ুিাভয়ত কু-প্রবৃ্ভত্ত জাগভরত হয় 
এব্াং তাসদর মসধ্য মযৌন িযাসাদ সৃভি হয়।  জ্জা, সাধু্তা ও পভব্ত্রতা 
ব্ সত মযন তাসদর মসধ্য আর ভকছুই অব্ভেি না র্াসক। মানুষ মযন 
প্রবৃ্ভত্তর মগা াম হসয় যায়।  

২. ভিভি চযাসন :  

ব্তজমান যুসগর ভিভি চযাসন গুস াসত ময মকাসনা অনুষ্ঠান, নািক, গান 
ভকাংব্া ছায়াছভব্ই মদখাসনা মহাক না মকন তার অভধ্কাাংেই মপ্রম-
িাস াব্াসা, িযাভমভ গত অশ্লী তা, স্বামী-স্ত্রীর মযৌন মকস িারী, উ ঙ্গতা, 
ভন জজ্জতা, চুসমাচুভম, েরী‘আসতর ভব্সরাভধ্তা ভকাংব্া েরী‘আসতর মকাসনা 
ব্যাপার ভনসয় িাট্টা-মেকারা করা ছাড়া মতমন আর গুরুত্বপূণজ ভকছুই 
নয়। মযমন, ব্হু ভব্ব্াহ ভনসয় িাট্টা করা ভকাংব্া মভহ াসদর ওপর পুরুসষর 
কতৃজত্ব ভনসয় তামাো করা ইতযাভদ ইতযাভদ।  

সুতরাাং মকাসনা যুব্ক-যুব্তী দীঘজ সময় এ সমস্ত অশ্লী তা, উ ঙ্গতা ও 
ভন জজ্জতা তর্া মপ্রম-িাস াব্াসার আসব্গ তাভড়ত রকমাভর ডায়া গ শুসন 
ভনসজর সাধু্তা ও সতীত্ব কীিাসব্ রক্ষা করসত পারসব্ ?  

ভনসচ এ সম্পসকজ জননকা যুব্তীর সুস্পি হুব্হু উভক্ত উসল্লখ করা হসয়সছ, 
যা শুসন আমরা প্রসতযসকই সময় র্াকসত ভনজ ভনজ ভসদ্ধান্ত গ্রহণ করসত 
পাভর।  

মস একদা নাম উসল্লখ না করার েসতজ এব্াং ভচভকৎসা পরামেজ মনওয়ার 
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উসদ্দসেয ব্স : “আভম মছাি মব্ া মর্সকই মপ্রম জভনত ছায়াছভব্ মদখসত 
অিযস্ত। এমনভক তা মদখসত এখন আমার খুব্ই িাস া  াসগ। এসত 
কসর এখন আমার মসধ্য এমন এক ধ্রসনর অদময মযৌন সৃ্পহা জন্ম 
ভনসয়সছ যা সভতযই অস্বািাভব্ক। আর এিা আমার জনয নতুন ভকছুই 
নয়। কারণ, আভম সাব্া ক হওয়ার ব্হু পূসব্জই মযৌন সাংক্রান্ত সব্ ভকছুই 
মজসন মিভ । ...এখন আভম আমার মসধ্য এক অদময মযৌন আসব্গ 
অনুিব্ করভছ। যা আমার পুসরা অনুিূভতসক এখন কুসড় কুসড় খাসচ্ছ। 
আভম এখন রাভত্র মব্ ায় এতিুকুও ঘুসমাসত পারভছ না। ঘুসমাসত মগস  
অসনক ধ্রসনর ভচন্তা ও স্বপ্ন আমাসক ভঘসর মনয়। যখনই আভম আসব্গ 
তাভড়ত মকাসনা ভিল্ম মদভখ অর্ব্া এ জতীয় মকাসনা উপনযাস পভড় 
তখনই আমার আসব্গ ও মযৌন উসত্তজনা অতযভধ্ক মব্সড় যায়। তখনই 
আমার মসন হয়, আহ্! মকউ যভদ এখন আমার সাসর্ মযৌনসঙ্গসম ভ প্ত 
হসতা। এ পভরভস্থভতসত আভম এখন ভক করসত পাভর দয়া কসর সুির 
পরামেজ ভদসয় আমাসক কৃতার্জ করসব্ন”  

৩. ইন্টারসনি:  

এর খপ্পসর পসড়সছ ব্হু যুব্ক-যুব্তী। তারা এখন এসক উসত্তজনা বৃ্ভদ্ধর 
এক মাধ্যম ভহসসসব্ই গ্রহণ কসরসছ। সময় মপস ই তারা অশ্লী  
অব্স্থানগুস াসত অব্স্থান ভনসয় মযৌন সঙ্গম, ব্যভিচার ও সমকাভমতার 
প্রকােয অনুেী ন মদখসত চায়। 

এ কর্া সব্ারই জানা ময, ইন্টারসনসি জীব্ন ও জ্ঞান-ভব্জ্ঞাসনর সক  
ভব্ষসয়র ভব্স্তাভরত তর্য পাওয়া যায়। তসব্ তা ব্যব্হাসরর সময় ভকছু 
ধ্মজীয় ভব্ভধ্-ভব্ধ্ান অব্েযই মানসত হসব্। অন্তসর সব্জদা আল্লাহিীভত 
জাগরূক র্াকসত হসব্।  
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৪. অশ্লী  মযাগাভজন ও রুভচহীন পত্র-পভত্রকা: 

মানব্ জীব্সন এগুস ার প্রিাব্ অতযন্ত ব্যাপক। কারণ, এগুস া উ ঙ্গতা 
ও মব্হায়াপনা ভেক্ষা মদয়। এগুস াসত নতুন নতুন মসডস র মপাোক 
পভরভহতা ব্হু নারী ও পুরুষ প্রদভেজত হয়। তাসত কসর পাশ্চাতয মসডস র 
সক  মপাোক-পভরচ্ছদ মুসভ ম সমাসজ প্রচ ন পায়। যা খভরদ কসর 
মুসভ মরাই ভনসজর অজাসন্ত কাভিরসদর অর্জননভতক েভক্ত ও সামর্জ 
মযাগান মদয়; অর্চ তারা জাসন না ময, প্রসতযক জাভতরই ভনজস্ব মপাোক 
রসয়সছ। যা অসনযর জনয মকাসনািাসব্ই মানানসই নয়।  

৫. কযাসমরাযুক্ত অতযাধু্ভনক মমাব্াই  মসি:  

এগুস া চভরত্র নসির আসরকভি ভব্রাি মাধ্যম। মপ্রম-িাস াব্াসার জগসত 
মমাব্াইস র ব্যব্হার মতা সব্ারই জানা। এর সাসর্ আসরা যুক্ত হসয়সছ 
কযাসমরাযুক্ত অতযাধু্ভনক মমাব্াই  মসি। যাসত অশ্লী  ছায়াছভব্ ও 
কুরুভচপূণজ মযৌনসঙ্গম ধ্ারণ করা ও অসনযর কাসছ খুব্ দ্রুত মপৌঁভছসয় 
মদওয়া যায়। িস  তা তর্াকভর্ত মপ্রম-িাস াব্াসাসক ব্যভিচার ও 
সমকাভমতার ভদসক অভত দ্রুত অগ্রসর কসর।  

এ কর্া সব্ারই জানা ময, মমাব্াইস র মাধ্যসম অসনযর সাসর্ দ্রুত 
মযাগাসযাগ রক্ষা করা যায়। তসব্ তা ব্যব্হাসরর সময় ভকছু ধ্মজীয় ভব্ভধ্-
ভব্ধ্ান অব্েযই মানসত হসব্। অন্তসর সব্জদা আল্লাহিীভত জাগরূক 
র্াকসত হসব্।  

৬. নারী-পুরুসষর অব্াধ্ মম াসমো এব্াং মগাপসন সহাব্স্থান:  

নারী-পুরুসষর অব্াধ্ মম াসমো অন্তসরর ভব্ভক্ষপ্ততা এব্াং মযৌন 
উসত্তজনাসক বৃ্ভদ্ধ করার একভি ভব্রাি মাধ্যম। কারণ, মকাসনা পুরুষ 
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অনয মকাসনা নারীর সাসর্ অব্াধ্ মম াসমোর সুসযাগ মপস ই মতা মস 
তাসক ধ্ীসর ধ্ীসর ভনসজর প্রভত আকষজণ করার সুসযাগ পায়। মতমভনিাসব্ 
মকাসনা নারী অনয মকাসনা পুরুসষর সাসর্ অব্াধ্ মম াসমোর সুসযাগ 
মপস ই মতা মস তাসক ধ্ীসর ধ্ীসর ভনসজর প্রভত আকষজণ করার সুসযাগ 
পায়। অনযর্ায় নয়। আর তখনই উিসয়র মসধ্য পরস্পর মগাপসন 
ভম সনর ভচন্তা আসস এব্াং তখনই ব্যভিচার সাংঘভিত হয়।  

আল্লামা ইব্নু -কাইসয়যম রহ. ব্স ন, এসত মকাসনা সসিহ মনই ময, 
নারী-পুরুসষর অব্াধ্ মম াসমোই সক  ভব্পদ ও অঘিসনর মূ । এরই 
কারসণ আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মর্সক মানুসষর ওপর ব্যাপক োভস্ত মনসম 
আসস এব্াং এরই কারসণ দুভনয়াসত ব্যভক্ত ও সমভিগত িযাসাদ সৃভি 
হয়।  

আর মপাপসন নারী-পুরুসষর সহাব্স্থান মতা ব্যভিচাসরর প্রভত কসয়ক 
ধ্াপ এভগসয় যাওয়া শব্ ভক?  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

ةٍ  رَُجٌل  ََيْلَُونَّ  الَ »
َ
يَْطانُ  ثَاِِلَُهَما ََكنَ  إاِلَّ  بِاْمَرأ  «الشَّ

“মকাসনা পুরুষ অনয মকাসনা মভহ ার সাসর্ একাসন্ত ভমভ ত হস  েয়তান 
হয় তাসদর তৃতীয় জন”।7 

৭. অসৎ ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্:  

ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ মতা এসতাই প্রিাব্ো ী হয় ময, মকাসনা ব্নু্ধ ইসচ্ছ করস ই 
তার অপর ব্নু্ধসক ভদসয় ময মকাসনা অঘিন ঘিাসত পাসর। এ ব্যাপাসর 

                                                           
7 ভতরভমযী, হাদীস নাং ১১৭১ 
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পুরুসষর চাইসত মভহ ারাই মব্ভে পারদেজী এব্াং তারাই পুরুসষর চাইসত 
মব্ভে ভনজ ব্ান্ধব্ী কতৃজক প্রিাভব্ত হয়। এ কারসণই ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ চয়ন 
করার সময় খুব্ই সতকজ র্াকসত হসব্। ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ মযন দীনদার ও 
চভরত্রব্ান হয়। যাসত এসক অপরসক মনক কাসজ সহসযাভগতা করসত 
পাসর। মকউ গাভি  হস  অনয জন তাসক মনক কাসজ পুনরুজ্জীভব্ত 
করসত পাসর। মকউ পর্ভ্রি হস  অনয জন তাসক সতকজ করসত পাসর।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َحُدُكمْ  فَلْيَنُْظرْ  َخِليِْلِه؛ ِديِْن  ََعَ  الرَُّجُل »
َ
 «َُيَالُِل  َمنْ  أ

“মানুষ তার একান্ত ব্নু্ধর ধ্মজই গ্রহণ কসর র্াসক। সুতরাাং মতামাসদর 
প্রসতযসকই মযন একিু মিসব্ মদসখ ময, মস কার সাসর্ ব্নু্ধত্ব পাতাসত 
যাসচ্ছ”।8 

৮. ভব্ সে ভব্ব্াহ করা:  

ভব্ব্াহ হসচ্ছ শব্ধ্ পন্থায় মযৌন উসত্তজনা প্রেমসনর একভি ভব্রাি মাধ্যম। 
সুতরাাং মকউ ভব্ব্াহ করসত ব্া ব্সসত দীঘজ ভদন ভব্ ে করস  মস 
স্বিাব্তই তার অদময মযৌন উসত্তজনা প্রেমসনর শব্ধ্ মকাসনা মক্ষত্র না 
পাওয়ার দরুন তা অসক্ষসত্র অপচয় করসত পাসর। এ জনযই রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম যুব্কসদরসক দ্রুত ভব্ব্াহ করার পরামেজ 
ভদসয়সছন।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 

                                                           
8 ভতরভমযী, হাদীস নাং ২৩৭৮ 
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

بَاِب! َمْعَشَ  يَا» جْ  اْْلَاَءةَ  ِمنُْكمُ  اْستََطاعَ  َمِن  الشَّ وَّ َغضُّ  فَإِنَّهُ  ، فَلْيَََتَ
َ
ْحَصنُ  لِلْبََصِ  أ

َ
 َوأ

ْومِ  َفَعلَيْهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  ، لِلَْفْرِج   «وَِجاءٌ  َلُ  فَإِنَّهُ  ، بِالصَّ

“মহ যুব্করা! মতামাসদর মকউ ভব্ব্াহ করসত সক্ষম হস  মস মযন দ্রুত 
ভব্ব্াহ কসর মনয়। কারণ, তা চকু্ষসক ভননগামী কসর এব্াং  জ্জাস্থানসক 
কসর পভব্ত্র। আর ময ব্যভক্ত ভব্ব্াহ করসত সক্ষম নয় মস মযন সাওম 
পা ন কসর। কারণ, তা সভতযই মযৌন উসত্তজনা প্রেমনকারী”।9 

৯. অপর মকাসনা পুরুষ ব্া মভহ ার সাসর্ ময মকাসনা ধ্রসনর শেভর্ য 
মদখাসনা: 

উক্ত শেভর্ য মপাোক-পভরচ্ছসদর মক্ষসত্রও হসত পাসর। তা মযমন 
মভহ ার মক্ষসত্র হসত পাসর মতমভনিাসব্ তা পুরুসষর মক্ষসত্রও হসত 
পাসর। তসব্ তা পুরুসষর মক্ষসত্র খুব্ই কম; ভকন্তু মকাসনা মভহ া যভদ 
আাঁি-সাাঁি, পাত া, খাসিা ভকাংব্া জায়গায় জায়গায় মখা া ও কারুকাযজময় 
মপাোক পসর রাস্তায় রাস্তায় ঘুসর মব্ড়ায় তা হস  পুরুষরা স্বিাব্তই 
তাসক  জ্জা ও চভরত্রহীনা মসন কসর তার প্রভত অভত সত্বর ঝুাঁসক 
পড়সব্। মতমভনিাসব্ মকাসনা পুরুষও যভদ িাভসসকর মপাোক পভরধ্ান 
কসর রাস্তায় রাস্তায় ঘুসর মব্ড়ায় তা হস  খারাপ মভহ ারাও স্বিাব্তই 
তার ভপছু ভনসব্। 

উক্ত ভেভর্ তা আব্ার কখসনা কখসনা আচার-আচরণ এব্াং চ াসিরার 
ঢাংসয়র মসধ্যও হসত পাসর। তাসত কসর মভহ াসদর প্রভত পুরুষসদর 
সর  দৃভি আকৃি হসব্ এব্াং তাসদর সুপ্ত উসত্তজনা মজসগ উিসব্। 
                                                           

9 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৫০৬৫; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৪০০ 
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মতমভনিাসব্ মভহ ারাও পুরুষসদর প্রভত আকৃি হসব্ এব্াং তাসদর সুপ্ত 
উসত্তজনা মজসগ উিসব্।  

আব্ার তা কখসনা কখসনা কর্া-ব্াতজার ঢাংসয়ও হসত পাসর। কারণ, 
মকাসনা মভহ া অপর পুরুসষর সাসর্ ইচ্ছাকৃত মকাম  ও সুভমি এব্াং 
দীঘজ অপ্রসয়াজনীয় আ াপ করস  স্বিাব্তই পুরুষরা তার প্রভত আকৃি 
হসব্। আর এ জনযই আল্লাহ তা‘আ া মভহ াসদরসক পুরুষসদর সাসর্ 
ইচ্ছাকৃত ভব্নম্র কর্া ব্ সত ভনসষধ্ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রীসদরসক 
উসদ্দেয কসর ব্স ন,  

َقۡيُتذ ََإِنَِ﴿ ِيََفَيۡطَمعَََبِٱۡلَقۡولََََِتَۡضۡعنَََفََلََٱتذ ََقَۡلبِهِۦَِفََٱَّلذ ۡعُروٗفاَقَۡوٗلَََوقُۡلنََََمَرض   ﴾مذ
 [٣٢: االحزاب]

“মতামরা যভদ মহান আল্লাহ তা‘আ াসক িয় কসর র্াসকা তা হস  অনয 
পুরুসষর সাসর্ কর্া ব্ সত মকাম  কসে কর্া ব্স া না। তা হস  ময 
মকাসনা অন্তসরর মরাগী মতামাসদর প্রভত প্র ুব্ধ হসব্। তসব্ মতামরা নযায় 
সঙ্গত কর্া ব্ সব্”। [সূরা আ -আহযাব্, আয়াত: ৩২] 

১০. যত্রতত্র মচাসখর দৃভি মক্ষপন:  

দৃভি ভনয়ন্ত্রসণর ব্যাপাসর পুরুষরা মযমন আভদি মতমভনিাসব্ মভহ ারাও। 
মকাসনা যুব্ক-যুব্তী যভদ চভরত্রহীন ব্া চভরত্রহীনা হসয় র্াসক তা হস  
এর মূস  রসয়সছ যত্রতত্র দৃভি মক্ষপন।  

এ ছাড়াও মযৌনাঙ্গ রক্ষার মপছসন ব্াধ্া ভহসসসব্ ভনসনাক্ত ভব্ষয়গুস াসকও 
গণয করা হয়:  
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মযৌনকমজ সম্পকজীয় আস াচনা, গাসনর মনো, খারাপ উপনযাস ও খারাপ 
কভব্তা পড়ার মনো, েয়তাসনর কুমন্ত্রণার কাসছ হার মানা, কুপ্রবৃ্ভত্তর 
অনুসরণ, দীঘজ আো ও দুভনয়ার িাস াব্াসা, ভনয়ন্ত্রণহীন সুখসিাগ এব্াং 
সন্তানসদর প্রভত অভিিাব্কসদর  াগাতার অব্সহ া ইতযাভদ ইতযাভদ।  

আল্লাহ তা‘আ া শুধু্ মযৌনকমজসকই হারাম কসরন ভন, ব্রাং ভতভন এরই 
পাোপাভে সব্ ধ্রসনর অশ্লী তাসকও হারাম কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

مَََإِنذَماَقُۡلَ﴿ ََََحرذ ِ َِٰحَشَََرب  ۡثمََََبَطنََََوَماَِمۡنَهاََظَهرََََماَٱۡلَفَو نَٱۡۡلَق ََِبَِغۡيَََِوٱۡۡلَۡغََََوٱۡۡلِ
َ
ََوأ

َْ ََِتُۡۡشُِكوا ِۡلََلَمَََۡماَبِٱّللذ نَُسلَۡطَٰٗناَبِهِۦَُيَن 
َ
َََْوأ َََتُقولُوا ََََِعَ  ﴾٣٣ََتۡعلَُمونََََلَََماَٱّللذ

 [٣٣: االعراف]

“(মহ মুহাম্মাদ) তুভম মঘাষণা কসর দাও, ভনশ্চয় আমার প্রিু হারাম কসর 
ভদসয়সছন প্রকােয-অপ্রকােয সক  ধ্রসনর অশ্লী তা, পাপকমজ, অনযায় 
ভব্সদ্রাহ, আল্লাহ তা‘আ ার সাসর্ কাউসক েরীক করা; ময ব্যাপাসর ভতভন 
মকাসনা দ ী -প্রমাণ অব্তীণজ কসরন ভন এব্াং আল্লাহ তা‘আ া সম্পসকজ 
অজ্ঞতাব্েত ভকছু ব্ া”। [সূরা আ -আ‘রাি, আয়াত: ৩৩] 

আল্লাহ তা‘আ া যখন ব্যভিচারকমজসক ভনসষধ্ কসর ভদসয়সছন তখন ভতভন 
মস সক  পর্সকও নীভতগতিাসব্ মরাধ্ কসর ভদসয়সছন মযগুস ার 
মাধ্যসম স্বিাব্তিঃ ব্যভিচারকমজ সাংঘভিত হসয় র্াসক। এ জনযই আল্লাহ 
তা‘আ া পুরুষ ও মভহ া উিয় জাভতসক  জ্জাস্থান ভহিাযসতর পূসব্জ 
সব্জপ্রর্ম ভনজ দৃভিসক সাংযত করসত আসদে কসরন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  
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ََْل ِۡلُمۡؤِمنِيَََقُل﴿ وا بَۡصَٰرِهِمََِۡمنَََۡيُغضُّ
َ
ََْأ َٰلَِكََفُُروَجُهۡمَ ََوَيۡحَفُظوا ۡزَكََََٰذ

َ
َََإِنَذَلَُهۡمَ َأ رََٱّللذ ََخبُِي

بَۡصَٰرِهِنَذَِمنَََۡيۡغُضۡضنَََل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتَََِوقُل٣٠ََيَۡصَنُعونَََبَِما
َ
 ﴾٣١َفُُروَجُهنَذََوَيۡحَفۡظنَََأ

 [٣١  ،٣٠: انلور]

“(মহ মুহাম্মাদ) তুভম মুভমনসদরসক ব্স  দাওিঃ মযন তারা ভনজ দৃভিসক 
সাংযত কসর এব্াং ভনজ  জ্জাস্থানসক ভহিাযত কসর। এিাই তাসদর জনয 
প্রভব্ত্র র্াকার সসব্জাত্তম মাধ্যম। ভনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া তাসদর কমজ 
সম্পসকজ অভধ্ক অব্গত। মতমভনিাসব্ তুভম মুভমন মভহ াসদরসকও ব্স  
দাওিঃ মযন তারা ভনজ দৃভিসক সাংযত কসর এব্াং ভনজ  জ্জাস্থানসক 
ভহিাযত কসর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা ব্স ন,  

ۡعُيَََِخآئَِنةََََيۡعلَمَُ﴿
َ
ُدورَََُُتِۡفَََوَماَٱۡۡل  [  ١٩: اغفر] ﴾١٩َٱلصُّ

“ভতভনই চকু্ষর অপব্যব্হার এব্াং অন্তসরর মগাপন ব্স্তু সম্পসকজও 
অব্গত”। [সূরা গাভির, আয়াত: ১৯] 

আল্লাহ তা‘আ া কাউসক অনয কাসরার ঘসর ভব্না অনুমভতসত প্রসব্ে 
করসত ভনসষধ্ কসরসছন। যাসত চকু্ষর অপব্যব্হার না হয় এব্াং তা 
সমূ্পণজরূসপ রক্ষা পায়।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ََْٱَّلذ َََْلَََءاَمُنوا َََُٰبُيوتُِكمَََۡغۡيَََُبُيوتًاَتَۡدُخلُوا َََْحتذ نُِسوا

ۡ
ََْتَۡسَتأ ََََٰٓوتَُسل ُِموا َََعَ

ۡهلَِها َ
َ
َٰلُِكمََۡأ ُرونَََلََعلذُكمََۡلذُكمَََۡخۡي َََذ ََْلذمََۡفَإِن٢٧ََتََذكذ ََََٓتُِدوا َحٗداَفِيَها

َ
َفََلََأ

َََٰتَۡدُخلُوَها ََْلَُكمََُيَلَقََِِإَونَلَُكۡمَىَيُۡؤذَنََََحتذ َْىَٱرِۡجُعوا ۡزَكَََُٰهوَََفَٱرِۡجُعوا
َ
ََُلَُكۡمَ َأ ََوٱّللذ

 [٢٨  ،٢٧: انلور] ﴾٢٨ََعلِيمَ ََتۡعَملُونَََبَِما
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“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা ভনসজসদর গৃহ ছাড়া অনয কাসরা গৃসহ 
গৃহব্াসীসদর অনুমভত না ভনসয় এব্াং তাসদরসক সা াম না কসর প্রসব্ে 
কসরা না। এিাই মতা মতামাসদর জনয অসনক মশ্রয়। আোসতা মতামরা 
উক্ত উপসদে গ্রহণ করসব্। আর যভদ মতামরা উক্ত গৃসহ কাউসক না 
পাও তা হস  মতামরা তাসত এসকব্াসরই প্রসব্ে কসরা না যতক্ষণ না 
মতামাসদরসক তাসত প্রসব্সের অনুমভত মদওয়া হয়। যভদ মতামাসদরসক 
ব্ া হয় ময, ভিসর যাও, তাহস  মতামরা ভিসর যাসব্। এিাই মতা 
মতামাসদর জনয পভব্ত্র র্াকার সসব্জাত্তম মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আ া 
মতামাসদর কমজ সম্পসকজ ভব্সেষিাসব্ অব্গত”। [সূরা আন-নূর: ২৭-
২৮] 

আল্লাহ তা‘আ া ভব্সেষিাসব্ মভহ াসদরসক অপর পুরুষ মর্সক পদজা 
করসত আসদে কসরসছন। যাসত পুরুসষর ম ািাতুর দৃভি তার অপূব্জ 
মসŠিসযজর উগ্র আকষজণ মর্সক রক্ষা পায় এব্াং ক্রমান্বসয় মস ব্যভিচাসরর 
ভদসক ধ্াভব্ত না হয়।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ََزِينََتُهنَذَُيۡبِدينََََوَلَ﴿ ىَََظَهرََََماَإِلذ َََِِٰبُُمرِهِنَذََوِۡلَۡۡضِۡبنَََِمۡنَها ىََََعَ َُيۡبِدينََََوَلََُجُيوبِِهنذ
ََزِينََتُهنَذ وََِۡۡلُُعوََلِِهنَذَإِلذ

َ
وَََۡءابَآئِِهنَذَأ

َ
وََُۡبُعوََلِِهنَذََءابَآءََِأ

َ
ۡبَنآئِِهنَذَأ

َ
وََۡأ

َ
ۡبَنآءََِأ

َ
وََُۡبُعوََلِِهنَذَأ

َ
َأ

َٰنِِهنَذ وََۡإِۡخَو
َ
َٰنِِهنَذَبَِنََٓأ وََۡإِۡخَو

َ
َٰتِِهنَذَبَِنََٓأ َخَو

َ
وََۡأ

َ
وََۡنَِسآئِِهنَذَأ

َ
يَۡمَُٰنُهنَذََملََكۡتَََماَأ

َ
وََِأ

َ
َأ

َٰبِعِيََ ْوِلَََغۡيََِٱلتذ
ُ
ۡرَبةَِأ وََِٱلر َِجالََِِمنَََٱۡۡلِ

َ
ۡفلََِأ ِ ِينَََٱلط  ََْلَمََۡٱَّلذ ََََٰيۡظَهُروا َٱلن َِسآءِ َََعۡوَرَٰتََََِعَ

رُۡجلِِهنَذَيَۡۡضِۡبنََََوَلَ
َ
ََْزِينَتِِهنذ ََِمنَُُيۡفِيََََماَِِلُۡعلَمَََبِأ ََِإَِلَََوتُوُبٓوا يُّهَََََجِيًعاَٱّللذ

َ
َأ

 [  ٣١: انلور] ﴾ُتۡفلُِحونَََلََعلذُكمََۡٱلُۡمۡؤِمُنونََ

“মভহ ারা মযন তাসদর মসৌিযজ (েরীসরর সাসর্ এাঁসি র্াকা অ াংকার 
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ব্া আকষজণীয় মপাষাক) প্রকাে না কসর। তসব্ যা স্বিাব্তই প্রকাে 
মপসয় যায় (সব্ারকা, চাদর, মমাজা ইতযাভদ) তা প্রকাে মপস  মকাসনা 
অসুভব্সধ্ মনই। তারা মযন তাসদর ঘাড়, গ া ও ব্ক্ষসদে (সচহারাসহ) 
মার্ার ওড়না ভদসয় আবৃ্ত রাসখ। তারা মযন তাসদর স্বামী, ভপতা, শ্বশুর, 
ভনসজর মছস , স্বামীর মছস , িাই, িাইসপা, মব্ানসপা, স্বজাতীয় মভহ া, 
মাভ কানাধ্ীন দাস, মযৌন কামনা রভহত অধ্ীন পুরুষ, নারীসদর 
মগাপনাঙ্গ সম্পসকজ অজ্ঞ ব্া ক ছাড়া অনয কাসরা ভনকি ভনজ মসৌিযজ 
প্রকাে না কসর। মতমভনিাসব্ তারা মযন সসজাসর িূভমসত ভনজ পদযুগ  
মক্ষপণ না কসর। কারণ, তাসত কসর তাসদর আিযন্তরীণ মসৌিযজ প্রকাে 
পাসব্, ব্রাং মহ মুভমনগণ! মতামরা সব্াই আল্লাহ তা‘আ ার ভদসক 
প্রতযাব্তজন কসরা। তখনই মতামরা সি কাম হসত পারসব্”। [সূরা আন-
নূর, আয়াত: ৩১] 

মকাসনা ব্যভক্ত চারভি অঙ্গসক সভিক ও েরী‘আত সম্মতিাসব্ ভনয়ন্ত্রণ 
করসত পারস ই সভতযকারাসর্জ মস অসনকগুস া মগানাহ ভব্সেষিাসব্ 
ব্যভিচার মর্সক রক্ষা মপসত পাসর। মতমভনিাসব্ তার ধ্াভমজকতাও 
অসনকাাংসে রক্ষা পাসব্। আর তা হসচ্ছ:  

১. মচাখ ও দৃভিেভক্ত। তা রক্ষা করা  জ্জাস্থানসক রক্ষা করার োভম ।  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

ْوا» بَْصاَرُكمْ  ُغضُّ
َ
 «فُُروَْجُكمْ  َواْحَفُظْوا ، أ

“মতামাসদর মচাখ ভননগামী কসরা এব্াং  জ্জাস্থান ভহিাযত কসরা”।10 

                                                           
10 আহমদ: ৫/৩২৩; হাভকম: ৪/৩৫৮, ৩৫৯; ইব্ন ভহব্বান, হাদীস নাং ২৭১; ব্ায়হাক্বী: 
৬/২৮৮ 
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হিাৎ মকাসনা হারাম ব্স্তুর উপর মচাখ পসড় মগস  তা তভড়ঘভড় ভিভরসয় 
ভনসত হসব্। ভিতীয়ব্ার ভকাংব্া একদৃসি ওভদসক তাভকসয় র্াকা যাসব্ না।  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ‘আ ী রাভদয়াল্লাহু আনহুসক 
উসদ্দেয কসর ব্স ন,  

! يَا  ُّ ْوَل  لََك  فَإِنَّ  ، انلَّْظَرةَ  انلَّْظَرةَ  تُتِْبعِ  الَ  لََعِ
ُ
   اْْلِخَرةُ  لََك  َولَيَْسْت  ، اْْل

“মহ ‘আ ী! ব্ার ব্ার দৃভি মক্ষপণ কসরা না। কারণ, হিাৎ দৃভিসত 
মতামার মকাসনা মদাষ মনই। তসব্ ইচ্ছাকৃত ভিতীয় দৃভি অব্েযই 
মদাসষর”।11 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম হারাম দৃভিসক মচাসখর ভযনা ব্স  
আখযাভয়ত কসরসছন। মযমভনিাসব্ মকাসনা ব্যভক্তর হাত, পা, মুখ, কান, 
মনও ব্যভিচার কসর র্াসক। তসব্ মারাত্মক ব্যভিচার হসচ্ছ  জ্জাস্থাসনর 
ব্যভিচার। যাসক ব্াস্তব্াসর্জই ব্যভিচার ব্ া হয়।  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

هُ  آَدمَ  ابِْن  ََعَ  َكتََب  اهللَ  إِنَّ » نَا ِمنَ  َحظَّ ْدرَكَ  ، الزِّ
َ
 انلََّظُر، الَْعيْنَْْيِ  فَِزنَا ََمَالََة، الَ  َذلَِك  أ

 فَِزنَاُهَما تَْزِنيَانِ  َوالرِّْجاَلنِ  اْْلَْطُش، فَِزنَاُهَما تَْزِنيَانِ  َواْْلََدانِ  َمنِْطُق،ـالْ  اللَِّسانِ  َوِزنَا
،ـالْ  ُذنُ  الُْقبَُل، فَِزنَاهُ  يَْزِِنْ  َوالَْفمُ  َمْْشُ

ُ
، َتَمّنَّ  َوانلَّْفُس  ااِلْسِتَماُع، ِزنَاَها َواْْل  َوتَْشتَِِهْ

ُق  َوالَْفْرجُ  بُهُ  َذلَِك  يَُصدِّ  «َوُيَكذِّ

“ভনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া প্রসতযক আদম সন্তাসনর জনয ভযনার ভকছু 
অাংে ব্রাদ্দ কসর মরসখসছন। যা মস অব্েযই করসব্। মচাসখর ভযনা হসচ্ছ 

                                                           
11 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ২১৪৯; ভতরভমযী, হাদীস নাং ২৭৭৭; আহমদ: ৫/৩৫১, ৩৫৩, 
৩৫৭; হাভকম: ২/১৯৪; ব্ায়হাক্বী: ৭/৯০ 
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অনব্ধ্িাসব্ কাসরার ভদসক দৃভি মক্ষপণ, মুসখর ভযনা হসচ্ছ অশ্লী  
কসর্াপকর্ন, হাতও ব্যভিচার কসর, তসব্ তার ব্যভিচার হসচ্ছ 
অনব্ধ্িাসব্ কাউসক হাত ভদসয় ধ্রা, পাও ব্যভিচার কসর। তসব্ তার 
ব্যভিচার হসচ্ছ মকাসনা ব্যভিচার সাংঘিসনর জনয রওয়ানা করা, মুখও 
ব্যভিচার কসর। তসব্ তার ব্যভিচার হসচ্ছ অনব্ধ্িাসব্ কাউসক চুমু 
মদওয়া, কাসনর ব্যভিচার হসচ্ছ অশ্লী  কর্া শ্রব্ণ করা, মনও ব্যভিচাসরর 
কামনা-ব্াসনা কসর। আর তখনই  জ্জাস্থান তা ব্াস্তব্াভয়ত কসর অর্ব্া 
কসর না”।12 

দৃভিই সক  অঘিসনর মূ । কারণ, মকাসনা ভকছু মদখার পরই মতা তা 
মসন জাসগ। মসন জাগস  তার প্রভত ভচন্তা আসস। ভচন্তা আসস  অন্তসর 
তাসক পাওয়ার কামনা-ব্াসনা জসন্ম। কামনা-ব্াসনা জভন্মস  তাসক 
পাওয়ার খুব্ ইসচ্ছ হয়। দীঘজ ভদসনর ইসচ্ছ প্রভতজ্ঞার রূপ ধ্ারণ কসর। 
আর তখনই মকাসনা কমজ সাংঘভিত হয়। যভদ পভর্মসধ্য মকাসনা ধ্রসনর 
ব্াধ্া না র্াসক।  

দৃভির কুি  হসচ্ছ আিসসাস, ঊধ্বজশ্বাস ও অন্তরজ্বা া। কারণ, মানুষ 
যা চায় তার সব্িুকু মস কখসনাই পায় না। আর তখনই তার শধ্যজচুযভত 
ঘসি।  

অতযন্ত আশ্চসযজর ব্যাপার হসচ্ছ এই ময, দৃভি হসচ্ছ তীসরর নযায়।  
অন্তরসক নাড়া ভদসয়ই তা  ক্ষযব্স্ত্ত্তসত মপৌঁছায়। এসকব্াসর োন্তিাসব্ 
নয়।  

আসরা আশ্চসযজর কাভহনী এই ময, দৃভি অন্তরসক ক্ষতভব্ক্ষত কসর মদয়। 

                                                           
12 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 30  

আর এ ক্ষসতর ওপর অনয ক্ষত (আব্ার তাকাসনা) সামানযিুকু হস ও 
আরামপ্রদ। যার ভনভশ্চত ভনরাময় কখসনাই সম্ভব্পর নয়।  

২. মন ও মসনািাব্। এ পযজায় খুব্ই কভিন। কারণ, মানুসষর মনই হসচ্ছ 
নযায়-অনযাসয়র একমাত্র উৎস। মানুসষর ইচ্ছা, সৃ্পহা, আো ও প্রভতজ্ঞা 
মসনরই সৃভি। সুতরাাং ময ব্যভক্ত ভনজ মনসক ভনয়ন্ত্রণ করসত পারসব্ মস 
ভনজ কু-প্রবৃ্ভত্তর ওপর ভব্জয়  াি করসব্। আর ময ব্যভক্ত ভনজ মনসক 
ভনয়ন্ত্রণ করসত পারসব্ না ভনভশ্চতিাসব্ মস কুপ্রবৃ্ভত্তর ভেকার হসব্। 
পভরসেসষ তার ধ্বাংস এসকব্াসরই অভনব্াযজ।  

মানুসষর মসনািাব্ই পভরসেসষ দুরাোর রূপ মনয়। মসনর ভদক মর্সক 
সব্জভনকৃি ব্যভক্ত মস ময দুরাোয় সন্তুি। কারণ, দুরাোই হসচ্ছ সক  
ধ্রসনর আ সয ও মব্কারসত্বর পুাঁভজ। এভিই পভরসেসষ  জ্জা ও 
আিসসাসসর মূ  কারণ হসয় দাাঁড়ায়। দুরাোগ্রস্ত ব্যভক্ত আ সসযর কারসণ 
যখন ব্াস্তব্তায় মপৌঁছুসত পাসর না তখনই তাসক শুধু্ আোর ওপরই 
ভনিজর করসত হয়। মূ তিঃ ব্াস্তব্ব্াদী হওয়াই একমাত্র সাহসীর পভরচয়।  

মানুসষর িাস া মসনািাব্ আব্ার চার প্রকার:  

১. দুভনয়ার  ািাজজসনর মসনািাব্।  

২. দুভনয়ার ক্ষভত মর্সক ব্াাঁচার মসনািাব্।  

৩. আভখরাসতর  ািাজজসনর মসনািাব্।  

৪. আভখরাসতর ক্ষভত মর্সক ব্াাঁচার মসনািাব্।  

ভনজ মসনািাব্সক উক্ত চাসরর মসধ্য সীভমত রাখাই ময মকাসনা মানুসষর 
একান্ত কতজব্য। এগুস ার ময মকানভিই মসন জাগ্রত হস  তা অভত 
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তাড়াতাভড় কাসজ  াগাসনা উভচৎ। আর যখন এগুস ার সব্ কভিই মসনর 
মাসঝ একসত্র জাগ্রত হয় তখন সব্ চাইসত গুরুত্বপূণজভিসকই প্রাধ্ানয 
ভদসত হসব্। যা এখনই না করস  পসর করা সম্ভব্পর হসব্ না।  

কখসনা এমন হয় ময, অন্তসর একভি প্রসয়াজনীয় কাসজর মসনািাব্ 
জাগ্রত হস া যা পসর করস ও চস  অর্চ এরই পাোপাভে আসরকভি 
এমন কাসজর মসনািাব্ও অন্তসর জন্মাস া যা এখনই করসত হসব্। না 
করস  তা পরব্তজীসত কখসনাই করা সম্ভব্পর হসব্ না। এ মক্ষসত্র 
আপনাসক প্রসয়াজনীয় ব্স্তুভিসকই অগ্রাভধ্কার ভদসত হসব্। মকউ মকউ 
অপরভিসক অগ্রাভধ্কার ভদসয় র্াসকন যা েরী‘আসতর মমৌভ ক নীভত 
পভরপন্থী।  

তসব্ সসব্জাৎকৃি ভচন্তা ও মসনািাব্ মসভিই যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার 
সন্তুভি ভকাংব্া পরকাস র জনযই হসব্। এ ছাড়া যত ভচন্তা-িাব্না রসয়সছ 
তা হসচ্ছ েয়তাসনর ওয়াসওয়াসা অর্ব্া ভ্রান্ত আো।  

ময ভচন্তা-ভিভকর একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার জনয তা আব্ার কসয়ক 
প্রকার:  

১. কুরআন মাজীসদর আয়াতসমূহ ভনসয় ভচন্তা-িাব্না করা এব্াং তাসত 
ভনভহত আল্লাহ তা‘আ ার মূ  উসদ্দেয বু্ঝসত মচিা করা।  

২. দুভনয়াসত আল্লাহ তা‘আ ার ময প্রকােয ভনদেজনসমূহ রসয়সছ তা 
ভনসয় ভচন্তা-িাব্না করা এব্াং তা মর্সক ভেক্ষা গ্রহণ করা। এরই মাধ্যসম 
আল্লাহ তা‘আ ার নাম ও গুণাব্ ী, মকৌে  ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ 
বু্ঝসত মচিা করসব্। কুরআন মাজীসদ আল্লাহ তা‘আ া এ ব্যাপাসর 
মানুষসক মসনাভনসব্ে করার জনয উৎসাহ প্রদান কসরসছন।  
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৩. মানুসষর ওপর আল্লাহ তা‘আ ার ময অপার অনুগ্রহ রসয়সছ তা ভনসয় 
ভচন্তা-িাব্না করা। তাাঁর দয়া, ক্ষমা ও শধ্যজ ভনসয় ভচন্তা-িাব্না করা।  

উক্ত িাব্নাসমূহ মানুসষর অন্তসর আল্লাহ তা‘আ ার একান্ত পভরচয়, 
িয়, আো ও িাস াব্াসার জন্ম মদয়।  

৪. ভনজ অন্তর ও আমস র মদাষ-ত্রুভি ভনসয় ভচন্তা-িাব্না করা। এরূপ 
ভচন্তা-সচতনা খুব্ই ক যাণকর, ব্রাং এসক সক  ক যাসণর মসাপানই 
ব্ া চস ।  

৫. সমসয়র প্রসয়াজন ও ভনজ দাভয়ত্ব ভনসয় ভচন্তা-িাব্না করা। সভতযকার 
ব্যভক্ত মতা মসই ময ভনজ সমসয়র প্রভত ভব্সেষিাসব্ গুরুত্ব ভদসয় র্াসক।  

ইমাম োসি‘ঈ রহ. ব্স ন, আভম সূিীসদর ভনকি মাত্র দু’ভি িাস া 
কর্াই মপসয়ভছ। যা হসচ্ছ: তারা ব্স  র্াসক, সময় তস ায়াসরর নযায়। 
তুভম তাসক িাস া কাসজ ভনিঃসেষ করসব্। নতুব্া মস মতামাসক ধ্বাংসসর 
িারপ্রাসন্ত উপনীত করসব্। তারা আসরা ব্স , তুভম অন্তরসক িাস া 
কাসজ  াগাসব্। নতুব্া মস মতামাসক খারাপ কাসজই  াগাসব্।  

মসন মকাসনা ভচন্তা-িাব্নার উসদ্রক তা িাস া অর্ব্া খারাপ যাই মহাক 
না মকন মদাসষর নয়। ব্রাং মদাষ হসচ্ছ খারাপ ভচন্তা-সচতনাসক মসনর 
মসধ্য দীঘজক্ষণ স্থান মদওয়া। কারণ, আল্লাহ তা‘আ া মানুষসক দু’ভি 
মচতনা তর্া প্রবৃ্ভত্ত ভদসয় সৃভি কসরসছন। যার একভি িাস া অপরভি 
খারাপ। একভি সব্জদা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুভিই কামনা কসর। 
পক্ষান্তসর অনযভি গায়রুল্লাহ্’র সন্তুভিই কামনা কসর। িাস াভি অন্তসরর 
ডাসন অব্ভস্থত যা মিসরেতা কতৃজক ভনয়ভন্ত্রত। অপরভি অন্তসরর ব্াসম 
অব্ভস্থত যা েয়তান কতৃজক ভনয়ভন্তত। পরস্পসরর মসধ্য সব্জদা যুদ্ধ ও 
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সাংঘষজ অব্যাহত। কখসনা এর জয় আব্ার কখসনা ওর জয়। তসব্ 
সভতযকাসরর ভব্জয় ধ্ারাব্াভহক শধ্যজ, সতকজতা ও আল্লাহ্িীরুতার ওপরই 
ভনিজরেী ।  

অন্তরসক কখসনা খাভ  রাখা যাসব্ না। িাস া ভচন্তা-সচতনা ভদসয় ওসক 
িভতজ রাখসতই হসব্। নতুব্া খারাপ ভচন্তা-সচতনা তাসত অব্স্থান ভনসব্ই। 
সূিীব্াদীরা অন্তরসক কাসফির জনয খাভ  রাসখ ভব্ধ্ায় েয়তান সুসযাগ 
মপসয় তাসত িাস ার মব্সে খারাসপর ব্ীজ ব্পন কসর। সুতরাাং অন্তরসক 
সব্জদা ধ্মজীয় জ্ঞান ও ভহদায়াসতর উপকরণ ভদসয় িভতজ রাখসতই হসব্।  

৩. মুখ ও ব্চন। কখসনা অযর্া কর্া ব্ া যাসব্ না। অন্তসর কর্া ব্ ার 
ইচ্ছা জাগস ই ভচন্তা করসত হসব্, এসত মকাসনা িায়দা আসছ ভক না? 
যভদ তাসত মকাসনা ধ্রসনর িায়দা না র্াসক তা হস  মস কর্া কখসনা 
ব্ সব্ না। আর যভদ তাসত মকাসনা ধ্রসনর িায়দা মর্সক র্াসক তাহস  
মদখসব্, এর চাইসত আসরা  ািজনক মকাসনা কর্া আসছ ভক না? যভদ 
মর্সক র্াসক তাহস  তাই ব্ সব্, অনযিা নয়।  

কাসরার মসনািাব্ সরাসভর বু্ঝা অসম্ভব্। তসব্ কর্ার মাধ্যসমই তার 
মসনািাব্ সমূ্পণজরূসপ বু্সঝ ভনসত হয়।  

ইয়াহয়া ইব্ন মু‘আয রহ. ব্স ন, অন্তর হসচ্ছ মডসগর নযায়। তাসত যা 
রসয়সছ অর্ব্া মদওয়া হসয়সছ তাই রন্ধন হসত র্াকসব্। ব্াড়ভত ভকছু 
নয়। আর মুখ হসচ্ছ চামসচর নযায়। যখন মকউ কর্া ব্স  তখন মস 
তার মসনািাব্ই ব্যক্ত কসর। অনয ভকছু নয়। মযিাসব্ আপভন মকাসনা 
পাসত্র রাখা খাসদযর স্বাদ ভজহ্বা ভদসয় অনুিব্ করসত পাসরন ভিক 
মতমভনিাসব্ কাসরার মসনািাব্ আপভন তার কর্ার মাধ্যসমই মির 
পাসব্ন।  
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মন আপনার প্রভতভি অঙ্গ-প্রতযসঙ্গর ভনয়ন্ত্রক ভিকই। তসব্ মস আপনার 
মকাসনা না মকাসনা অঙ্গ-প্রতযসঙ্গর সহসযাভগতা ছাড়া ময মকাসনা কাজ 
সম্পাদন করসত পাসর না। সুতরাাং আপনার মন যভদ আপনাসক মকাসনা 
খারাপ কর্া ব্ সত ব্স  তখন আপভন আপনার ভজহ্বার মাধ্যসম তার 
মকাসনা সহসযাভগতা করসব্ন না। তখন মস ভনজ কাসজ ব্যর্জ হসব্ ভনশ্চয় 
এব্াং আপভনও গুনাহ ভকাংব্া তার অঘিন মর্সক মরহাই পাসব্ন।  

এ জনযই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 «لَِسانُهُ  يَْستَِقيْمَ  َحّتَّ  قَلْبُهُ  يَْستَِقيْمُ  َوالَ  ، قَلْبُهُ  يَْستَِقيْمَ  َحّتَّ  َعبْدٍ  إِْيَمانُ  يَْستَِقيْمُ  الَ »

“মকাসনা ব্ািার ঈমান ভিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ভিক হয়। 
মতমভনিাসব্ মকাসনা ব্ািার অন্তর ভিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ 
ভিক হয়”।13 

সাধ্ারণত মন মুখ ও  জ্জাস্থাসনর মাধ্যসমই মব্ভে অঘিন ঘিায় তাই 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক যখন ভজজ্ঞাসা করা হস া মকান 
ভজভনস সাধ্ারণতিঃ মানুষসক মব্ভের িাগ জাহান্নাসমর সমু্মখীন কসর? 
তখন ভতভন ব্স ন,  

 «َوالَْفْرجُ  الَْفمُ »

“মুখ ও  জ্জাস্থান”।14 

একদা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইব্ন জাব্াল্ 
                                                           

13 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১৩০৪৮ 
14 ভতরভমযী, হাদীস নাং ২০০৪; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৩২২; আহমদ: ২/২৯১, 
৩৯২, ৪৪২; হাভকম: ৪/৩২৪; ইব্ন ভহব্বান, হাদীস নাং ৪৭৬; সহীহ বু্খারী/আদাবু্  
মুিরাদ, হাদীস নাং ২৯২; ব্ায়হাক্বী/শু‘আবু্  ঈমান, হাদীস নাং ৪৫৭০ 
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রাভদয়াল্লাহু আনহু মক জান্নাসত যাওয়া ও জাহান্নাম মর্সক মুভক্ত পাওয়ার 
সহসযাগী আম  ব্স  মদওয়ার পর আসরা ভকছু িাস া আমস র কর্া 
ব্স ন। এমনভক ভতভন সক  িাস া কাসজর মূ , কাণ্ড ও চূড়া সম্পসকজ 
ব্ ার পর ব্স ন,  

الَ »
َ
ْخَِبُكَ  أ

ُ
َخذَ  اهلِل! نَِبَّ  يَا بََل  قُلُْت: ُُكِِّه؟! َذلَِك  بِِماَلكِ  أ

َ
 َعلَيَْك  ُكفَّ  قَاَل: ، بِِلَسانِهِ  فَأ

َك  ثَِكلَتَْك  َفَقاَل: بِِه؟! َنتَََكَّمُ  بَِما ُمَؤاَخُذْونَ ـلَ  َوإِنَّا اهلِل! نَِبَّ  يَا َفُقلُْت: ، َهَذا مُّ
ُ
 يَا أ

وْ  وُُجوِْهِهمْ  ََعَ  انلَّارِ  يِفْ  انلَّاَس  يَُكبُّ  وََهْل  ُمَعاُذ!
َ
 َحَصائِدُ  إاِلَّ  َمنَاِخرِِهمْ  ََعَ  أ

لِْسنَِتِهمْ 
َ
 «أ

“আভম ভক মতামাসক এমন ব্স্তু সম্পসকজ ব্ সব্া যার ওপর এ সব্ই 
ভনিজরেী ? আভম ব্  াম, মহ আল্লাহর নব্ী! আপভন দয়া কসর তা 
ব্ ুন। অতিঃপর ভতভন ভনজ ভজহ্বা ধ্সর ব্ স ন, এিাসক তুভম অব্েযই 
ভনয়ন্ত্রণ করসব্। তখন আভম ব্  াম, মহ আল্লাহর নব্ী! আমাসদরসক 
কর্ার জনযও ভক পাকড়াও করা হসব্? ভতভন ব্ স ন, মতামার ক যাণ 
মহাক! মহ মু‘আয! একমাত্র কর্ার কারসণই ভব্সেষিাসব্ মস ভদন 
মানুষসক উপুড় কসর জাহান্নাসম ভনসক্ষপ করা হসব্”।15 

অসনক সময় একভিমাত্র কর্াই মানুসষর দুভনয়া ও আভখরাত এমনভক 
তার সক  মনক আম  ধ্বাংস কসর মদয়।  

জুিাব্ ইব্ন ‘আবু্দল্লাহ মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

                                                           
15 ভতরভমযী, হাদীস নাং ২৬১৬; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৪০৪৪; আহমদ: ৫/২৩১, 
২৩৭; ‘আবু্দ ইব্ন হুমাইদ/মুন্তাখাব্, ১১২; আবু্দর রাযযাক, হাদীস নাং ২০৩০৩; 
ব্ায়হাক্বী/শু‘আবু্  ঈমান, হাদীস নাং ৪৬০৭ 
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يْ  َذا َمنْ  َتَعاََل: اهللُ  َفَقاَل  ، ِلُفاَلنٍ  اهللُ  َيْغِفرُ  الَ  َواهللِ  رَُجٌل: قَاَل » ِ َلَّ  اذلَّ
َ
َّ  َيتَأ نْ  لََعَ

َ
 الَ  أ

ْغِفرَ 
َ
ْ  ، ِلُفاَلنٍ  أ ْحبَْطُت  ِلُفاَلنٍ  َغَفْرُت  قَدْ  فَإِِنِّ

َ
 «َعَملََك  َوأ

“জননক ব্যভক্ত ব্ স া, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা‘আ া ওসক ক্ষমা 
করসব্ন না। তখন আল্লাহ তা‘আ া ব্ স ন, মক মস? ময আমার ওপর 
কসম মখসয় ব্স  ময, আভম ওমুকসক ক্ষমা করসব্া না। অতএব্, আল্লাহ 
তা‘আ া তাাঁর ওপর েপর্কারীসক উসদ্দেয কসর ব্ স ন, আভম ওসকই 
ক্ষমা কসর ভদ াম এব্াং মতামার সক  মনক আম  ধ্বাংস কসর 
ভদ াম”।16 

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু উক্ত হাদীস ব্ণজনা করার পর ব্স ন,  

ِيْ » ْوَبَقْت  بَِكِلَمةٍ  تَلَََكَّمَ  بِيَِدهِ  َنْفِسْ  َواذلَّ
َ
 «َوآِخَرتَه ُدْنيَاهُ  أ

“মস সত্তার কসম যাাঁর হাসত আমার জীব্ন! ম াকভি এমন কর্াই ব্স সছ 
যা তার দুভনয়া ও আভখরাত সব্ই ধ্বাংস কসর ভদসয়সছ”।17 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আসরা ব্স ন,  

ْبَعَد َما َبْْيَ ال»
َ
ُ َما ِفيَْها َيْهوِْي بَِها يِفْ انلَّاِر أ ِق ـْ إِنَّ الَْعبَْد َْلَتَََكَُّم بِالََْكَِمِة َما يَتَبَْيَّ َمْشِ

 «َوالَْمْغرِِب 

“ব্ািা কখসনা কখসনা যাচাই ব্াছাই ছাড়াই এমন কর্া ব্স  মিস  যার 
দরুন মস জাহান্নাসম এতদূর পযজন্ত ভনভক্ষপ্ত হয় যতদূর দুভনয়ার পূব্জ ও 
পভশ্চম প্রাসন্তর মাসঝর ব্যব্ধ্ান”।18 

                                                           
16 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ২৬২১ 
17 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৯০১ 
18 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৪৭৭; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ২৯৮৮ 
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রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আসরা ব্স ন,  

َحَدُكمْ  َوإِنَّ »
َ
نْ  َيُظنُّ  َما اهلِل، َسَخِط  ِمنْ  بِالََْكَِمةِ  َْلَتَََكَّمُ  أ

َ
 َفيَْكتُُب  ، بَلََغْت  َما َتبْلُغَ  أ

 «يَلَْقاهُ  يَْومِ  إََِل  َسَخَطهُ  بَِها َعلَيْهِ  اهللُ 

“মতামাসদর মকউ কখসনা এমন কর্া ব্স  মিস  যাসত আল্লাহ তা‘আ া 
তার ওপর অসন্তুি হন। মস কখসনা িাব্সতই পাসর ভন কর্াভি এমন 
এক মারাত্মক পযজাসয় মপৌঁছসব্। অর্চ আল্লাহ তা‘আ া উক্ত কর্ার 
দরুনই ভকয়ামত পযজন্ত তার ওপর তাাঁর অসন্তুভি অব্ধ্াভরত কসর 
মিস ন”।19 

উক্ত জভি তার কারসণই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ভনজ 
উম্মতসক সব্জদা িাস া কর্া ব্ া অর্ব্া চুপ র্াকার পরামেজ ভদসয়সছন। 
ভতভন ব্স ন,  

وْ  َخْْيا   فَلْيَُقْل  اْْلِخرِ  َواْْلَْومِ  بِاهللِ  يُْؤِمنُ  ََكنَ  َمنْ »
َ
 «ِْلَْصُمْت  أ

“যার আল্লাহ তা‘আ া ও পরকাস র ওপর ভব্শ্বাস রসয়সছ মস মযন 
িাস া কর্া ব্স  অর্ব্া চুপ র্াসক”।20 

সা সি সাস হীনগণ আজসকর ভদনিা িাণ্ডা ভকাংব্া গরম এ কর্া 
ব্ সতও অতযন্ত সসিাচ মব্াধ্ করসতন। এমনভক তাসদর জননকসক স্বসপ্ন 
মদখার পর তাাঁর সম্পসকজ ভজজ্ঞাসা করা হস  ভতভন ব্স ন, আমাসক 
এখসনা এ কর্ার জনয আিসক রাখা হসয়সছ ময, আভম একদা 

                                                           
19 ভতরভমযী, হাদীস ২৩১৯; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৪০৪০; আহমদ ৩/৪৬৯; হাভকম 
১/৪৪-৪৬; ইব্ন ভহব্বান, হাদীস ২৮০; মাভ ক: ২/৯৮৫ 

20 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬০১৮, ৬০১৯; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ৪৭, ৪৮; ইব্ন 
মাজাহ, হাদীস নাং ৪০৪২ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 38  

ব্স ভছ াম, আজ বৃ্ভির কতই না প্রসয়াজন ভছস া! অতএব্, আমাসক 
ব্ া হস া, তুভম এিা কীিাসব্ বু্ঝস  ময, আজ বৃ্ভির খুব্ই প্রসয়াজন 
ভছস া; ব্রাং আভমই আমার ব্ািার ক যাণ সম্পসকজ অভধ্ক পভরজ্ঞাত।  

অতএব্, জানা মগস া, ভজহ্বার কাজ খুব্ই সহজ। ভকন্তু তার পভরণাম 
অতযন্ত িয়াব্হ।  

সব্ার জানা উভচৎ ময, আমাসদর প্রভতভি কর্াই ভ ভপব্দ্ধ হসচ্ছ। তা 
যতই কু্ষদ্রাভতকু্ষদ্র মহাক না মকন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ا﴿ ََقَۡولَ َِمنَيَۡلفُِظََمذ يۡهََِإِلذ ََََلَ  [  ١٨: ق] ﴾١٨ََعتِيدَ ََرقِيب 

“মানুষ যাই ব্ ুক না মকন তা ভ ভপব্দ্ধ করার জনয দু’জন তৎপর 
প্রহরী (ভিভরেতা) তার সাসর্ই রসয়সছ”। [সূরা ক্বাি, আয়াত: ১৮] 

মানুষ তার ভজহ্বা সাংক্রান্ত দু’ভি সমসযায় সব্জদা িুগসত র্াসক। একভি 
কর্ার সমসযা। আর অপরভি চুপ র্াকার সমসযা। কারণ, অকর্য 
উভক্তকারী গুনাহ্গার ব্ক্তা েয়তান। আর সতয কর্া ব্ া মর্সক ভব্রত 
ব্যভক্ত গুনাহ্গার মব্াব্া েয়তান।  

৪. পদ ও পদসক্ষপ। অর্জাৎ সাওয়াসব্র কাজ ছাড়া অনয মকাসনা কাসজ 
পদসক্ষপণ করা যাসব্ না।  

মসন রাখসত হসব্ ময, প্রভতভি জাসয়য কাজ একমাত্র ভনয়যাসতর কারসণই 
সাওয়াসব্ রূপান্তভরত হয়।  

উক্ত দীঘজ আস াচনা মর্সক আমরা সহসজ এ কর্াই বু্ঝসত পার াম 
ময, মকাসনা ব্যভক্ত তার মচাখ, মন, মুখ ও পা সব্জদা ভনজ ভনয়ন্ত্রসণ রাখস  
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তার মর্সক মকাসনা গুনাহ ভব্সেষ কসর ব্যভিচার কমজভি কখসনা প্রকাে 
মপসত পাসর না। কারণ, মদখস ই মতা ইসচ্ছ হয়। আর ইসচ্ছ হস ই 
মতা তা মুখ খুস  ব্ সত মসন চায়। আর তখনই তা অধ্ীর আগ্রসহ 
পাওয়ার অসপক্ষায় র্াসক।  

ভব্চুযভত তর্া স্খ ন যখন দু’ধ্রসনরই তর্া পাসয়র ও মুসখর তাই আল্লাহ 
তা‘আ া উিয়ভিসক কুরআন মাজীসদর মসধ্য একই সসঙ্গ উসল্লখ 
কসরসছন। ভতভন ব্স ন,  

ِينَََٱلرذِنَٰمۡحَوَِعَبادَُ﴿ َََيۡمُشونَََٱَّلذ ۡرِضََََعَ
َ
ََْٱۡلَجَِٰهلُونََََخاَطَبُهمََُِإَوَذاََهۡوٗناَٱۡۡل َٰٗماَقَالُوا ََسَل

 [٦٢: الفرقان] ﴾٦٣

“দয়া ু আল্লাহর ব্ািা ওরাই যারা নম্রিাসব্ চ াসিরা কসর এ 
পৃভর্ব্ীসত। মূখজরা যখন তাসদরসক (তাভচ্ছ যিসর) সসোধ্ন কসর তখন 
তারা ব্স : মতামাসদরসক অসনক অসনক ধ্নযব্াদ! আমরা সব্ই সহয 
কসর মগ াম; মতামাসদর সসঙ্গ আমাসদর মকাসনা িন্দ্ব মনই।” [সূরা আ -
িুরকান, আয়াত: ৬৩] 

মযমভনিাসব্ আল্লাহ তা‘আ া মদখা ও িাব্াসক একসত্র উসল্লখ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ۡعُيَََِخآئَِنةََََيۡعلَمَُ﴿
َ
ُدورَََُُتِۡفَََوَماَٱۡۡل  [  ١٩: اغفر] ﴾١٩َٱلصُّ

“ভতভন চকু্ষর অপব্যব্হার এব্াং অন্তসরর মগাপন ব্স্তু সম্পসকজও 
অব্গত”। [সূরা গাভির, আয়াত: ১৯] 

ব্যভিচাসরর অপকার ও তার িয়াব্হতা:  

১. মকাসনা ভব্ব্াভহতা মভহ া ব্যভিচার করস  তার স্বামী, পভরব্ার ও 
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আত্মীয়-স্বজন মারাত্মকিাসব্  াভিত হয়। জনসমসক্ষ তারা আর মার্া 
উাঁচু কসর কর্া ব্ সত সাহস পায় না।  

২. মকাসনা ভব্ব্াভহতা মভহ ার ব্যভিচাসরর কারসণ যভদ তার মপসি সন্তান 
জন্ম মনয় তা হস  তাসক হতযা করা হসব্ অর্ব্া জীভব্ত রাখা হসব্। 
যভদ তাসক হতযাই করা হয় তা হস  দু’ভি গুনাহ একসত্রই করা হস া। 
আর যভদ তাসক জীভব্তই রাখা হয় এব্াং তার স্বামীর সন্তান ভহসসসব্ই 
তাসক ধ্সর মনওয়া হয় তখন এমন ব্যভক্তসকই পভরব্ারিুক্ত করা হস া 
ময মূ তিঃ মস পভরব্াসরর সদসয নয় এব্াং এমন ব্যভক্তসকই ওয়াভরে 
ব্ানাসনা হস া ময মূ তিঃ ওয়াভরে নয়। মতমভনিাসব্ মস এমন ব্যভক্তর 
সন্তান ভহসসসব্ই পভরচয় ব্হন করসব্ ময মূ তিঃ তার ভপতা নয়। আসরা 
কসতা ভক?  

৩. মকাসনা পুরুষ ব্যভিচার করস  তার ব্াংে পভরচসয় গরভম  সৃভি হয় 
এব্াং একজন পভব্ত্র মভহ াসক ধ্বাংসসর ভদসক মিস  মদওয়া হয়।  

৪. ব্যভিচাসরর কারসণ ব্যভিচারীর ওপর দভরদ্রতা মনসম আসস এব্াং তার 
ব্য়স কসম যায়। তাসক  াভিত হসত হয় এব্াং তারই কারসণ সমাসজ 
মানুসষ মানুসষ ভব্সিষ ছড়ায়।  

৫. ব্যভিচার ব্যভিচারীর অন্তরসক ভব্ভক্ষপ্ত কসর মদয় এব্াং ধ্ীসর ধ্ীসর 
তাসক মরাগাক্রান্ত কসর মতাস । মতমভনিাসব্ তার মসধ্য ভচন্তা, িয় ও 
আেিার জন্ম মদয়। তাসক ভিভরেতা মর্সক দূসর সভরসয় মনয় এব্াং 
েয়তাসনর ভনকিব্তজী কসর মদয়। সুতরাাং অঘিসনর ভদক ভদসয় হতযার 
পসরই ব্যভিচাসরর অব্স্থান। যার দরুন ভব্ব্াভহসতর জনয এর োভস্তও 
জঘনয হতযা।  
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৬. মকাসনা ঈমানদাসরর জনয এ সাংব্াদ শ্রব্ণ করা সহজ ময, তার স্ত্রীসক 
হতযা করা হসয়সছ; ভকন্তু এ সাংব্াদ শ্রব্ণ করা তার জনয অব্েযই কভিন 
ময, তার স্ত্রী কাসরার সসঙ্গ ব্যভিচাসর ভ প্ত হসয়সছ।  

সা‘দ ইব্ন উব্াদা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

يُْت  لَوْ »
َ
ِتْ  َمعَ  رَُجال   َرأ

َ
بْتُهُ  ِاْمَرأ يِْف  لَََضَ  «ُمْصَفٍح  َغْْيَ  بِالسَّ

“আভম কাউসক আমার স্ত্রীর সসঙ্গ ব্যভিচার করসত মদখস  তৎক্ষনাৎই 
আভম তার গদজান উভড়সয় মদসব্া”।21 

উভল্লভখত উভক্তভি রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর কাসন 
মপৌঁছসতই ভতভন ব্ স ন,  

َتْعَجبُْونَ »
َ
ةِ  ِمنْ  أ نَا َواهللِ  َسْعٍد؟ َغْْيَ

َ
ْغَْيُ  َْل

َ
ْغَْيُ  َواهللُ  ، ِمنْهُ  أ

َ
ْ  أ ْجِل  َوِمنْ  ، ِمِنِّ

َ
ةِ  أ  َغْْيَ

مَ  اهللِ   «َبَطنَ  َوَما ِمنَْها َظَهرَ  َما الَْفَواِحَش  َحرَّ

“মতামরা ভক আশ্চযজ হসয়সছা সা‘মদর আত্মসম্মানসব্াধ্ মদসখ? আল্লাহর 
কসম মখসয় ব্ ভছিঃ আমার আত্মসম্মানসব্াধ্ তার মচসয়ও মব্ভে এব্াং 
আল্লাহ তা‘আ ার আসরা মব্ভে। যার দরুন ভতভন হারাম কসর ভদসয়সছন 
প্রকােয-অপ্রকােয সক  ধ্রসনর অশ্লী তাসক”।22 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আসরা ব্স ন,  

ةَ  يَا» مَّ
ُ
ٍد! أ َحدٍ  ِمنْ  َما َواهللِ  َُمَمَّ

َ
ْغَْيُ  أ

َ
نْ  اهللِ  ِمنَ  أ

َ
وْ  َعبُْدهُ  يَّْزِِنَ  أ

َ
َمتُهُ  تَْزِِنَ  أ

َ
 «أ

“মহ মুহাম্মাদ-এর উম্মতরা! আল্লাহর কসম মখসয় ব্ ভছ: আল্লাহ 

                                                           
21 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং 6846, 7416; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৪৯৯ 
22 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৮৪৬; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৪৯৯ 
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তা‘আ ার চাইসতও আর কাসরার আত্মসম্মানসব্াধ্ মব্ভে হসত পাসর না। 
এ কারসণই মতা তাাঁর অসহয ময, তাাঁর মকাসনা ব্ািা অর্ব্া ব্ািী 
ব্যভিচার করসব্”।23 

৭. ব্যভিচাসরর সময় ব্যভিচারী ও ব্যভিচাভরণীর ঈমান সসঙ্গ র্াসক না।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

ْيَماُن؛ ِمنْهُ  َخَرجَ  الرَُّجُل  َزَن  إَِذا» لَِّة، َعلَيْهِ  ََكنَ  اْْلِ  إِِْلْهِ  رََجعَ  اْنَقَطعَ  فَإَِذا ََكلظُّ
ْيَمانُ   «اْْلِ

“যখন মকাসনা পুরুষ ব্যভিচার কসর তখন তার ঈমান তার অন্তর মর্সক 
মব্র হসয় মমসঘর নযায় তার উপসর চস  যায়। অতিঃপর যখন মস 
ব্যভিচারকমজ সম্পাদন কসর মিস  তখন আব্াসরা তার ঈমান তার ভনকি 
ভিসর আসস”।24 

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা ব্ভণজত ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

وْ  َزَن  َمنْ »
َ
ْيَمانَ  ِمنْهُ  اهللُ  نََزعَ  َخْمرَ ـالْ  ََشَِب  أ نَْسانُ  ََيْلَعُ  َكَما اْْلِ  ِمنْ  الَْقِميَْص  اْْلِ

ِسهِ 
ْ
 «َرأ

“ময ব্যভক্ত ব্যভিচার অর্ব্া মদ পান করস া আল্লাহ তা‘আ া তার ঈমান 
ভছভনসয় ভনসব্ন মযমভনিাসব্ মকাসনা মানুষ তার জামা ভনজ মার্ার উপর 

                                                           
23 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ১০৪৪; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ৯০১ 
24 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৯০ 
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মর্সক খুস  মনয়”।25 

৮. ব্যভিচাসরর কারসণ ব্যভিচারী ও ব্যভিচাভরণীর ঈমাসন ঘািভত আসস।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা ব্ভণজত ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

اِِنْ  يَْزِِنْ  الَ » ُق  َوالَ  ، ُمْؤِمنٌ  وَُهوَ  يَْزِِنْ  ِحْْيَ  الزَّ ُق  ِحْْيَ  يَْْسِ  يَْشَُب  َوالَ  ، ُمْؤِمنٌ  وَُهوَ  يَْْسِ
بَُها ِحْْيَ  اْْلَْمرَ   «بَْعدُ  َمْعُروَْضةٌ  َواتلَّْوبَةُ  ؛ ُمْؤِمنٌ  وَُهوَ  يَْشَ

“ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার কসর তখন মস ঈমানদার র্াসক না। মচার 
যখন চুভর কসর তখন মস ঈমানদার র্াসক না। মদ পানকারী যখন মদ 
পান কসর তখন মস ঈমানদার র্াসক না। তসব্ এরপরও তাসদরসক 
তাওব্া করার সুসযাগ মদওয়া হয়”।26 

৯. ব্যভিচাসরর প্রচার-প্রসার ভকয়ামসতর অনযতম আ ামত।  

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

اِط  ِمنْ  إِنَّ » َْشَ
َ
اَعةِ  أ نْ  السَّ

َ
نَا َوَيْظَهرَ  اْْلَْمُر، َويُْشََب  اْْلَْهُل، َوَيثْبَُت  ، الِْعلْمُ  يُّْرَفعَ  أ  «الزِّ

“ভকয়ামসতর অনযতম আ ামত হসচ্ছ ই ম উভিসয় মনওয়া হসব্, মূখজতা 
মছসয় যাসব্, (প্রকাসেয) মদয পান করা হসব্ এব্াং প্রকাসেয ব্যভিচার 
সাংঘভিত হসব্”।27 

আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

                                                           
25 হাভকম: ১/২২; কানুয  উম্মা , হাদীস নাং ১২৯৯৩ 
26 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৮৯; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৪০০৭ 
27 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৮০; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ২৬৭১ 
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َبا َظَهرَ  َما» نَا الرِّ ِذنَ  إاِلَّ  قَْرَيةٍ  يِفْ  َوالزِّ
َ
 «بِإِْهاَلِكَها اهللُ  أ

“মকাসনা এ াকায় সুদ ও ব্যভিচার ছভড়সয় পড়স  আল্লাহ তা‘আ া তখন 
মস জনপসদর জনয ধ্বাংসসর অনুমভত ভদসয় মদন”।  

১০. ব্যভিচাসরর োভস্তর মসধ্য এমন ভতনভি শব্ভেিয রসয়সছ যা অনয 
মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্সত মনই। যা ভননরূপ:  

ক. ভব্ব্াভহত ব্যভিচারীর োভস্ত তর্া হতযা খুব্ িয়ানকিাসব্ই প্রসয়াগ 
করা হয়। এমনভক অভব্ব্াভহত ব্যভিচারীর োভস্ত কমাসনা হস ও তাসত 
দু’ভি োভস্ত একসত্রই মর্সক যায়। মব্ত্রাঘাসতর মাধ্যসম োরীভরক োভস্ত 
এব্াং মদোন্তসরর মাধ্যসম মানভসক োভস্ত।  

খ. আল্লাহ তা‘আ া এর োভস্ত ভদসত ভগসয় ব্যভিচারী অর্ব্া ব্যভিচাভরণীর 
প্রভত দয়া করসত ভনসষধ্ কসরসছন।  

গ. আল্লাহ তা‘আ া এর োভস্ত জনসমসক্ষ মদওয়ার জনয আসদে 
কসরসছন।  ুিাভয়তিাসব্ নয়।  

১১. ব্যভিচার মর্সক দ্রুত তাওব্া কসর খাাঁভি মনক আম  মব্ভে মব্ভে 
করসত না র্াকস  ব্যভিচারী অর্ব্া ব্যভিচাভরণীর খারাপ পভরণাসমর 
ভব্পু  আেিা র্াসক। মৃতুযর সময় তাসদর ঈমান নসীব্ নাও হসত পাসর। 
কারণ, ব্ার ব্ার গুনাহ করসত র্াকা িাস া পভরণাসমর ভব্রাি অন্তরায়। 
ভব্সেষ কসর কভিন মপ্রম ও িাস াব্াসার ব্যাপারগুস া এমনই।  

প্রভসদ্ধ একভি ঘিনায় রসয়সছ, জননক ব্যভক্তসক মৃতুযর সময় কাস মা 
পড়সত ব্ া হস  মস ব্স ,  

ْينَ »
َ
ِريُْق  أ  «ِمنَْجاب ََحَّامِ  إََِل  الطَّ
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“ভমনজাসব্র মগাস খানায় কীিাসব্ মযসত হসব্, মকান পসর্”?  

এর ঘিনায় ব্ া হয়, জননক ব্যভক্ত তার ঘসরর দসরাজায় দাাঁড়াসনা 
ভছস া। এমতাব্স্থায় তার পাে ভদসয় জননকা সুিরী মভহ া যাভচ্ছস া। 
মভহ াভি তাসক ভমনজাব্ মগাস খানার পর্ ভজজ্ঞাসা করস  মস তার 
ঘসরর ভদসক ইোরা কসর ব্ স া, এভিই ভমনজাব্ মগাস খানা। অতিঃপর 
মভহ াভি তার ঘসর ঢুকস  মসও তার মপছসন মপছসন ঘসর ঢুকস া। 
মভহ াভি যখন মদখস া, মস অসনযর ঘসর এব্াং ম াকভি তাসক মধ্াকা 
ভদসয়সছ তখন মস তার প্রভত খুভে প্রকাে কসর ব্ স া, মতামার সসঙ্গ 
একভত্রত হসত মপসর আভম খুব্ই ধ্নয। সুতরাাং ভকছু খাব্ার-দাব্ার ও 
আসব্াব্পত্র মজাগাড় করা প্রসয়াজন যাসত কসর আমরা উিয় একসত্র 
োভন্তসত ব্সব্াস করসত পাভর। দ্রুত ম াকভি ঘর মর্সক মব্ভরসয় ভগসয় 
প্রসয়াজনীয় আসব্াব্পত্র খভরদ কসর আনস া। ভিসর এসস মদখস া, 
মভহ াভি ঘসর মনই। কারণ, মস িু ব্েত ঘসর তা া  াভগসয় যায় ভন। 
অর্চ মভহ াভি যাওয়ার সময় ঘসরর মকাসনা আসব্াব্পত্র সসঙ্গ মনয় ভন। 
তখন ম াকভি আধ্ পাগ  হসয় মগস া এব্াং গভ সত গভ সত এ ব্স  
ঘুসর মব্ড়াসত  াগস া:  

ِريُْق  َكيَْف      تَِعبَْت  َوقَدْ  يَْوما   قَائِلَةٍ  رُبَّ  يَا  ِمنَْجاِب  ََحَّامِ  إََِل  الطَّ

“মহ অমুক! ময একদা ক্লান্ত হসয় ব্স ভছস , ভমনজাসব্র মগাস খানায় 
কীিাসব্ মযসত হয়, মকান পসর্”?  

একদা মস উক্ত ছিভি ব্স  মব্ড়াসত  াগস া এমন সময় জননকা মভহ া 
ঘসরর জানা া ভদসয় প্রতুযভক্ত কসর ব্ স া,  

يْعا   َجَعلَْت  َهالَّ  ارِ  ََعَ  ِحْرزا     بَِها َظِفْرَت  إِذْ  رَسِ وْ  اَلَّ
َ
 اْْلَاِب  ََعَ  ُقْفال   أ
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“মকন তুভম তাসক পাওয়ার সাসর্ সাসর্ দ্রুত দসরাজা ব্ন্ধ কসর মিস া 
ভন অর্ব্া ঘসর তা া  াভগসয় যাও ভন?” 

তখন তার ভচন্তা আসরা মব্সড় যায় এব্াং প্রর্সমাক্ত ছি ব্ সত ব্ সতই 
তার মৃতুয হয়। নাঊযু ভব্ল্লাহ।  

১২. মকাসনা জাভতর মসধ্য ব্যভিচাসরর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তাসদর 
ওপর আল্লাহ তা‘আ ার ব্যাপক আযাব্ ভনপভতত হওয়ার এক ভব্সেষ 
কারণ।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

نَا قَْومٍ  يِفْ  َظَهرَ  َما» وِ  الزِّ
َ
َبا أ َحلُّْوا إاِلَّ  الرِّ

َ
ْنُفِسِهمْ  أ

َ
 «اهللِ  َعَذاَب  بِأ

“মকাসনা জাভতর মসধ্য ব্যভিচাসরর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘিস  তারা 
ভনসজরাই মযন হাসত ধ্সর তাসদর ওপর আল্লাহ তা‘আ ার আযাব্ 
ভনপভতত করস া”।28 

মাইমূনাহ রাভদয়াল্লাহু আনহা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন, 

ِتْ  تََزاُل  الَ » مَّ
ُ
نَا َوََلُ  ِفيِْهمْ  َيْفُش  لَمْ  َما ِِبَْْيٍ  أ نَا؛ َوََلُ  ِفيِْهمْ  فََشا فَإَِذا ، الزِّ وَْشَك  الزِّ

َ
نْ  فَأ

َ
 أ

ُهمُ  ُعمَّ  «بَِعَذاٍب  اهللُ  يَّ

“আমার উম্মত সব্জদা ক যাসণর ওপর র্াকসব্ যতক্ষণ না তাসদর মসধ্য 
জারজ সন্তাসনর আভধ্কয মদখা না ভদসব্। যখন তাসদর মসধ্য জারজ 

                                                           
28 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪০২ 

 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 47  

সন্তান মব্সড় যাসব্ তখনই আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক ব্যাপক আযাব্ 
ভদসব্ন”।29 

ব্যভিচাসরর স্তর ভব্নযাস: 

১. অভব্ব্াভহতা মমসয়র সসঙ্গ ব্যভিচার। এসত মমসয়ভির সম্মানহাভন ও 
চভরত্র ভব্নি হয়। কখসনা কখসনা ব্যাপারভি সন্তান হতযা পযজন্ত মপৌঁসছায়।  

২. ভব্ব্াভহতা মভহ ার সসঙ্গ ব্যভিচার। এসত উপরন্তু স্বামীর সম্মানও 
ভব্নি হয়। তার পভরব্ার ধ্বাংসসর িারপ্রাসন্ত মপৌঁছায়। তার ব্াংে 
পভরচসয় ব্যাঘাত ঘসি। কারণ, সন্তানভি তারই ব্স  ভব্সব্ভচত হয়, অর্চ 
সন্তানভি মূ তিঃ তার নয়।  

মযন এমন ঘিনা ঘিসতই না পাসর মস জনয রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম স্বামী অনুপভস্থত এমন মভহ ার ভব্ছানায় ব্সা ব্যভক্তর এক 
িয়ানক রূপ ভচত্রায়ন কসরসছন।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন আমর রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

يْ  َمثَُل » ِ يْ  َمثَُل  ُمِغيْبَةِ ـالْ  فَِراِش  ََعَ  ََيِْلُس  اذلَّ ِ ْسوَدُ  َينَْهُشهُ  اذلَّ
َ
َساوِدِ  ِمنْ  أ

َ
 يَْومِ  أ

 «الِْقيَاَمةِ 

“ময ব্যভক্ত স্বামী অনুপভস্থত এমন মকাসনা মভহ ার ভব্ছানায় ব্সস তার 
দৃিান্ত মসই ব্যভক্তর নযায় যাসক ভকয়ামসতর ভদন মকাসনা ভব্ষাক্ত সাপ 
দাংেন কসর”।30 

                                                           
29 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪০০ 
30 সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪০৫ 
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৩. ময মকাসনা প্রভতসব্েী মভহ ার সসঙ্গ ব্যভিচার। এসত উপরন্তু 
প্রভতসব্েীর অভধ্কারও ভব্নি হয় এব্াং তাসক চরম কি মদওয়া হয়।  

ভমক্বদাদ ইব্ন আসওয়াদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন, 

نْ »
َ
يَْْسُ  نِْسَوةٍ  بَِعْشِ  الرَُّجُل  يَّْزِِنَ  َْل

َ
نْ  ِمنْ  َعلَيْهِ  أ

َ
ةِ  يَّْزِِنَ  أ

َ
 «َجارِهِ  بِاْمَرأ

“সাধ্ারণ দেভি মভহ ার সাসর্ ব্যভিচার করা এসতা িয়ির নয় যসতা 
িয়ির ভনজ প্রভতসব্েীর স্ত্রীর সাসর্ ব্যভিচার করা”।31 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আসরা ব্স ন,  

َمنُ  الَ  َمنْ  َجنَّةَ ـالْ  يَْدُخُل  الَ »
ْ
 «بََوائَِقهُ  َجارُهُ  يَأ

“যার অভনি মর্সক তার প্রভতসব্েী ভনরাপদ নয় মস জান্নাসত প্রসব্ে 
করসব্ না”।32 

৪. ময প্রভতসব্েী সা াসতর জনয অর্ব্া ধ্মজীয় জ্ঞানাজজসনর জনয ভকাংব্া 
ভজহাসদর জনয ঘর মর্সক মব্র হসয়সছ তার স্ত্রীর সসঙ্গ ব্যভিচার।  

বু্রাইদাহ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َهاتِِهمْ  َكُحْرَمةِ  الَْقاِعِدْينَ  ََعَ  ُمَجاِهِدْينَ ـالْ  نَِساءِ  ُحْرَمةُ » مَّ
ُ
 ِمنَ  رَُجٍل  ِمنْ  َوَما ، أ

ِهِلهِ  يِفْ  ُمَجاِهِدْينَ ـالْ  ِمنَ  رَُجال   ََيْلُُف  الَْقاِعِدْينَ 
َ
 يَْومَ  َلُ  ُوقَِف  إاِلَّ  ِفيِْهمْ  َفيَُخْونُهُ  أ

ُخذُ  ، الِْقيَاَمةِ 
ْ
 «َظنُُّكْم؟ َفَما ، َشاءَ  َما َعَمِلهِ  ِمنْ  َفيَأ

                                                           
31 আহমদ: ৬/৮; সহীহুত তারগীব্ী ওয়াত তারহীব্ী, হাদীস ২৪০৪ 
32 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ৪৬ 
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“মুজাভহদসদর স্ত্রীসদর সম্মান যুসদ্ধ না ভগসয় ঘসর ব্সস র্াকা ম াকসদর 
ভনকি তাসদর মাসয়সদর সম্মাসনর মসতা। মকাসনা ঘসর ব্সস র্াকা ব্যভক্ত 
যভদ মকাসনা মুজাভহদ পুরুসষর পভরব্াসরর দাভয়ত্ব ভনসয় তাসদর 
তোব্ধ্াসনর ব্যাপাসর আমানসতর ভখয়ানত কসর তখন তাসক মুজাভহদ 
ব্যভক্তর প্রাপয আদাসয়র জনয ভকয়ামসতর ভদন দাাঁড় কভরসয় রাখা হসব্। 
অতিঃপর মুজাভহদ ব্যভক্ত ঘসর ব্সা ব্যভক্তর আম  মর্সক যা মসন চায় 
ভনসয় ভনসব্। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন, মতামাসদর 
ভক এমন ধ্ারণা হয় ময, তাসক এতিুকু সুসযাগ মদওয়ার পরও মস এ 
প্রসয়াজসনর ভদসন ওর সব্ আম  না ভনসয় ওর জনয একিুখাভন মরসখ 
ভদসব্?”33 

৫. আত্মীয়া মভহ ার সসঙ্গ ব্যভিচার। এসত উপরন্তু আত্মীয়তার ব্ন্ধনও 
ভব্নি করা হয়।  

৬. মাহরাম ব্া এগানা (সয মভহ াসক ভব্ব্াহ করা েরী‘আসতর দৃভিসত 
ভচরতসরর জনয হারাম) মভহ ার সসঙ্গ ব্যভিচার। এসত উপরন্তু 
মাহরাসমর অভধ্কারও ভব্নি করা হয়।  

৭. ভব্ব্াভহত ব্যভক্তর ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জনযই ময, তার 
উসত্তজনা প্রেমসনর জনয মতা তার স্ত্রীই রসয়সছ। তবু্ও মস ব্যভিচার 
কসর ব্সস া।  

৮. বু্সড়া ব্যভক্তর ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জনযই ময, তার 
উসত্তজনা মতা মতমন আর উগ্র নয়। তবু্ও মস ব্যভিচার কসর ব্সস া।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
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সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

يِْهمْ  َوالَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اهللُ  يَُكلُِّمُهمُ  الَ  ثاََلثَةٌ » ِْلٌْم: َعَذاٌب  ُهمْ ـَ َول إَِْلِْهمْ  َينُْظرُ  َوالَ  يَُزكِّ
َ
 أ

اٌب، َوَمِلٌك  َزاٍن، َشيْخٌ   «ُمْستَْكَِبٌ  واََعئٌِل  َكذَّ

“ভতন ব্যভক্তর সসঙ্গ আল্লাহ তা‘আ া ভকয়ামসতর ভদন কর্া ব্ সব্ন না, 
তাসদরসক মগানাহ মর্সক পভব্ত্র করসব্ন না, তাসদর ভদসক দয়ার 
দৃভিসতও তাকাসব্ন না এব্াং তাসদর জনয রসয়সছ যন্ত্রণাদায়ক োভস্ত। 
বৃ্দ্ধ ব্যভিচারী, ভমরু্যক রাষ্ট্রপভত এব্াং অহিারী গরীব্”।34 

৯. মযজাদাপূণজ মাস, স্থান ও সমসয়র ব্যভিচার। এসত উপরন্তু উক্ত মাস, 
স্থান ও সমসয়র মযজাদা ভব্নি হয়।  

মকাসনা ব্যভক্ত েয়তাসনর মধ্াকায় পসড় ব্যভিচার কসর মি স  এব্াং তা 
মকউ না জানস  অর্ব্া ভব্চারসকর ভনকি তা না মপৌঁছস  তার উভচৎ 
হসব্ ময, মস তা  ুভকসয় রাখসব্ এব্াং আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি 
কায়মসনাব্াসকয খাাঁভি তাওব্া কসর ভনসব্। অতিঃপর মব্ভে মব্ভে মনক 
আম  করসব্ এব্াং খারাপ জায়গা ও সার্ী মর্সক দূসর র্াকসব্।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِيََوُهوََ﴿ ََِْعَبادِهِۦََعنََۡٱَلذۡوَبةََََيۡقَبُلََٱَّلذ َََعنَََِوَيۡعُفوا ِ ي   ﴾٢٥ََتۡفَعلُونََََماََوَيۡعلَمََُاتََِ ََٱلسذ
 [  ٢٥: الشورا]

“ভতভনই (আল্লাহ তা‘আ া) তাাঁর ব্ািাসদর তাওব্া কবু্  কসরন এব্াং 
সমূহ পাপ মমাচন কসরন। আর মতামরা যা কসরা তাও ভতভন জাসনন”। 
[সূরা আে-েূরা, আয়াত: ২৫] 
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আবু্দল্লাহ ইব্ন উমার রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

لَمَّ  َفَمنْ  َعنَْها، اهللُ  َنَه  الَِّتْ  الَْقاُذْوَراِت  َهِذهِ  ِاْجتَنِبُْوا»
َ
 اهلِل، بِِسْتِ  فَلْيَْستَِتْ  بَِها أ

 «َتَعاََل  اهللِ  ِكتَاَب  َعلَيْهِ  نُِقمْ  َصْفَحتَهُ  نَلَا ُيبْدِ  َمنْ  فَإِنَّهُ  اهلِل، إََِل  َوْْلَتُْب 

“মতামরা ব্যভিচার মর্সক দূসর র্াসকা যা আল্লাহ তা‘আ া মতামাসদর 
জনয ভনভষদ্ধ মঘাষণা কসরসছন। এরপরও ময ব্যভক্ত েয়তাসনর মধ্াকায় 
পসড় তা কসর মিস  মস মযন তা  ুভকসয় রাসখ। যখন আল্লাহ তা‘আ া 
তা মগাপনই মরসখসছন। তসব্ মস মযন এ জনয আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি 
তাওব্া কসর মনয়। কারণ, ময ব্যভক্ত তা আমাসদর তর্া প্রোসসনর ভনকি 
প্রকাে কসর ভদসব্ তার ওপর আমরা অব্েযই আল্লাহ তা‘আ ার ভব্ধ্ান 
প্রসয়াগ করসব্াই”।35 

উক্ত কারসণই মাভয়য ইব্ন মাভ ক রাভদয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর ভনকি ব্ার ব্ার ব্যভিচাসরর 
স্বীকাসরাভক্ত করভছস ন তখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তার 
প্রভত এতিুকুও ভ্রূসক্ষপ কসরন ভন। চার ব্াসরর পর ভতভন তাসক এও 
ব্ স ন, হয়সতা ব্া তুভম তাসক চুমু ভদসয়সছা, ধ্সরসছা ভকাংব্া তার প্রভত 
দৃভিপাত কসরসছা। কারণ, এসত কসর ভতভন তাসক ব্যভক্তগতিাসব্ আল্লাহ 
তা‘আ ার ভনকি খাাঁভি তাওব্া করার সুসযাগ কসর ভদসত মচসয়ভছস ন।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

َت »
َ
،ـْ ال ِمنَ  رَُجٌل   اهللِ  رَُسْوَل  أ  رَُسْوَل  يَا َفَقاَل: َفنَاَداُه، َمْسِجِد،ـْ ال يِفْ  وَُهوَ  ُمْسِلِمْْيَ

ْ  اهلِل! ْعَرَض  َزَنيُْت، إِِنِّ
َ
ْ  اهلِل! رَُسْوَل  يَا َفَقاَل: وَْجِهِه، تِلَْقاءَ  َفتَنَّحَّ  َعنُْه، فَأ  َزَنيُْت، إِِنِّ
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ْعَرَض 
َ
ْرَبعَ  َعلَيْهِ  َذلَِك  َثّنَّ  َحّتَّ  َعنُْه، فَأ

َ
اٍت، أ ا َمرَّ ْرَبعَ  َنْفِسهِ  ََعَ  َشِهدَ  فَلَمَّ

َ
 َشَهاَداٍت  أ

بَِك  َفَقاَل:  اهللِ  رَُسْوُل  َداَعهُ 
َ
ْحِصنَْت؟ َفَهْل  قَاَل: اَل، قَاَل: ُجنُْوٌن؟ أ

ُ
 َفَقاَل  َنَعْم، قَاَل: أ

 «فَارُُْجُوْهُ  بِهِ  ِاذَْهبُْوا : انلَِّبُّ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর ভনকি জননক মুসভ ম 
আসস া। তখসনা ভতভন মসভজসদ। অতিঃপর মস রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক মডসক ব্ স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! আভম 
ব্যভিচার কসর মিস ভছ। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তার 
প্রভত মকাসনা রূপ ভ্রূসক্ষপ না কসর অনয ভদসক তাাঁর মচহারা মুব্ারক 
মুভড়সয় ভনস ন। মস রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর মচহারা 
ব্রাব্র এসস আব্াসরা ব্ স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! আভম ব্যভিচার কসর 
মিস ভছ। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আব্াসরা তার প্রভত 
মকাসনা রূপ ভ্রূসক্ষপ না কসর অনয ভদসক তাাঁর মচহারা মুব্ারক মুভড়সয় 
ভনস ন। এমন ভক মস উক্ত স্বীকাসরাভক্ত চার চার ব্ার করস া। যখন 
মস ভনসজর ওপর ব্যভিচাসরর সাক্ষয চার চার ব্ার ভদসয়সছ তখন রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তাসক মডসক ব্ স ন, তুভম ভক পাগ ? 
মস ব্ স া, না। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্ স ন, তুভম 
ভক ভব্ব্াভহত? মস ব্ স া: জী হযাাঁ। অতিঃপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম সাহাব্ীগণসক ব্ স ন, মতামরা এসক ভনসয় যাও এব্াং রজম 
তর্া প্রস্তর ভনসক্ষসপ হতযা কসরা”।36 

বু্রাইদাহ রাভদয়াল্লাহু আনহুর ব্ণজনায় রসয়সছ, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম মাভয়য ইব্ন মাভ ক রাভদয়াল্লাহু আনহুসক ব্স ভছস ন,  
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 «إَْلْهِ  َوتُْب  اهللَ  فَاْستَْغِفرِ  اِرِْجعْ  َوْْيََك!»

“আহা! তুভম ভিসর যাও। অতিঃপর আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি ক্ষমা চাও 
এব্াং তাাঁর ভনকি তাওব্া কসর নাও”।37 

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

ا» َت  لَمَّ
َ
وْ  َقبَّلَْت  لََعلََّك  َلُ: قَاَل   انلَِبِّ  إََِل  َمالٍِك  ْبنُ  َماِعزُ  أ

َ
وْ  َغَمْزَت  أ

َ
 قَاَل: ، َنَظْرَت  أ

 «اهلِل! رَُسْوَل  يَا الَ 

“যখন মাভয়য ইব্ন মা’ভ ক রাভদয়াল্লাহু আনহু নব্ী সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাসমর ভনকি আসস া তখন ভতভন তাসক ব্ স ন, হয়সতা ব্া 
তুভম তাসক চুমু ভদসয়সছা, ধ্সরসছা ভকাংব্া তার প্রভত দৃভিপাত কসরসছা। 
মস ব্ স া, না, মহ আল্লাহর রাসূ !”38 

তসব্ ভব্চারসকর ভনকি ব্যাপারভি (সাক্ষয সবু্সতর মাধ্যসম) মপৌঁছস  
অব্েযই তাসক ভব্চার করসত হসব্। তখন আর কাসরার ক্ষমার ও 
সুপাভরসের মকাসনা সুসযাগ র্াসক না।  

এ কারসণই মতা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম সািওয়ান ইব্ন 
উমাইয়াহসক মচাসরর জনয সুপাভরে করসত চাইস  তাসক ব্ স ন,  

نْ  َقبَْل  َذلَِك  ََكنَ  َهالَّ »
َ
تِيَِِنْ  أ

ْ
 «بِِه؟! تَأ

“আমার ভনকি আসার পূসব্জই মকন তা করস  না”।39 

                                                           
37 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯৫ 
38 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৮২৪ 
39 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৩৯৪; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬৪৪; নাসাঈ: ৮/৬৯; 
আহমদ ৬/৪৬৬; হাভকম ৪/৩৮০; ইব্নু  জারূদ, হাদীস নাং ৮২৮ 
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মতমভনিাসব্ উসামা রাভদয়াল্লাহু আনহু জননকা কুরােী চুভন্ন মভহ ার জনয 
সুপাভরে করসত চাইস  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তাসক 
অতযন্ত রাগতস্বসর ব্ স ন,  

َساَمُة! يَا»
ُ
تَْشَفعُ  أ

َ
 «؟! اهللِ  ُحُدوْدِ  ِمنْ  َحد   يِفْ  أ

“মহ উসামা! তুভম ভক আল্লাহ তা‘আ ার দণ্ডভব্ভধ্র ব্যাপাসর সুপাভরে 
করসত আসস ?!”40 

আবু্দল্লাহ ইব্ন ‘আমর ইব্নু  ‘আস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, 
ভতভন ব্স ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 «وََجب َفَقدْ  َحد   ِمنْ  بَلََغِِنْ  َفَما ، بَيْنَُكمْ  ِفيَْما ُحُدوْدَ ـالْ  َتَعافَْوا»

“মতামরা দণ্ডভব্ভধ্ সাংক্রান্ত ব্যাপারগুস া এসক অপরসক ক্ষমা কসরা। 
কারণ, আমার ভনকি এর মকাসনা একভি মপৌঁছস  তা প্রসয়াগ করা 
আমার ওপর আব্েযক হসয় যাসব্”।41 

এ কর্া মসন রাখসত হসব্ ময, শুধু্মাত্র ভতনভি পদ্ধভতসতই কাসরার ওপর 
ব্যভিচাসরর মদাষ প্রমাভণত হয়। যা ভননরূপ:  

১. ব্যভিচারী একব্ার অর্ব্া চারব্ার ব্যভিচাসরর সুস্পি স্বীকারাভক্ত 
করস । কারণ, জুহাইনী মভহ া ও উনাইস রাভদয়াল্লাহু আনহু এর 
রজমকৃতা মভহ া ব্যভিচাসরর স্বীকাসরাভক্ত একব্ারই কসরভছস া। অনয 
ভদসক মাভয়য ইব্ন মাভ ক রাভদয়াল্লাহু আনহু রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 

                                                           
40 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৭৮৮; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৮৮; আবু্ দাউদ, 
হাদীস নাং ৪৩৭৩; ভতরভমযী, হাদীস ১৪৩০; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৫৯৫ 

41 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৩৭৬ 
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ওয়াসাল্লাসমর ভনকি চার চারব্ার ব্যভিচাসরর স্বীকাসরাভক্ত কসরভছস ন। 
ভকন্তু সাংখযার ব্যাপাসর হাদীসভির ব্ণজনাসমূহ মুযতাভরব্ তর্া এক কর্ার 
নয়। মকাসনা মকান ব্ণজনায় চার চার ব্াসরর কর্া। মকাসনা মকান ব্ণজনায় 
ভতন ভতন ব্াসরর কর্া। আব্ার মকাসনা মকান ব্ণজনায় দু’ দু’ ব্াসরর 
কর্ারও উসল্লখ রসয়সছ।  

তবু্ও চার চারব্ার স্বীকাসরাভক্ত মনওয়াই সসব্জাত্তম। কারণ, হসত পাসর 
স্বীকাসরাভক্তকারী এমন কাজ কসরসছ যাসত মস োভস্ত পাওয়ার উপযুক্ত 
হয় না। যা ব্ার ব্ার স্বীকাসরাভক্তর মাধ্যসম প্রকাে মপসত পাসর। আর 
এ কর্া সব্ারই জানা ময, ইস ামী দণ্ডভব্ভধ্ ময মকাসনা যুভক্তসঙ্গত 
সসনদহ ভকাংব্া অজুহাসতর কারসণ রভহত হয় এব্াং যা উমার, আবু্দল্লাহ 
ইব্ন আব্বাস এব্াং অনযনয সাহাব্ীগণ মর্সকও ব্ভণজত। আল্লামা ইব্নু  
মুনভযর রহ. এ ব্যাপাসর উ ামাসয় ভকরাসমর ঐকমসতযরও দাভব্ 
কসরসছন। মতমভনিাসব্ চার চারব্ার স্বীকাসরাভক্তর মাধ্যসম ব্যভিচারীসক 
ব্যভক্তগতিাসব্ আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি খাাঁভি তাওব্া করারও সুসযাগ 
মদওয়া হয়। যা একান্তিাসব্ই কাময।  

তসব্ স্বীকারাভক্তর মসধ্য ব্যভিচাসরর সুস্পি উসল্লখ এব্াং দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াগ 
পযজন্ত স্বীকাসরাভক্তর ওপর স্বীকারকারী অি  র্াকসত হসব্। অতএব্ 
মকউ যভদ এর আসগই তার স্বীকাসরাভক্ত প্রতযাহার কসর মনয় তা হস  
তার কর্াই তখন গ্রহণসযাগয ব্স  ভব্সব্ভচত হসব্। মতমভনিাসব্ 
স্বীকারকারী জ্ঞানসম্পন্নও হসত হসব্।  

২. ব্যভিচাসরর ব্যাপাসর চার চার জন সতযব্াদী পুরুষ এ ব্স  সুস্পি 
সাক্ষয ভদস  ময, তারা সভতযকারাসর্জই ব্যভিচারী ব্যভক্তর সঙ্গমকমজ স্বচসক্ষ 
মদসখসছ।  
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আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

َِٰتَ﴿ تِيََََوٱلذ
ۡ
ََْن َِسآئُِكمََِۡمنَٱۡلَفَِٰحَشةَََيَأ ۡرَبَعةَََٗعلَۡيِهنَذَفَٱۡستَۡشِهُدوا

َ
ِنُكۡمَىَأ : النساء] ﴾م 

١٥  ] 

“মতামাসদর স্ত্রীসদর মধ্য মর্সক মকউ ব্যভিচার করস  মতামরা তাসদর 
ভব্রুসদ্ধ মতামাসদর মধ্য মর্সক চার চার জন সাক্ষী সাংগ্রহ কসরা”। [সূরা 
আন-ভনসা, আয়াত: ১৫] 

৩. মকাসনা মভহ া গিজব্তী হস ; অর্চ তার মকাসনা স্বামী মনই।  

উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু তার যুসগ এমন একভি ভব্চাসর রজম 
কসরসছন। তসব্ এ প্রমাণ মহতু ময মকাসনা মভহ ার ওপর দণ্ডভব্ভধ্ 
প্রসয়াগ করসতই হসব্ ব্যাপারভি এমন নয়। এ জনয ময, গিজভি 
সসিহব্েত সঙ্গসমর কারসণও হসত পাসর অর্ব্া ধ্ষজসণর কারসণও। 
এমনভক মমসয়ভি গিীর ভনদ্রায় র্াকাব্স্থায়ও তার সসঙ্গ উক্ত ব্যভিচার 
কমজভি সাংঘভিত হসত পাসর। তাই উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু তাাঁর যুসগই 
মেসষাক্ত দু’ভি অজুহাসত দু’ জন মভহ াসক োভস্ত মদন ভন। তসব্ মকাসনা 
মমসয় যভদ গিজব্তী হয়; অর্চ তার মকাসনা স্বামী মনই এব্াং মস এমন 
মকাসনা যুভক্তসঙ্গত অজুহাতও মদখাসচছ না যার দরুন দণ্ডভব্ভধ্ রভহত 
হয় তখন তার ওপর ব্যভিচাসরর উপযুক্ত দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াগ করা মযসত 
পাসর। 

উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু একদা তাাঁর এক সুদীঘজ খুৎব্ায় ব্স ন,  

ْحَصنَ  إَِذا ، َزَن  َمنْ  ََعَ  َتَعاََل  اهللِ  ِكتَاِب  يِفْ  َحقٌّ  الرَّْجمَ  َوإِنَّ »
َ
 َوالنَِّساءِ  الرَِّجالِ  ِمنَ  أ

وْ  اْْلَيِّنَةُ  قَاَمِت  إَِذا ،
َ
وِ  اْْلَبُْل  ََكنَ  أ

َ
 «ااْلِْعِتَاُف  أ
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“ভনশ্চয় রজম আল্লাহ তা‘আ ার ভব্ধ্াসন এমন পুরুষ ও মভহ ার জনযই 
ভনধ্জাভরত যারা ব্যভিচার কসরসছ; অর্চ তারা ভব্শুদ্ধ ভব্ব্াসহর মাধ্যসম 
ইভতপূসব্জ ভনজ স্ত্রী অর্ব্া স্বামীর সাসর্ সমু্মখ পসর্ সঙ্গম কসরসছ এব্াং 
স্বামী-স্ত্রী উিয় জনই তখন ভছস া প্রাপ্তব্য়স্ক ও স্বাধ্ীন যখন ব্যভিচাসরর 
উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ ভমস  যায় অর্ব্া মভহ া গিজব্তী হসয় যায় অর্ব্া 
ব্যভিচারী ভকাংব্া ব্যভিচাভরণী ব্যভিচাসরর ব্যাপাসর মস্বচ্ছায় স্বীকাসরাভক্ত 
মদয়”।42 

ব্যভিচাসরর োভস্ত: 

মকউ েয়তাসনর মধ্াকায় পসড় ব্যভিচার কসর মি স  মস যভদ 
অভব্ব্াভহত হয় তা হস  তাসক একেভি মব্ত্রাঘাত ও এক ব্ছসরর জনয 
মদোন্তর করা হসব্। আর যভদ মস ভব্ব্াভহত হয় তা হস  তাসক রজম 
তর্া পার্র মমসর হতযা করা হসব্।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

انَِيةَُ﴿  اِنََٱلزذ َََْۡوٱلزذ وا ِۡنُهَماََوَِٰحدَ َُكذَََِلُ ة  ََِماْئَةَََم  ُخۡذُكمََوَلَََجۡلَ
ۡ
فَة ََبِِهَماَتَأ

ۡ
َدِينََِِفَََرأ

َِ ََِتُۡؤِمُنونَََُكنُتمََۡإِنَٱّللذ ِنََََطآئَِفة َََعَذاَبُهَماََوۡليَۡشَهدََۡٱٓأۡلِخرَِ ََوٱِۡلَۡومََِبِٱّللذ َٱلُۡمۡؤِمنِيَََم 
 [٢: انلور] ﴾٢

“ব্যভিচাভরণী ও ব্যভিচারী; তাসদর প্রসতযকসক মতামরা একে কসর 
মব্ত্রাঘাত করসব্। আল্লাহর ভব্ধ্ান কাযজকরী করসণ তাসদর প্রভত দয়া 
মযন মতামাসদরসক প্রিাভব্ত করসত না পাসর যভদ মতামরা আল্লাহ 
তা‘আ া ও পরকাস  ভব্শ্বাসী হসয় র্াসকা এব্াং মুভমনসদর একভি দ  
                                                           

42 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৮২৯; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯১; ভতরভমযী, হাদীস 
১৪৩২; আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪১৮; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬০১ 
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মযন তাসদর োভস্ত প্রতযক্ষ কসর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২] 

আবু্ হুরায়রা ও যাসয়দ ইব্ন খাভ দ জুহানী রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক 
ব্ভণজত তারা ব্স ন,  

ْعَراِبٌّ  َجاءَ »
َ
 َفَقاَل: َخْصُمهُ  َفَقامَ  اهلِل، بِِكتَاِب  بَيْنَنَا ِاقِْض  اهلِل! رَُسْوَل  يَا َفَقاَل: أ
: َفَقاَل  ، اهللِ  بِِكتَاِب  بَيْنَنَا ِاقِْض  َصَدَق، ْعَراِبُّ

َ
 فََزَن  َهَذا، ََعَ  َعِسيْفا   ََكنَ  ابِِْنْ  إِنَّ  اْْل

تِهِ 
َ
: َفَقالُْوا ، بِاْمَرأ  ُثمَّ  َوَوِْلَْدةٍ، الَْغنَمِ  ِمنَ  بِِمئَةٍ  ِمنْهُ  ابِِْنْ  َفَفَديُْت  الرَّْجُم، ابِْنَك  ََعَ  ِِلْ

لُْت 
َ
ْهَل  َسأ

َ
َما َفَقالُْوا: الِْعلْمِ  أ  : انلَِّبُّ  َفَقاَل  اَعٍم، َوَتْغِريُْب  ِمئَةٍ  َجْلُ  ابِْنَك  ََعَ  إِنَّ
قِْضَْيَّ 

َ
ا ، اهللِ  بِِكتَاِب  بَيْنَُكَما َْل مَّ

َ
 ِمئَةٍ  َجْلُ  ابْنَِك  وَََعَ  َعلَيَْك، فََردٌّ  َوالَْغنَمُ  الَْوِْلَْدةُ  أ

ا اَعٍم، َوَتْغِريُْب  مَّ
َ
نَْت  َوأ

َ
نَيُْس! يَا أ

ُ
ةِ  ََعَ  فَاْغدُ  أ

َ
نَيٌْس  َعلَيَْها َفَغَدا ، َهافَارُُْجْ  َهَذا اْمَرأ

ُ
 أ

 «فَرََُجََها

“জননক মব্দুঈন ব্যভক্ত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর ভনকি 
এসস ব্ স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! আপভন আমাসদর মাসঝ মকার‘আসনর 
িায়সা া করুন। তার প্রভতপক্ষও দাাঁভড়সয় ব্ স া: মস সতয ব্স সছ। 
আপভন আমাসদর মাসঝ মকার‘আসনর িায়সা া করুন। তখন মব্দুঈন 
ব্যভক্তভি ব্ স া: আমার মছস  এ ম াকভির ভনকি কাম া খািসতা। 
ইভতমসধ্য মস এর স্ত্রীর সাসর্ ব্যভিচার কসর ব্সস। সব্াই আমাসক 
ব্ স া: মতামার মছস ভিসক পার্র মমসর হতযা করসত হসব্। তখন আভম 
আমার মছস ভিসক ছাভড়সয় মনই এ ম াকভিসক একভি ব্ািী ও একেভি 
ছাগ  ভদসয়। অতিঃপর অত্র এ াকার আভ মসদরসক ভজজ্ঞাসা করস  
তারা ব্ স া, মতামার মছস সক একেভি মব্ত্রাঘাত ও এক ব্ছসরর জনয 
মদোন্তর করসত হসব্। এরপর নব্ী সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম 
ব্ স ন, আভম মতামাসদর মাসঝ কুরআসনর ভব্চার করভছ, ব্ািী ও 
ছাগ গুস া মতামাসক মিরত মদওয়া হসব্ এব্াং মতামার মছস ভিসক 
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একেভি মব্ত্রাঘাত ও এক ব্ছসরর জনয মদোন্তর করসত হসব্। আর 
মহ উনাইস! তুভম এর স্ত্রীর ভনকি যাও। অতিঃপর তাসক রজম কসরা। 
অতএব্, উনাইস তার ভনকি মগস া। অতিঃপর তাসক রজম করস া”।43  

উব্াদা ইব্ন সাভমত রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

، ُخُذْوا» ْ ، ُخُذْوا َعِنِّ ْ  ِمئَةٍ  َجْلُ  بِاْْلِْكرِ  اْْلِْكرُ  ، َسِبياْل   ُهنَّ ـلَ  اهللُ  َجَعَل  َفَقدْ  َعِنِّ
 «َوالرَّْجمُ  ِمئَةٍ  َجْلُ  بِاِلَّيِِّب  َواِلَّيُِّب  ، َسنَةٍ  َوَنْفـيُ 

“মতামরা আমার ভনকি মর্সক ভব্ধ্ানভি সাংগ্রহ কসর নাও। মতামরা 
আমার ভনকি মর্সক ভব্ধ্ানভি সাংগ্রহ কসর নাও। আল্লাহ তা‘আ া 
তাসদর জনয একভি ব্যব্স্থা ভদসয়সছন তর্া ভব্ধ্ান অব্তীণজ কসরসছন। 
অভব্ব্াভহত যুব্ক-যুব্তীর োভস্ত হসচ্ছ, একেভি মব্ত্রাঘাত ও এক 
ব্ছসরর জনয মদোন্তর। আর ভব্ব্াভহত পুরুষ ও মভহ ার োভস্ত হসচ্ছ, 
একেভি মব্ত্রাঘাত ও রজম তর্া পার্র মমসর হতযা”।44 

উক্ত হাদীসস ভব্ব্াভহত পুরুষ ও মভহ াসক একেভি মব্ত্রাঘাত করার 
কর্া র্াকস ও তা করসত হসব্ না। কারণ, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম মাভয়য ও গাভমদী মভহ াসক একেভি কসর মব্ত্রাঘাত কসরন 
ভন। ব্রাং অনয হাদীসস তাসদরসক শুধু্ রজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।  

                                                           
43 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ২৬৯৫, ২৬৯৬; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯৭, ১৬৯৮; 
ভতরভমযী, হাদীস ১৪৩৩; আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৪৫; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং 
২৫৯৭ 

44 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯০; সুনান আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪১৫, ৪৪১৬; সুনান 
ভতরভমযী, হাদীস নাং ১৪৩৪; সুনান ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৫৯৮ 
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আসরকভি কর্া হসচ্ছ, েরী‘আসতর সাধ্ারণ ভনয়ম হস া, কাসরার ওপর 
কসয়কভি দণ্ডভব্ভধ্ একভত্রত হস  এব্াং তার মসধ্য হতযার ভব্ধ্ানও 
র্াকস  তাসক শুধু্ হতযাই করা হয়। অনযগুস া করা হয় না। উমার ও 
’উস্মান রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এভির ওপরই আম  কসরসছন এব্াং 
‘আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সকও ইহা ব্ভণজত হসয়সছ। 
তসব্ ‘আ ী রাভদয়াল্লাহু আনহু তার যুসগ জননক ব্যভক্তসক রজমও 
কসরসছন এব্াং মব্ত্রাঘাতও। আব্দল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস, উব্াই ইব্ন কা‘ব্ 
এব্াং আবু্ যরও এ মত মপাষণ কসরন।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন উমার রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

بُوْ  َوَضََب  وََغرََّب،  اهللِ  رَُسْوُل  َضََب »
َ
 «وََغرََّب   ُعَمرُ  َوَضََب  وََغرََّب،  بَْكرٍ  أ

“রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম মমসরসছন (সব্ত্রাঘাত কসরসছন) 
ও মদোন্তর কসরসছন, আবু্ ব্কর রাভদয়াল্লাহু আনহু মমসরসছন ও 
মদোন্তর কসরসছন এব্াং উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু মমসরসছন ও মদোন্তর 
কসরসছন”।45 

ইমরান ইব্ন হুসাইন রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

تَِت انلَِّبَّ »
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ نَا، َفَقالَْت: يَا َصلَّ اّلِلَّ ٌة ِمْن ُجَهيْنََة، َوِِهَ ُحبَْل ِمَن الزِّ

َ
اِْمَرأ

، فََداَع رَُسْوُل اهلِل  َّ قِْمُه لََعَ
َ
ا فَأ َصبُْت َحدًّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم نَِبَّ اهلِل! أ َوِْلََّها، َفَقاَل: َصلَّ اّلِلَّ

تِِِنْ بَِها،
ْ
ْحِسْن إَِْلَْها، فَإَِذا وََضَعْت فَأ

َ
ِمَر  أ

ُ
ْت َعلَيَْها ِثيَاُبَها، ُثمَّ أ َمَر بَِها، فَُشكَّ

َ
َفَفَعَل، فَأ

ْ َعلَيَْها يَا نَِبَّ اهلِل! َوقَْد َزنَْت؟! َفَقاَل:  تَُصِّلِّ
َ
بَِها فَرُُِجَْت، ُثمَّ َصلَّ َعلَيَْها، َفَقاَل ُعَمُر: أ

َمْت َبْْيَ َسبِْعْْيَ ِمنْ  ْهِل الَْمِدْينَِة لَوَِسَعتُْهْم، وََهْل وََجْدَت لََقْد تَابَْت تَْوَبة  لَْو قُسِّ
َ
 أ

                                                           
45 ভতরভমযী, হাদীস নাং ১৪৩৮ 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 61  

ِ َتَعاََل  ْن َجاَدْت بِنَْفِسَها ّلِِلَّ
َ
فَْضَل ِمْن أ

َ
  «أ

“একদা জননকা জুহানী মভহ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর 
ভনকি আসস া। তখন মস ব্যভিচার কসর গিজব্তী। মস ব্ স া: মহ 
আল্লাহর নব্ী! আভম ব্যভিচাসরর োভস্ত পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব্, 
আপভন তা আমার ওপর প্রসয়াগ করুন। অতিঃপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তার অভিিাব্কসক মডসক ব্ স ন, এর ওপর 
একিু দয়া কসরা। এ যখন সন্তান প্রসব্ করসব্ তখন তুভম তাসক আমার 
ভনকি ভনসয় আসসব্। ম াকভি তাই করস া। অতিঃপর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আসদে করস  তার কাপড় েরীসরর সাসর্ েক্ত 
কসর মব্াঁসধ্ মদওয়া হস া। এরপর তাসক রজম করা হস  রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সা াত পড়ান। উমার 
রাভদয়াল্লাহু আনহু রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক 
আশ্চযজাভন্বসতর স্বসর ব্ স ন, আপভন এর জানাযার সা াত পড়াসচ্ছন; 
অর্চ মস ব্যভিচাভরণী?! রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্ স ন, 
মস এমন তাওব্া কসরসছ যা মদীনাব্াসীর সত্তরজনসক ব্ন্টন কসর 
মদওয়া হস ও তা তাসদর জনয যসর্ি হসব্। তুভম এর চাইসতও ভক 
উৎকৃি মকাসনা ভকছু মপসয়সছা ময তার জীব্ন মস্বচ্ছায় আল্লাহ তা‘আ ার 
সন্তুভির জনয ভব্ভ সয় ভদসয়সছ”।46 

উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু একদা তার এক সুদীঘজ খুৎব্ায় ব্স ন,  

دا  بِالْ » نَْزَل اهلُل َعلَيِْه آيَُة ـإِنَّ اهلَل َبَعَث َُمَمَّ
َ
نَْزَل َعلَيِْه الِْكتَاَب، فَََكَن ِفيَْما أ

َ
، َوأ َحقِّ

نَاَها، َوَوَعيْنَاَها، َوَعَقلْنَاَها، فَرََجَم رَُسْوَل اهلل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ الرَّْجِم، قََرأ ، َصلَّ اّلِلَّ

                                                           
46 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯৬; আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৪০; ভতরভমযী, হাদীস 
১৪৩৫; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬০৩ 
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ْخََش إِْن َطاَل بِانلَّاِس زَ 
َ
ُد الرَّْجَم يِفْ ِكتَاِب َورََُجْنَا َبْعَدُه، فَأ ُقْوَل قَائٌِل: َما ََنِ ْن يَّ

َ
َماٌن أ

نَْزلََها اهللُ اهلِل، َفيَِضلُّْوا بَِتْ 
َ
 «ِك فَِريَْضٍة أ

“ভনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক সতয 
দীন ভদসয় পাভিসয়সছন এব্াং তাাঁর ওপর কুরআন অব্তীণজ কসরসছন। 
আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর ওপর যা অব্তীণজ কসরসছন তার মসধ্য রজসমর 
আয়াতও ভছস া। আমরা তা পসড়ভছ, মুখস্থ কসরভছ ও বু্সঝভছ। অতিঃপর 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম রজম কসরসছন এব্াং আমরাও তাাঁর 
ইসন্তকাস র পর রজম কসরভছ। আেিা হয় ব্হু কা  পর মকউ ব্ সব্, 
আমরা কুরআন মাজীসদ রজম পাই ভন। অতিঃপর তারা আল্লাহ তা‘আ ার 
পক্ষ মর্সক নাভয কৃত একভি িরয কাজ মছসড় পর্ভ্রি হসয় যাসব্”।47 

উমার রাভদয়াল্লাহু আনহু ময আয়াসতর প্রভত ইভঙ্গত কসরসছন, তা হসচ্ছ:  

يْخَُ﴿ يَْخةََُالشذ ْۡلَتذةَََفَارَُْجُوُْهَما ، َزَنَياَإَِذاََوالشذ
َ
ِنَََنََكالًَ ، أ  ﴾َحِكيْمَ ََعزِيْزَ ََواّللَُ ، اّللََِم 

“ব্য়স্ক (ভব্ব্াভহত) পুরুষ ও মভহ া যখন ব্যভিচার কসর তখন মতামরা 
তাসদরসক সসিহাতীতিাসব্ পার্র মমসর হতযা করসব্। এভি হসচ্ছ 
আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মর্সক তাসদর জনয োভস্তস্বরূপ এব্াং আল্লাহ 
তা‘আ া পরাক্রমো ী ও সুসকৌে ী”। 

উক্ত আয়াতভির ভত াওয়াত রভহত হসয়সছ। তসব্ উহার ভব্ধ্ান এখন ও 
ভকয়ামত পযজন্ত চা ু র্াকসব্।  

মকাসনা অভব্ব্াভহত ব্যভিচারী ভকাংব্া ব্যভিচাভরণী যভদ এমন অসুস্থ অর্ব্া 

                                                           
47 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৮২৯; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৬৯১; আবু্ দাউদ, হাদীস 
নাং ৪৪১৮ 
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দুব্জ  হয় ময, তাসক ভনয়মতাভন্ত্রকিাসব্ একেভি মব্ত্রাঘাত করা হস  
তার মৃতুযর আেিা রসয়সছ তা হস  তাসক একেভি মব্ত একত্র কসর 
একব্ার প্রহার করা হসব্।  

সাঈদ ইব্ন সা‘দ ইব্ন উব্াদাহ রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, 
ভতভন ব্স ন,  

ْبيَاتِنَا يِفْ  ََكنَ »
َ
ٌل  أ َمةٍ  فََخبَُث  ، َضِعيٌْف  ُرَوَْيِ

َ
 لَِرُسْولِ  َسِعيْدٌ  َذلَِك  فََذَكرَ  ، إَِمائِِهمْ  ِمنْ  بِأ

ُبوْهُ  َفَقاَل: ،  اهللِ  هُ  ِاْضِ ْضَعُف  إِنَّهُ  اهلِل! رَُسْوَل  يَـا َفَقالُْوا: ، َحدَّ
َ
 َفَقاَل: ، َذلَِك  ِمنْ  أ

ُبوْهُ  ُثمَّ  ، ِشْمَراٍخ  ِمئَةُ  ِفيْهِ  ِعثََْكال   ُخُذْوا َبة   بِهِ  اْضِ  «َفَفَعلُْوا ، َواِحَدة   َضْ

“আমাসদর এ াকায় জননক দুব্জ  ব্যভক্ত ব্সব্াস করসতা। হিাৎ মস 
জননকা ব্াভির সাসর্ ব্যভিচার কসর ব্সস। ব্যাপারভি সাঈদ রাভদয়াল্লাহু 
আনহু রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক জানাস  ভতভন ব্ স ন, 
তাসক তার প্রাপয োভস্ত ভদসয় দাও তর্া একেভি মব্ত্রাঘাত কসরা। 
উপভস্থত সকস  ব্ স া, মহ আল্লাহর রাসূ ! মস মতা তা সহয করসত 
পারসব্ না। তখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্ স ন, একভি 
মখজুর ভব্হীন একেভি োখাগুচ্ছ ভব্ভেি মর্াকা ভনসয় তাসক তা ভদসয় 
এক ব্ার মারসব্। অতএব্, তারা তাই করস া”।48 

অমুসভ মসকও ইস ামী ভব্চারাধ্ীন রজম করা মযসত পাসর।  

জাভব্র ইব্ন আবু্দল্লাহ রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

ْسلَمَ  ِمنْ  رَُجال    انلَِّبُّ  رََجمَ »
َ
ة اْْلَُهوْدِ  ِمنَ  َورَُجال   ، أ

َ
 «َواْمَرأ

                                                           
48 আহমদ: ৫/২২২; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬২২ 
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“নব্ী সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম আস াম ব্াংসের একজন পুরুষসক 
এব্াং একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন মভহ াসক রজম কসরন”।49 

ব্যভিচাসরর কারসণ মকাসনা সন্তান জন্ম ভনস  এব্াং িাগযক্রসম মস জীব্সন 
মব্াঁসচ র্াকস  তার মাসয়র সন্তান রূসপই মস পভরচয়  াি করসব্। ব্াসপর 
সন্তান রূসপ নয়। কারণ, তার মকাসনা শব্ধ্ ব্াপ মনই। অতএব্, 
ব্যভিচারীর পক্ষ মর্সক মস মকাসনা ভমরাস পাসব্ না।  

আবু্ হুরায়রা ও আসয়ো রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত তারা ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 «اْلََجرُ  َولِلَْعاِهرِ  لِلِْفَراِش  الَْوََلُ »

“সন্তান মভহ ারই এব্াং ব্যভিচারীর জনয শুধু্ পার্র তর্া রজম”।50 

‘আবু্দল্লাহ ইব্ন ‘আমর রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َمة   اَعَهرَ  َمنْ »
َ
وْ  أ

َ
ة   أ هُ  ُحرَّ  «يُْورَُث  َوالَ  يَرُِث  الَ  ، ِزنَا َوََلُ  فََوََلُ

“ময ব্যভক্ত মকাসনা ব্ািী অর্ব্া স্বাধ্ীন মভহ ার সসঙ্গ ব্যভিচার করস া 
তার সন্তান হসব্ ব্যভিচাসরর সন্তান। মস ভমরাস পাসব্ না এব্াং তার 
ভমরাসও মকউ পাসব্ না”।51 

                                                           
49 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৭০১ 
50 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ২০৫৩, ২২১৮, ৬৮১৮; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৪৫৭, 
১৪৫৮; ইব্ন ভহব্বান, হাদীস ৪১০৪; হাভকম, হাদীস নাং ৬৬৫১; ভতরভমযী, হাদীস 
১১৫৭; ব্ায়হাক্বী, হাদীস নাং ১৫১০৬; আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ২২৭৩; ইব্ন মাজাহ, 
হাদীস নাং ২০৩৫, ২০৩৭; আহমদ, হাদীস নাং ৪১৬, ৪১৭ 

51 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৭৯৪ 
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ময মকাসনা ঈমানদার পভব্ত্র পুরুসষর জনয মকাসনা ব্যভিচাভরণী মমসয়সক 
ভব্ব্াহ করা হারাম। মতমভনিাসব্ ময মকাসনা ঈমানদার সতী মমসয়র 
জনযও মকাসনা ব্যভিচারী পুরুষসক ভব্ব্াহ করা হারাম।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

اِنَ﴿ ََيَنِكحَََُلََٱلزذ وَََۡزانَِيةًََإِلذ
َ
انَِيةََُُمۡۡشَِكةََٗأ َََٓلَََوٱلزذ ََيَنِكُحَها وَََۡزانَ َإِلذ

َ
ِمَََُمۡۡشِك  ََأ َوَُحر 

َٰلَِكَ َََذ  [٣: انلور] ﴾٣َٱلُۡمۡؤِمنِيَََََعَ

“একজন ব্যভিচারী পুরুষ আসরকজন ব্যভিচাভরণী অর্ব্া মুেভরকা 
মমসয়সকই ভব্ব্াহ কসর এব্াং একজন ব্যভিচাভরণী মমসয়সক আসরকজন 
ব্যভিচারী পুরুষ অর্ব্া মুেভরকই ভব্ব্াহ কসর। মুভমনসদর জনয তা করা 
হারাম”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩] 

দণ্ডভব্ভধ্ সাংক্রান্ত ভকছু কর্া: 

কাউসক  ুিাভয়তিাসব্ ব্যভিচার ভকাংব্া ময মকাসনা হারাম কাজ করসত 
মদখস  তা তভড়ঘভড় ভব্চারকসক না জাভনসয় তাসক ব্যভক্তগতিাসব্ 
নসীহত করা ও পরকাস  আল্লাহ তা‘আ ার কভিন োভস্তর িয় মদখাসনা 
উভচত।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

نْيَا يِفْ  اهللُ  َسَتَهُ  ُمْسِلما   َسَتَ  َمنْ »  «َواْْلِخَرةِ  اَلُّ

“মকাসনা মুস মাসনর মদাষ  ুভকসয় রাখস  আল্লাহ তা‘আ া দুভনয়া ও 



 

 

কুরআন ও সহীহ হাদীসসর আস াসক ব্যভিচার ও সমকাভমতার  িয়াব্হ পভরণভত িয়াব্হ পভরণভত 
 66  

আভখরাসত তার মদাষও  ুভকসয় রাখসব্ন”।52 

দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াসগর সময় মচহারার প্রভত  ক্ষয রাখসব্:  

কাসরার ওপর েরী‘আত কতৃজক ভনধ্জাভরত মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াগ করার 
সময় তার মচহারার প্রভত অব্েযই  ক্ষয রাখসত হসব্ যাসত তা 
আঘাতপ্রাপ্ত হসয় ক্ষত-ভব্ক্ষত না হসয় যায়।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َحُدُكمْ  َضََب  إَِذا»
َ
 «الْوَْجهَ  فَلْيَتَِّق  أ

“মকউ কাউসক (দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াসগর মক্ষসত্র) মারস  তার মচহারার প্রভত 
অব্েযই  ক্ষয রাখসব্ যাসত তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়”।53 

ময মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ মসভজসদ প্রসয়াগ করা যাসব্ না: 

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 «َمَساِجدِ ـالْ  يِفْ  ُحُدوْدُ ـالْ  ُتَقامُ  الَ »

“মসভজসদ মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ কাসয়ম করা যাসব্ না”।54 

হাকীম ইব্ন ভহযাম রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

                                                           
52 ভতরভমযী, হাদীস ১৪২৫; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৫৯২ 
53 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৫৫৯; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ২৬১২; আবু্ দাউদ, হাদীস 
নাং ৪৪৯৩ 

54 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬৪৮ 
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ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َنَه رَُسْوُل اهلِل » ُّْستََقاَد يِفْ ال َصلَّ اّلِلَّ ْن ي
َ
ْن تُنَْشَد ِفيِْه ـْ أ

َ
َمْسِجِد، َوأ

ْن ُتَقاَم ِفيِْه الْ 
َ
ْشَعـاُر، َوأ

َ
 «ُحُدوْدُ ـاْْل

“রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম মসভজসদ কাসরার মর্সক 
প্রভতসোধ্ ভনসত, কভব্তা আবৃ্ভত্ত করসত ও দণ্ডভব্ভধ্ কাসয়ম করসত 
ভনসষধ্ কসরসছন”।55 

দুভনয়াসত কাসরার ওপর েরী‘আসতর মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ কাসয়ম করা হস  
তা তার জনয কািিারা হসয় যায় তর্া তার অপরাধ্ভি ক্ষমা কসর 
মদওয়া হয়। পরকাস  এ জনয তাসক মকাসনা োভস্ত মদওয়া হসব্ না।  

উব্াদাহ ইব্ন সাভমত রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َصاَب  َمنْ »
َ
ا، ِمنُْكمْ  أ لَْت  َحدًّ اَرتُُه، َفُهوَ  ؛ ُعُقْوَبتُهُ  َلُ  َفُعجِّ ْمُرهُ  َوإاِلَّ  َكفَّ

َ
 إِنْ  اهلِل، إََِل  فَأ

بَُه، َشاءَ   «َلُ  َغَفرَ  َشاءَ  َوإِنْ  َعذَّ

“ময ব্যভক্ত (েয়তাসনর মধ্াকায় পসড়) এমন মকাসনা হারাম কাজ কসর 
মিস সছ যাসত েরী‘আসতর ভনভদজি মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ রসয়সছ। অতিঃপর 
তাসক দুভনয়াসতই মস দণ্ড মদওয়া হসয়সছ। তখন তা তার জনয কাফ্িারা 
হসয় যাসব্। আর যভদ তা তার ওপর প্রসয়াগ না করা হয় তা হস  মস 
ব্যাপাসর আল্লাহ তা‘আ াই িাস া জাসনন। চায়সতা আল্লাহ তা‘আ া 
তাসক পরকাস  োভস্ত ভদসব্ন নয়সতা ব্া ক্ষমা কসর ভদসব্ন”।56 

মকাসনা এ াকায় ইস াসমর ময মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ একব্ার প্রসয়াগ করা 

                                                           
55 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৯০ 
56 ভতরভমযী, হাদীস ১৪৩৯; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬৫২ 
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মস এ াকায় চভল্লে ভদন যাব্ৎ ব্াভর ব্ষজণ মর্সকও অসনক উত্তম।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

رِْض  يِفْ  بِهِ  ُيْعَمُل  َحدٌّ »
َ
ْهِل  َخْْيٌ  اْْل

َ
رِْض  ِْل

َ
نْ  ِمنْ  اْْل

َ
ْمَطُرْوا أ ْرَبِعْْيَ  يُّ

َ
ا أ  «َصبَاح 

“ভব্সশ্বর বু্সক ধ্মজীয় মকাসনা দণ্ডভব্ভধ্ প্রসয়াগ করা তা ভব্শ্বব্াসীসদর জনয 
অসনক উত্তম চভল্লে ভদন  াগাতার ব্াভর ব্ষজণ মর্সকও”।57  

সমকাম ব্া পায়ুগমন: 

সমকাম ব্া পায়ুগমন ব্ সত পুরুসষ পুরুসষ এসক অপসরর ম িার 
ব্যব্হাসরর মাধ্যসম ভনজ মযৌন উসত্তজনা ভনব্ারণ করাসকই বু্ঝাসনা হয়।  

সমকাম একভি মারাত্মক গুনাসহর কাজ। যার িয়াব্হতা কুিসরর পরই। 
হতযার চাইসতও মারাত্মক। ভব্সশ্ব সব্জপ্রর্ম  ূত আ াইভহস সা াসমর 
সম্প্রদায়ই এ কাসজ ভ প্ত হয় এব্াং আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক এমন 
োভস্ত প্রদান কসরন যা ইভতিঃপূসব্জ কাউসক প্রদান কসরন ভন। ভতভন 
তাসদরসক সমূস  ধ্বাংস কসর ভদসয়সছন। তাসদর ঘরব্াভড় তাসদর ওপরই 
উভিসয় ভদসয় িূভমসত তভ সয় ভদসয়সছন। অতিঃপর আকাে মর্সক পার্র 
ব্ষজণ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

تُونَََلَِقۡوِمهِۦََٓقَاَلََإِذَََۡولُوًطا﴿
ۡ
تَأ
َ
َحدَ َِمنََۡبَِهاََسَبَقُكمََماَٱۡلَفَِٰحَشةَََأ

َ
ِنَََأ ٨٠ََٱۡلَعَٰلَِميَََم 

تُونَََإِنذُكمَۡ
ۡ
ِنََشۡهَوةََٗٱلر َِجاَلََََلَأ نُتمََۡبَۡلََٱلن َِسآءِ ََُدونََِم 

َ
ۡۡسِفُونَََقَۡوم ََأ : االعراف] ﴾٨١َمُّ

                                                           
57 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৫৮৬ 
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٨١  ،٨٠] 

“আর আমরা  ূত আ াইভহস সা ামসক নবু্ওয়াত ভদসয় পাভিসয়ভছ। 
ভযভন তাাঁর সম্প্রদায়সক ব্ স ন, মতামরা ভক এমন মারাত্মক অশ্লী  কাজ 
করসছা যা ইভতিঃপূসব্জ ভব্সশ্বর আর মকউ কসর ভন। মতামরা 
স্ত্রীস াকসদরসক ব্াদ ভদসয় পুরুষ কতৃজক মযৌন উসত্তজনা ভনব্ারণ করসছা। 
প্রকৃতপসক্ষ মতামরা হসচ্ছা সীমা াংঘনকারী সম্প্রদায়”। [সূরা আ -
আ‘রাি, আয়াত: ৮০-৮১] 

আল্লাহ তা‘আ া উক্ত কাজসক অতযন্ত মনাাংরা কাজ ব্স  আখযাভয়ত 
কসরসছন। ভতভন ব্স ন,  

ئَِثَ َتذۡعَمُلََََكنَتَٱلذِتََٱۡلَقۡرَيةَِِمنََََوََنذۡيَنَٰهََُوَِعۡلٗماَُحۡكٗماََءاَتۡيَنَٰهَََُولُوًطا﴿ َإِنذُهمََۡٱۡۡلََبَٰٓ
َْ َِٰسقِيََََسوۡء ََقَۡومَََََكنُوا  [  ٧٤: االنبياء] ﴾٧٤ََف

“আর আমরা  ূতসক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভদসয়ভছ এব্াং তাসক উদ্ধার কসরভছ 
এমন জনপদ মর্সক যারা মনাাংরা কাজ করসতা। মূ তিঃ তারা ভনকৃি 
প্রকৃভতর িাভসক সম্প্রদায় ভছস া”। [সূরা আ -আভেয়া, আয়াত: ৭৪] 

আল্লাহ তা‘আ া অনয আয়াসত সমকামীসদরসক যাভ ম ব্স  আখযাভয়ত 
কসরসছন। ভতভন ব্স ন,  

 ﴿َْ ََْإِنذاَقَالُٓوا ۡهلََُِمۡهلُِكٓوا
َ
ََِأ ۡهلََهاَإِنَذَٱۡلَقۡرَيةَِ ََهَِٰذه

َ
ََْأ  [٣١: العنكبوت] ﴾َظَٰلِِميَََََكنُوا

“ভিভরেতারা (ইব্রাহীম আ াইভহস সা ামসক) ব্ স ন, আমরা এ 
জনপদব্াসীসদরসক ধ্বাংস কসর মদসব্া। এর অভধ্ব্াসীরা ভনশ্চয় যাভ ম”। 
[সূরা আ -‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ৩১] 

 ূত আ াইভহস সা াম এসদরসক ভব্েৃঙ্খ  জাভত ভহসসসব্ উসল্লখ 
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কসরন।  

আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর কর্াই হুব্হু কুরআন মাজীসদ উসল্লখ কসর ব্স ন,  

ََِقَاَلَ﴿ ِنَََرب  ََٱنُُصۡ  [  ٣٠: العنكبوت] ﴾٣٠َٱلُۡمۡفِسِدينَََٱۡلَقۡومََََِعَ

“ ূত আ াইভহস সা াম ব্ স ন, মহ আমার রব্! আপভন আমাসক এ 
ভব্পযজয় সৃভিকারী সম্প্রদাসয়র ভব্রুসদ্ধ সাহাযয করুন”। [সূরা আ -
‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ৩০] 

ইব্রাহীম আ াইভহস সা াম তাসদর ক্ষমার জনয মজার সুপাভরে 
করস ও তা শুনা হয় ভন, ব্রাং তাাঁসক ব্ া হসয়সছ: 

َٰهِيمَُ﴿ إِبَۡر ۡعرِۡضَََيَٰٓ
َ
ۡمرَََُجآءَََقَدََۡإِنذُهۥََهََٰذآىَََعنََۡأ

َ
َََءاتِيِهمََِۡإَونذُهمَََۡرب َِكىََأ ََغۡيَََُعَذاب 

 [  ٧٦: هود] ﴾٧٦ََمۡرُدودَ 

“মহ ইব্রাহীম! এ ব্যাপাসর আর একভি কর্াও ব্স া না। (তর্া তাসদর 
ধ্বাংসসর ব্যাপাসর) মতামার রসব্র িরমান এসস মগসছ এব্াং তাসদর 
ওপর এমন এক োভস্ত আসসছ যা ভকছুসতই ি ব্ার মসতা নয়”। [সূরা 
হূদ, আয়াত: ৭৬] 

যখন তাসদর োভস্ত ভনভশ্চত হসয় মগস া এব্াং তা মিাসর মিাসরই আসসব্ 
ব্স   ূত আ াইভহস সা ামসক জাভনসয় মদওয়া হস া তখন ভতভন তা 
মদরী হসয় যাসচ্ছ ব্স  আপভত্ত জানাস  তাসক ব্ া হস া:  

لَۡيَسَ﴿ 
َ
ۡبحََُأ  [  ٨١: هود] ﴾بَِقرِيبَ َٱلصُّ

“সকা  ভক অভত ভনকসিই নয়?! ভকাংব্া সকা  হসত ভক এতই মদরী?!” 
[সূরা হূদ, আয়াত: ৮১] 
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আল্লাহ তা‘আ া  ূত আ াইভহস সা াসমর সম্প্রদাসয়র োভস্তর ব্যাপাসর 
ব্স ন,  

ا﴿ ۡمُرنَاََجآءَََفَلَمذ
َ
َٰلَِيَهاََجَعۡلَناَأ ۡمَطۡرنَاََسافِلََهاََع

َ
ِنَِحَجاَرةَََٗعلَۡيَهاََوأ يلَ َم  ِ نُضودَ َِسج  َمذ

َسوذَمة٨٢ًََ َٰلِِميَََِمنَََِهََََوَماََرب َِكىََِعندَََمُّ  [٨٣  ،٨٢: هود] ﴾٨٣َبَِبعِيدَ َٱلظذ

“অতিঃপর যখন আমার িরমান জাভর হস া তখন িূ-খণ্ডভির 
উপভরিাগসক ভনচু কসর ভদ াম এব্াং ওর উপর মপাড়া মাভির পার্র 
ব্ষজণ করসত  াগ াম, যা ভছস া একাধ্াসর এব্াং যা ভব্সেষিাসব্ ভচভিত 
ভছস া আপনার রসব্র িাণ্ডাসর। আর উক্ত জনপদভি এ যাভ মসদর মর্সক 
মব্ভে একিা দূসর নয়।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৮২-৮৩] 

আল্লাহ তা‘আ া অনয আয়াসত ব্স ন,  

َخَذۡتُهمَُ﴿
َ
ۡيَحةََُفَأ َٰلَِيَهاَفََجَعۡلَنا٧٣ََُمۡۡشِقِيَََٱلصذ ۡمَطۡرنَاََسافِلََهاََع

َ
َِحَجاَرةَََٗعلَۡيِهمَََۡوأ

ِن يلَ َم  ِ َٰلَِكََِفََإِنَذ٧٤ََِسج  ِميَََٓأَلَيَٰت َََذ ِ بَِسبِيلَ َِإَونذَها٧٥ََل ِۡلُمَتوَس 
قِيمَ َلَ َِفََإِنَذ٧٦ََمُّ

َٰلَِكَ  [  ٧٧  ،٧٣: اْلجر] ﴾٧٧َل ِۡلُمۡؤِمنِيَََٓأَليَةَََٗذ

“অতিঃপর তাসদরসক সূসযজাদসয়র সমসয়ই এক ভব্কি আওয়াজ পাকড়াও 
করস া। এরপরই আমরা জনপদভিসক উভিসয় উপর-ভনচ কসর ভদ াম 
এব্াং তাসদর উপর মপাড়া মাভির পার্র ব্ষজণ কর াম। অব্েযই এসত 
ভনদেজন রসয়সছ পযজসব্ক্ষণেভক্ত সম্পন্ন ব্যভক্তসদর জনয। আর উক্ত 
জনপদভি (উহার ধ্বাংস সূ্তপ) স্থায়ী তর্া ব্হু প্রাচীন ম াক চ াচস র 
পভর্ পাসশ্বজই এখনও ভব্দযমান। অব্েযই এসত রসয়সছ মুভমনসদর জনয 
ভনভশ্চত ভনদেজন।” [সূরা আ -ভহজর, আয়াত: ৭৩-৭৭] 

আল্লাহ তা‘আ া ও তদীয় রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম 
সমকামীসদরসক ভতন ভতন ব্ার  া‘নত ভদসয়সছন যা অনয কাসরার 
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ব্যাপাসর মদন ভন।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 َمنْ  اهللُ  لََعنَ  لُْوٍط، قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل  َمنْ  اهللُ  لََعنَ  لُوٍْط، قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل  َمنْ  اهللُ  لََعنَ »
 «لُْوٍط  قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل 

“আল্লাহ তা‘আ া সমকামীসক  া‘নত কসরন। আল্লাহ তা‘আ া 
সমকামীসক  া‘নত কসরন। আল্লাহ তা‘আ া সমকামীসক  া‘নত 
কসরন।”58 

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 َمنْ  َملُْعْونٌ  ، لُْوٍط  قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل  َمنْ  َملُْعْونٌ  ، لُوٍْط  قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل  َمنْ  َملُْعْونٌ »
 «لُْوٍط  قَْومِ  َعَمَل  َعِمَل 

“সমকামীরাই অভিেপ্ত। সমকামীরাই অভিেপ্ত। সমকামীরাই 
অভিেপ্ত।”59 

ব্তজমান যুসগ সমকাসমর ব্হু  প্রচার ও প্রসাসরর কর্া কাসন আসসতই 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর মস িভব্ষযিাণীর কর্া স্মরসণ 
এসস যায় যাসত ভতভন ব্স ন,  

                                                           
58 আহমদ, হাদীস ২৯১৫; ইব্ন ভহব্বান, হাদীস নাং ৪৪১৭; ব্ায়হাক্বী, হাদীস নাং ৭৩৩৭, 
১৬৭৯৪; ত্বাব্রানী/কাব্ীর, হাদীস নাং ১১৫৪৬; আবু্ ইয়া‘ া, হাদীস নাং ২৫৩৯; 
আবু্দব্দ ইব্ন হুমাইদ, হাদীস নাং ৫৮৯; হাভকম ৪/৩৫৬ 

59 সহীহুত-তারগীব্ী ওয়াত-তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪২০ 
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ْخوََف  إِنَّ »
َ
َخاُف  َما أ

َ
ِتْ  ََعَ  أ مَّ

ُ
 «لُْوٍط  قَْومِ  َعَمُل  أ

“আভম আমার উম্মসতর ওপর সমকাসমরই মব্ভে আেিা করভছ।”60 

িুযাই  ইব্ন ইয়ায রহ. ব্স ন,  

نَّ  لَوْ »
َ
نَ  َقْطَرةٍ  بُِكلِّ  اْغتََسَل  لُْوِطيًّا أ َماءِ  مِّ  «َطاِهرٍ  َغْْيَ  اهللَ  لَِقَ  السَّ

“মকাসনা সমকামী আকাসের সমস্ত পাভন ভদসয় মগাস  করস ও মস 
আল্লাহ তা‘আ ার সাসর্ অপভব্ত্রাব্স্থায়ই সাক্ষাৎ করসব্”।61 

সমকাভমতার অপকার ও তার িয়াব্হতা:  

সমকাভমতার মসধ্য এসতা মব্ভে ক্ষভত ও অপকার ভনভহত রসয়সছ যার 
সভিক গণনা সভতযই দুষ্কর। যা ব্যভক্ত ও সমভি পযজাসয়র এব্াং দুভনয়া ও 
আভখরাত সম্পকজীয়। যার ভকয়দাংে ভননরূপ:  

ধ্মজীয় অপকারসমূহ:  

প্রর্মতিঃ তা কব্ীরা গুনাহসমূসহর একভি। তা সাংভশ্লি ব্যভক্তসক অসনক 
অসনক মনক আম  মর্সক দূসর সভরসয় রাসখ। এমনভক তা ময কাসরার 
তাওহীদ ভব্নসি ভব্সেষ িূভমকা রাসখ। আর তা এিাসব্ ময, এ মনোয় 
পসড় শ্মশ্রুভব্হীন মছস সদর সাসর্ ধ্ীসর ধ্ীসর িাস াব্াসা জন্ম মনয়। 
আর তা একদা তাসক ভেকজ পযজন্ত মপৌঁভছসয় মদয়। কখসনা ব্যাপারভি 
এমন পযজাসয় দাাঁড়ায় ময, মস ধ্ীসর ধ্ীসর অশ্লী তাসক িাস াসব্সস মিস  
এব্াং সাধু্তাসক ঘৃণা কসর। তখন মস হা া  মসন কসরই সহজিাসব্ উক্ত 

                                                           
60 ভতরভমযী, হাদীস নাং ১৪৫৭; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬১১; আহমদ ২/৩৮২; 
সহীহুত-তারগীব্ী ওয়াত-তারহীব্ী, হাদীস নাং ২৪১৭ 

61 দূরী/যমু্মভল্লওয়াত্ব: ১৪২ 
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কমজতৎপরতা চাভ সয় যায়। তখন মস কাভির ও মুরতাদ হসত ব্াধ্য হয়। 
এ কারসণই ব্াস্তসব্ মদখা যায় ময, ময যত মব্ভে ভেসকজর ভদসক ধ্াভব্ত মস 
তত মব্ভে এ কাসজ ভ প্ত। তাই  ূত সম্প্রদাসয়র মুেভরকরাই এ কাসজ 
সব্জপ্রর্ম ভ প্ত হয়। 

এ কর্া সব্ারই জানা র্াকা উভচৎ ময, ভেকজ ও ইেক পরস্পর অঙ্গাভঙ্গিাসব্ 
জভড়ত। আর ব্যভিচার ও সমকাভমতার পূণজ মজা তখনই অনুিূত হয় যখন 
এর সাসর্ ইেক জভড়ত হয়। তসব্ এ চভরসত্রর ম াকসদর িাস াব্াসা এক 
জায়গায় সীমাব্দ্ধ র্াসক না। ব্রাং তা এক স্থান মর্সক অনয স্থাসন 
পভরব্তজনেী । আর তা একমাত্র ভেকাসরর পভরব্তজসনর কারসণই হসয় 
র্াসক। 

চাভরভত্রক অপকারসমূহ:  

প্রর্মতিঃ সমকামই হসচ্ছ চাভরভত্রক এক অধ্িঃপতন। স্বািাভব্কতা 
ভব্রুদ্ধ। এরই কারসণ  জ্জা কসম যায়, মুখ হয় অশ্লী  এব্াং অন্তর হয় 
কভিন, অনযসদর প্রভত দয়া-মায়া সমূ্পণজরূসপ ভনিঃসেষ হসয় এসকব্াসরই 
তা একসকভিক হসয় যায়, পুরুষত্ব ও মানব্তা ভব্ ুপ্ত হয়, সাহভসকতা, 
সম্মান ও আত্মমযজাদাসব্াধ্ ভব্নি হয়। ভনযজাতন ও অঘিন ঘিাসত তা 
সাংভশ্লি ব্যভক্তসক সাহসী কসর মতাস । উচ্চ মানভসকতা ভব্নি কসর মদয় 
এব্াং তা সাংভশ্লি ব্যভক্তসক মব্কুব্ ব্াভনসয় মতাস । তার ওপর মর্সক 
মানুসষর আস্থা কসম যায়। তার ভদসক মানুষ ভখয়ানসতর সভিহান দৃভিসত 
তাকায়। উক্ত ব্যভক্ত ধ্মজীয় জ্ঞান মর্সক ব্ভিত হয় এব্াং উত্তসরাত্তর 
সাভব্জক উন্নভত মর্সক ক্রমান্বসয় ভপসছ পসড় যায়।  
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মানভসক অপকারসমূহ:  

উক্ত কসমজর অসনকগুস া মানভসক অপকার রসয়সছ, যা ভননরূপ: 

১. অভস্থরতা ও িয়-িীভত অভধ্ক হাসর মব্সড় যায়। কারণ, আল্লাহ 
তা‘আ ার আনুগসতযর মসধ্যই রসয়সছ সাভব্জক োভন্ত ও ভনরাপত্তা। ময 
ব্যভক্ত একমাত্র আল্লাহ তা‘আ াসকই িয় করসব্ আল্লাহ তা‘আ া তাসক 
অনয সক  িয় মর্সক মুক্ত রাখসব্ন। আর ময ব্যভক্ত একমাত্র আল্লাহ 
তা‘আ াসক িয় করসব্ না তাসক সক  িয় এমভনসতই ভঘসর রাখসব্। 
কারণ, োভস্ত মতা ময মকাসনা অপরাধ্ মূ ক কাসজর অনুরূপ হওয়াই 
মশ্রয়।  

২. মানভসক ভব্েৃঙ্খ তা ও মসনর অোভন্ত তার ভনকি প্রকি হসয় মদখা 
মদয়। এ হসচ্ছ আল্লাহ তা‘আ ার পক্ষ মর্সক মস ব্যভক্তর জনয নগদ 
োভস্ত ময ব্যভক্ত একমাত্র আল্লাহ তা‘আ া ছাড়া অনযসক িাস াব্াসসব্। 
আর এ সম্পকজ যতই ঘভনষ্ঠ হসব্ মসনর অোভন্ত ততই মব্সড় যাসব্।  

আল্লামা ইব্ন তাইভময়যাহ রহ. ব্স ন, এ কর্া সব্ারই জানা উভচৎ ময, 
মকউ কাউসক িাস াব্াসস  (সয িাস াব্াসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার 
জনয নয়) মস ভপ্রয় ব্যভক্ত অব্েযই তার মপ্রভমসকর ক্ষভত সাধ্ন করসব্ 
এব্াং এ িাস াব্াসা অব্েযই মপ্রভমসকর ময মকাসনা ধ্রসনর োভস্তর কারণ 
হসব্।  

৩. এ ছাড়াও উক্ত অনব্ধ্ সম্পকজ অসনক ধ্রসনর মানভসক মরাসগর জন্ম 
মদয় যা ব্ণজনাতীত। যার দরুন তাসদর জীব্সনর স্বাদ এসকব্াসরই 
ভনিঃসেষ হসয় যায়।  

৪. এ জাতীয় ম াসকরা একাকী র্াকাসকই মব্ভে িাস াব্াসস এব্াং তাসদর 
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একান্ত ভেকার অর্ব্া উক্ত কাসজর সহসযাগী ছাড়া অনয কাসরার সাসর্ 
এরা এসকব্াসরই ভমেসত চায় না।  

৫. এ জাতীয় ম াকসদর মাসঝ স্বকীয়তা ও ব্যভক্তত্বহীনতা ধ্ীসর ধ্ীসর 
জন্ম মনয় এব্াং তাসদর মমযাজ পভরব্তজন হসয় যায়। ময মকাসনা কাসজ 
এরা ভস্থর ভসদ্ধান্ত ভনসত পাসর না।  

৬. এসদর ভনসজসদর মাসঝ ক্রমান্বসয় পরাজয় িাব্ জন্ম মনয়। ভনসজর 
ওপর তখন এরা মকাসনা ব্যাপাসরই আস্থােী  হসত পাসর না।  

৭. এ জাতীয় মানুসষর ভনসজর মসধ্য এক জাতীয় পাপ মব্াধ্ জন্ম মনয়। 
যার দরুন মস মসন কসর সব্াই আমার ব্যাপারিা মজসন মিস সছ। 
সুতরাাং মানুসষর ব্যাপাসর তার একিা খারাপ ধ্ারণা জন্ম মনয়।  

৮. এ জাতীয় ম াকসদর মাসঝ হসরক রকসমর ওয়াসওয়াসা ও অমূ ক  
ভচন্তা জন্ম মনয়। এমনভক ধ্ীসর ধ্ীসর মস পাগস র রূপ ধ্ারণ কসর।  

৯. এ জাতীয় ম াক ধ্ীসর ধ্ীসর ভনয়ন্ত্রণহীন মযৌন তাড়নায় আক্রান্ত হসয় 
পসড়। সদা সব্জদা মস মযৌন মচতনা ভনসয়ই ব্যস্ত র্াসক।  

১০. এসদর মসধ্য ধ্ীসর ধ্ীসর মানভসক িানাপসড়ন ও মব্পসরায়ািাব্ জন্ম 
মনয়।  

১১. মতমভনিাসব্ এসদর মসধ্য ভব্রভক্ত িাব্, ভনরাো, কু কু্ষসণ িাব্, 
আহাম্মভক জযব্াও জন্ম মনয়।  

১২. এসদর মদসহর মকাষসমূসহর ওপরও এর একিা ভব্রাি প্রিাব্ 
রসয়সছ। যার দরুন এ ধ্রসনর ম াসকরা ভনজসক পুরুষ ব্স  মসন কসর 
না। এ কারসণই এসদর কাউ কাউসক মভহ াসদর সাজ-সজ্জা গ্রহণ 
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করসতও মদখা যায়।  

োরীভরক অপকারসমূহ:  

োরীভরক ক্ষভতর কর্া মতা ব্ াই ব্াহু য। কারণ, আধু্ভনক ভচভকৎসা 
ভব্জ্ঞান ভকছু ভদন পর পরই এ সাংক্রান্ত নতুন নতুন মরাগ আভব্ষ্কার 
কসর। ভচভকৎসা ভব্জ্ঞানীরা এ জাতীয় মকাসনা একভি মরাসগর ঔষুধ্ 
খুাঁজসত খুাঁজসতই মদখা যায় নতুন আসরকিা মরাগ আভব্ষৃ্কত হসয় মগসছ। 
এই মতা হসচ্ছ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর িভব্ষযিাণীর 
সভতযকার ি াি ।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন উমার রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

اُعْونُ  ِفيِْهمُ  فََشا إاِلَّ  بَِها ُيْعِلنُْوا َحّتَّ  ، َقطُّ  قَْومٍ  يِفْ  الَْفاِحَشةُ  َتْظَهرِ  لَمْ » وَْجاعُ  الطَّ
َ
 َواْْل

ْينَ  أْسالَفِِهمْ  يِفْ  َمَضْت  تَُكنْ  لَمْ  الَِّتْ  ِ  «َمَضْوا اذلَّ

“মকাসনা সম্প্রদাসয়র মাসঝ ব্যভিচার তর্া অশ্লী তা প্রকাসেয ছভড়সয় 
পড়স  তাসদর মসধ্য অব্েযই মহামাভর ও ব্হু প্রকাসরর মরাগ-ব্যাভধ্ 
ছভড়সয় পড়সব্ যা তাসদর পূব্জব্তজীসদর মসধ্য ভছস া না”।62 

সুতরাাং ব্যাভধ্গুস া ভননরূপ:  

১. এ জাতীয় মানুসষর ভনজ স্ত্রীর প্রভত ধ্ীসর ধ্ীসর অনীহা জন্ম মনয়।  

২. এ জাতীয় মানুসষর ভ সঙ্গর মকাষগুস া এসকব্াসরই ভঢস  হসয় যায়। 
যদ্দরুন মপোব্ ও ব্ীযজপাসতর ওপর মকাসনা ভনয়ন্ত্রণই র্াসক না।  

                                                           
62 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ৪০৯১; হাভকম, হাদীস নাং ৮৬২৩; ত্বাব্রানী/আওসাত, 
হাদীস নাং ৪৬৭১ 
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৩. এ জাতীয় ম াসকরা িাইিসয়ড এব্াং ভডসসভিয়া মরাসগও আক্রান্ত 
হয়।  

৪. এরই িস  ভসভিভ স মরাসগরও ভব্সেষ প্রাদুিজাব্ ঘসি। ভ ঙ্গ, হৃভপপন্ড, 
আাঁত, পাকস্থ ী, িুসিুস ও অণ্ডসকাসষর ঘা এর মাধ্যসমই এ মরাসগর 
শুরু। এমনভক পভরসেসষ তা অঙ্গ ভব্কৃভত, অন্ধত্ব, ভজহ্বা’র কযান্সার এব্াং 
অঙ্গহানীর ভব্সেষ কারণও হসয় দাাঁড়ায়। এভি ডাক্তারসদর ধ্ারণায় একভি 
দ্রুত সাংক্রামক ব্যাভধ্।  

৫. কখসনা কখসনা এরা গসনাভরয়ায়ও আক্রান্ত হয় এব্াং এ মরাসগ  
আক্রাসন্তর সাংখযা সাধ্ারণতিঃ একিু মব্ভে। আন্তজজাভতক স্বাস্থয সাংস্থার 
ভরসপাসিজ ব্ া হয়, ১৯৭৫ সাস  উক্ত মরাসগ প্রায় পাঁভচে মকাভি মানুষ 
আক্রান্ত হয়। ব্তজমাসন ধ্ারণা করা হয়, এ জাতীয় মরাগীর হার ব্ছসর 
ভব্ে মর্সক পিাে মকাভি। যার অভধ্কাাংেই যুব্ক।  

এ জাতীয় মরাসগ প্রর্মত ভ সঙ্গ এক ধ্রসনর জ্ব ন সৃভি হয়। এরই 
পাোপাভে তাসত ভব্শ্রী ধ্রসনর এক প্রকার পুাঁজও জন্ম মনয়। এভি 
ব্ন্ধযসত্বর একভি ভব্সেষ কারণও ব্সি। এরই কারসণ ধ্ীসর ধ্ীসর 
প্রস্রাসব্র রাস্তাও ব্ন্ধ হসয় যায়। প্রস্রাসব্র সময় জ্বা াসপাড়া অনুিূত 
হয়। উক্ত জ্ব সনর কারসণ ধ্ীসর ধ্ীসর ভ ঙ্গাসগ্রর ভছসদ্রর আেপাে  া  
হসয় যায়। পভরসেসষ মস জ্ব ন মুত্রর্ ী পযজন্ত মপৌঁসছায়। তখন মার্া 
ব্যার্া, জ্বর ইতযাভদ শুরু হসয় যায়। এমনভক এর প্রভতভক্রয়া েরীসরর 
রসক্ত মপৌঁছস  তখন হৃদভপসণ্ড জ্ব ন সৃভি হয়, আসরা কসতা কী?  

৬. মহরসপস মরাগও এ সাংক্রান্ত একভি অনযতম ব্যাভধ্। আসমভরকার 
স্বাস্থয মন্ত্রণা সয়র একভি ভরসপাসিজ ব্ া হয়, মহরসপসসর এখসনা মকাসনা 
ভচভকৎসা উদ্ভাভব্ত হয় ভন এব্াং এভি কযান্সাসরর চাইসতও মারাত্মক। শুধু্ 
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এসমভরকাসতই এ মরাগীর হার ব্ছসর ভব্ে মকাভি এব্াং ভিভিসন এক 
 ক্ষ।  

এ মরাগ হস  প্রর্সম ভ ঙ্গাসগ্র চু কাভন অনুিূত হয়। অতিঃপর চু কাভনর 
জায়গায়  া  ধ্রসনর মিাস্কা জাতীয় ভকছু মদখা মদয় যা দ্রুত ব্ড় হসয় 
পুসরা ভ সঙ্গ এব্াং যার সাসর্ সমকাম করা হয় তার গুহযিাসর ছভড়সয় 
পসড়। এগুস ার ব্যার্া খুব্ই চরম এব্াং এগুস া মিসি ভগসয় পভরসেসষ 
মসস্থাসন জ্ব ন ও পুাঁজ সৃভি হয়। ভকছু ভদন পর রান ও নািীর নীসচর 
অাংেও িীষণিাসব্ জ্ব সত র্াসক। এমনভক তা পুসরা েরীসরও ছভড়সয় 
পসড় এব্াং তা মগজ পযজন্তও মপৌঁসছায়। এ মরাসগর োরীভরক ক্ষভতর 
চাইসতও মানভসক ক্ষভত আসরা অসনক মব্ভে।  

৭. এইডসও এ সাংক্রান্ত একভি অনযতম মরাগ। এ মরাসগর িয়িরতা 
ভনসনর ব্যাপারগুস া মর্সক এসকব্াসরই সুস্পি হসয় যায়িঃ  

ক. এ মরাসগ আক্রান্ত ও মৃসতর সাংখযা অসনক মব্ভে।  

খ. এ মরাগ খুব্ই অস্পি। যার দরুন এ সাংক্রান্ত প্রশ্ন অসনক মব্ভে। 
ভকন্তু ভব্সেষজ্ঞরা মসগুস ার মতমন আোনুরূপ মকাসনা উত্তর ভদসত 
পারসছন না।  

গ. এ মরাসগর ভচভকৎসা এসকব্াসরই মনই অর্ব্া র্াকস ও তা অভত স্বল্প 
মাত্রায়।  

ঘ. এ মরাগ দ্রুত ভব্স্তার  াি কসর।  

এইডস-এর কারসণ মানুসষর মসধ্য মরাগ প্রভতসরাধ্ ক্ষমতা এসকব্াসরই 
দুব্জ  হসয় পসড়। যার দরুন ময মকাসনা মছাি মরাগও তাসক সহসজ কাবু্ 
কসর মিস । ভব্সেষজ্ঞসদর ধ্ারণা, এ মরাসগ আক্রান্ত েতকরা ৯৫ জনই 
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সমকামী এব্াং এ মরাসগ আক্রান্তসদর েতকরা ৯০ জনই ভতন ব্ছসরর 
মসধ্য মৃতুয ব্রণ কসর।  

৮. এ জাতীয় ম াসকরা “িাস াব্াসার িাইরাস” অর্ব্া “িাস াব্াসার 
মরাগ” নামক এক নতুন ব্যাভধ্সতও কখসনা কখসনা আক্রান্ত হয়। তসব্ 
এভি এইডস চাইসতও অসনক িয়ানক। এ মরাসগর তু নায় এইডস 
একভি মখ না মাত্র।  

এ মরাসগ মকউ আক্রান্ত হস  ছয় মাস মযসত না মযসতই তার পুসরা 
েরীর মিাস্কা ও পুাঁসজ িসর যায় এব্াং দ্রুত ক্ষরণ হসত হসতই মস 
পভরসেসষ মারা যায়। সমসযার ব্যাপার হস া এই ময, এ মরাগভি 
এসকব্াসরই  ুিাভয়ত র্াসক যতক্ষণ না মযৌন উসত্তজনা প্রেমসনর সময় 
এ সাংক্রান্ত হরসমানগুস া উসত্তভজত হয়। আর তখনই উক্ত 
িাইরাসগুস া নব্ জীব্ন পায়। তসব্ এ মরাগ ময মকাসনা পন্থায় সাংক্রমণ 
করসত সক্ষম। এমনভক ব্াতাসসর সাসর্ও।  

সমকাভমতার োভস্ত:  

কাসরার ব্যাপাসর সমকাম প্রমাভণত হসয় মগস  তাসক ও তার সমকামী 
সঙ্গীসক োভস্ত স্বরূপ হতযা করসত হয়।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

 «بِهِ  َمْفُعْوَل ـَوالْ  الَْفاِعَل  فَاْقتُلُْوا لُوٍْط  قَْومِ  َعَمَل  َيْعَمُل  وََجْدُتُموْهُ  َمنْ »

“কাউসক সমকাম করসত মদখস  মতামরা উিয় সমকামীসকই হতযা 
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করসব্”।63 

উক্ত হতযার ব্যাপাসর সাহাব্ীগসণর ঐকমতয রসয়সছ। তসব্ হতযার 
ধ্রসনর ব্যাপাসর তাসদর পরস্পসরর মসধ্য মতাননকয রসয়সছ।  

আবু্ হুরায়রা রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َْعَ  اُرُُْجُْوا»
َ
ْسَفَل  اْْل

َ
يْعا   اُرُُْجُوُْهَما ، َواْْل  «َُجِ

“মতামরা উপর-ভনসচর উিয়সকই রজম কসর হতযা কসরা”।64 

আবু্ ব্কর, ‘আ ী, ‘আবু্দল্লাহ ইব্ন যুব্াইর রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুম এব্াং 
ভহোম ইব্ন আবু্দ  মাভ ক রহ. সমকামীসদরসক আগুসন পুভড়সয় হতযা 
কসরসছন।  

মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাভদর রহ. মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

ِبْ  إََِل  الَْوِْلْدِ  بْنُ  َخاََلُ  َكتََب »
َ
يِْق  بَْكرٍ  أ دِّ نَّهُ  َعنُْهَما اهللُ  رَِضَ  الصِّ

َ
 يِفْ  رَُجال   وََجدَ  أ

ُة،ـْ ال ُتنَْكحُ  َكَما ُينَْكحُ  الَْعَرِب  َضَواِحْ  َبْعِض 
َ
لَِك  فََجَمعَ  َمْرأ بُوْ  ذِلَ

َ
ْصَحاَب  بَْكرٍ  أ

َ
 أ

ُّ  َوِفيِْهمْ  ،  اهللِ  رَُسْولِ  ِبْ  ْبنُ  لََعِ
َ
ٌّ  َفَقاَل  ،  َطاِلب أ  َتْعَمْل  لَمْ  َذنٌْب  َهَذا إِنَّ  : لََعِ

ةٌ  بِهِ  مَّ
ُ
ة   إاِلَّ  أ مَّ

ُ
رَى َعِلْمتُْم، قَدْ  َما بِِهمْ  اهللُ  َفَفَعَل  ، َواِحَدة   أ

َ
نْ  أ

َ
 فَاْجتََمعَ  بِانلَّاِر، ََتِْرقَهُ  أ

ُي 
ْ
ْصَحاِب  َرأ

َ
نْ   اهللِ  رَُسْولِ  أ

َ
َْرَق  أ َمرَ  بِانلَّاِر، ْيُّ

َ
بُوْ  بِهِ  فَأ

َ
نْ  بَْكرٍ  أ

َ
َْرَق  أ  «بِانلَّارِ  ْيُّ

“খাভ দ ইব্ন ওয়া ীদ রাভদয়াল্লাহু আনহু একদা আবু্ ব্কর রাভদয়াল্লাহু 
আনহুর ভনকি এ মসমজ একভি ভচভি পািাস ন ময, ভতভন আরসব্র মকাসনা 

                                                           
63 সুনান আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৪৬২; ভতরভমযী, হাদীস নাং ১৪৫৬; ইব্ন মাজাহ, 
হাদীস নাং ২৬০৯; ব্ায়হাক্বী, হাদীস নাং ১৬৭৯৬; হাভকম, হাদীস নাং ৮০৪৭, ৮০৪৯ 

64 ইব্ন মাজাহ, হাদীস নাং ২৬১০ 
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এক মহল্লায় এমন এক ব্যভক্তসক মপসয়সছন যাসক ভদসয় মযৌন উসত্তজনা 
ভনব্ারণ করা হয় মযমভনিাসব্ ভনব্ারণ করা হয় মভহ া ভদসয়। তখন 
আবু্ ব্কর রাভদয়াল্লাহু আনহু সক  সাহাব্ীগণসক একভত্রত কসর এ 
ব্যাপাসর তাসদর পরামেজ মচসয়সছন। তাসদর মসধ্য ‘আ ী রাভদয়াল্লাহু 
আনহুও তখন উপভস্থত ভছস ন। ভতভন ব্স ন, এভি এমন একভি গুনাহ 
যা ভব্সশ্ব শুধু্মাত্র একভি উম্মতই সাংঘিন কসরসছ। আল্লাহ তা‘আ া 
ওসদর সসঙ্গ ময ব্যব্হার কসরসছন তা সম্পসকজ আপনারা অব্েযই 
অব্গত। অতএব্ আমার মত হসচ্ছ, তাসক আগুসন জ্বাভ সয় মদওয়া 
হসব্। উপভস্থত সক  সাহাব্ারাও উক্ত মসতর সমর্জন কসরন। তখন 
আবু্ ব্কর রাভদয়াল্লাহু আনহু তাসক আগুন ভদসয় জ্বাভ সয় মদওয়ার 
িরমান জাভর কসরন।”65 

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন,  

َْعَ  ُينَْظرُ »
َ
َم  ، الَْقْرَيةِ  يِفْ  بِنَاءٍ  أ سا ، ِمنَْها اللُّْوِطُّ  َفُْيْ  «بِاْْلَِجاَرةِ  يُتْبَعُ  ُثمَّ  ُمنَكَّ

“সমকামীসক মহল্লার সসব্জাচ্চ প্রাসাসদর ছাদ মর্সক উপুড় কসর ভনসক্ষপ 
করা হসব্। অতিঃপর তার উপর পার্র মারা হসব্।”66 

সমকামীর জনয পরকাস র োভস্ত হসচ্ছ আল্লাহ তা‘আ া তার প্রভত 
রহমসতর দৃভিসত কখসনা তাকাসব্ন না।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

                                                           
65 ব্ায়হাক্বী/শু‘আবু্  ঈমান, হাদীস নাং ৫৩৮৯ 
66 ইব্ন আব্ী োইব্াহ, হাদীসাং ২৮৩২৮; ব্ায়হাক্বী: ৮/২৩২ 
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َت  رَُجلٍ  إََِل  اهللُ  َينُْظرُ  الَ »
َ
وِ  رَُجال   أ

َ
ة   أ

َ
بُرِ  يِفْ  اْمَرأ  «اَلُّ

“আল্লাহ তা‘আ া এমন ব্যভক্তর প্রভত রহমসতর দৃভিসত কখসনা 
তাকাসব্ন না ময সমকাসম ভ প্ত হয় অর্ব্া মকাসনা মভহ ার ম িাসর 
গমন কসর।”67 

সমকাভমতার ভচভকৎসা:  

উক্ত মরাগ তর্া সমকাসমর মনো মর্সক ব্াাঁচার উপায় অব্েযই রসয়সছ। 
তসব্ তা এ জাতীয় মরাগীর পক্ষ মর্সক সাদসর গ্রহণ করার অসপক্ষায় 
রসয়সছ। আর তা হসচ্ছ দু’ প্রকার:  

১. মরাগাক্রান্ত হওয়ার আসগর ভচভকৎসা:  

তা আব্ার দু’ ধ্রসনর:  

ক. দৃভিেভক্ত ভহিাযসতর মাধ্যসম: কারণ, দৃভিই হসচ্ছ েয়তাসনর ভব্ষাক্ত 
একভি তীর যা শুধু্ মানুসষর আিসসাসই ব্াভড়সয় মদয়। সুতরাাং 
শ্মশ্রুভব্হীন মছস সদর প্রভত দৃভিপাত করা মর্সক এসকব্াসরই ভব্রত 
র্াকসত হসব্। তা হস ই সমকাসমর প্রভত অন্তসর আর উৎসাহ জন্ম 
ভনসব্ না। এ ছাড়াও দৃভিেভক্ত ভনয়ন্ত্রসণর অসনকগুস া িায়দা রসয়সছ যা 
ভননরূপিঃ  

১. তাসত আল্লাহ তা‘আ ার আসদে মানা হয়। যা ইব্াদসতরই একাাংে 
এব্াং ইব্াদাসতর মসধ্যই সমূহ মানব্ ক যাণ ভনভহত রসয়সছ।  

২. ভব্ষাক্ত তীসরর প্রিাব্ মর্সক অন্তর ভব্মুক্ত র্াসক। কারণ, দৃভিই 

                                                           
67 ইব্ন আব্ী োইব্াহ, হাদীস নাং ১৬৮০৩; ভতরভমযী, হাদীস নাং ১১৬৫ 
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হসচ্ছ েয়তাসনর একভি ভব্ষাক্ত তীর।  

৩. মন সব্জদা আল্লাহ অভিমুখী র্াসক।  

৪. মন সব্জদা সন্তুি ও েভক্তো ী র্াসক।  

৫. অন্তসর এক ধ্রসনর নূর তর্া আস া জন্ম মনয় যার দরুন মস 
উত্তসরাত্তর িাস ার ভদসকই ধ্াভব্ত হয়।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ََْل ِۡلُمۡؤِمنِيَََقُل﴿ وا بَۡصَٰرِهِمََِۡمنَََۡيُغضُّ
َ
ََْأ  [  ٣٠: انلور] ﴾فُُروَجُهۡمَ ََوَيۡحَفُظوا

“(মহ রাসূ !) আপভন মুভমনসদরসক ব্স  ভদন ময, তারা মযন তাসদর 
দৃভি সাংযত রাসখ এব্াং ভনজ  জ্জাস্থান ভহিাযত কসর।” [সূরা আন-নূর, 
আয়াত: ৩০] 

এর কসয়ক আয়াত পরই আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

 ﴿َُ َمََٰوَٰتََِنُورََُٱّللذ ۡرِضَ َٱلسذ
َ
ة ََنُورِهِۦََمَثُلَََوٱۡۡل  [ ٣٥: انلور] ﴾ِمۡصَباحَ َفِيَهاََكِمۡشَكوَٰ

 “আল্লাহ তা‘আ াই আকাে ও পৃভর্ব্ীর মজযাভত। (সভতযকার 
ঈমানদাসরর অন্তসর) তাাঁর মজযাভতর উপমা মযন একভি দীপাধ্ার। যার 
মসধ্য রসয়সছ একভি প্রদীপ।” [সুরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫] 

৬. এরই মাধ্যসম হক্ব ও ব্াভত  এব্াং সতয ও ভমর্যার মাসঝ ভব্সেষ 
প্রসিদজ্ঞান সৃভি হয় যার দরুন দৃভি সাংযতকারীর ময মকাসনা ধ্ারণা 
অভধ্কাাংেই সভিক প্রমাভণত হয়। ভিক এরই ভব্পরীসত আল্লাহ তা‘আ া 
 ূত সম্প্রদাসয়র সমকামীসদরসক অন্তদৃজভিেূনয ব্স  আখযাভয়ত কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  
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 [٧٢: اْلجر] ﴾٧٢ََيۡعَمُهونََََسۡكَرتِِهمََۡلَِفََإِنذُهمََۡلََعۡمُركََ﴿

 “আপনার জীব্সনর কসম! ওরা মতা মত্ততায় ভব্মূঢ় হসয়সছ তর্া 
ভহতাভহত জ্ঞান হাভরসয় মিস সছ।” [সূরা আ -ভহজর, আয়াত: ৭২] 

৭. এরই মাধ্যসম অন্তসর দৃঢ়তা, সাহভসকতা ও েভক্ত জন্ম মনয় এব্াং 
মানুষ তাসক সম্মান কসর।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

﴿َِ ةَََُوّلِلذ  [  ٨: املنافقون] ﴾َيۡعلَُمونََََلََٱلُۡمَنَٰفِقِيََََوَلَِٰكنَذََولِۡلُمۡؤِمنِيََََولَِرُسوِلِۦَٱۡلعِزذ

“সম্মান ও ক্ষমতা মতা আল্লাহ তা‘আ া, তদীয় রাসূ  ও (সভতযকার) 
ঈমানদারসদর জনয; ভকন্তু মুনাভিকরা মতা তা জাসন না।” [সূরা আ -
মুনাভিকূন, আয়াত: ৮] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা ব্স ন,  

ةَََيُرِيدََََُكنََََمنَ﴿ ةََُفَلِلذهََِٱۡلعِزذ ي ُِبََٱۡلََكِمََُيَۡصَعدََُإَِِلۡهََََِجِيًعا ََٱۡلعِزذ َٰلِحَََُوٱۡلَعَمُلََٱلطذ َٱلصذ
 [ ١٠: فاطر] ﴾يَۡرَفُعهَُ

“মকউ ইজ্জত ও সম্মান চাইস  মস মযন মজসন রাসখ, সক  সম্মানই মতা 
আল্লাহ তা‘আ ার। (অতএব্, তাাঁর কাসছই তা কামনা করসত হসব্। 
অসনযর কাসছ নয়) তাাঁরই ভদসক পভব্ত্র ব্াণীসমূহ তর্া ভযভকর ইতযাভদ 
আসরাহণ কসর এব্াং মনক আম  ভতভনই উন্নীত কসরন। [সূরা আ -
িাভতর, আয়াত: ১০] 

সুতরাাং আল্লাহর আনুগতয, ভযভকর ও মনক আমস র মাধ্যসমই তাাঁরই 
ভনকি সম্মান কামনা করসত হসব্।  
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৮. তাসত কসর মানব্ অন্তসর েয়তান ঢুকার সুগম পর্ভি ব্ন্ধ হসয় যায়। 
কারণ, মস মতা দৃভি পসর্ই মানব্ অন্তসর প্রসব্ে কসর খাভ স্থাসন ব্াতাস 
প্রসব্সের চাইসতও অভত দ্রুত গভতসত। অতিঃপর মস মদখা ব্স্তুভির সুির 
দৃেযিুকু দৃভি মক্ষপণকারীর মানসপসি স্থাপন কসর। মস দৃি ব্স্তুভির মূভতজ 
এমনিাসব্ শতভর কসর ময, অন্তর তখন তাসক ভনসয়ই ব্যস্ত হসত ব্াধ্য 
হয়। এরপর মস অন্তরসক অসনক ধ্রসনর আো ও অঙ্গীকার ভদসত র্াসক। 
মস অন্তমর উত্তসরাত্তর কুপ্রবৃ্ভত্তর তাড়না জাভগসয় মতাস । এমনভক মস 
মসনর মাসঝ উসত্তজনার আগুন জ্বাভ সয় ভদসয় তাসত ব্হু প্রকাসরর 
গুনাসহর জ্বা াভন ব্যব্হার কসর আসরা উত্তপ্ত করসত র্াসক। অতিঃপর 
হৃদয়ভি মসই উত্তপ্ত আগুসন  াগাতার পুড়সত র্াসক। মস অন্তদজাহ মর্সকই 
ভব্রসহর উত্তপ্ত ঊধ্বজ শ্বাসসর সৃভি।  

৯. এরই মাধ্যসম অন্তর সব্জদা মঙ্গ জনক কমজ সম্পসকজ ভচন্তা করার 
সুসযাগ পায়। অনব্ধ্ দৃভি মক্ষপসণ মানুষ মস সুসযাগ মর্সক ব্ভিত র্াসক। 
অন্তর গাভি  হসয় যায়। প্রবৃ্ভত্ত পুাঁজায় ধ্াভব্ত হয় এব্াং সক  ব্যাপাসর 
এক ধ্রসনর মগা সযাগ সৃভি হয়।  

এ কারসণই আল্লাহ তা‘আ া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক 
এ জাতীয় ম াকসদর আনুগতয করসত ভনসষধ্ কসরন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ۡغَفۡلَناََمنََۡتُِطعَََۡوَلَ﴿
َ
َٰهَََُوٱتذَبعَََذِۡكرِنَاََعنَقَۡلَبُهۥَأ ۡمُرهُۥََوََكنََََهَوى

َ
: الكهف] ﴾فُُرٗطاَأ

٢٨] 

“যার অন্তরসক আমরা আমার স্মরসণ অমসনাসযাগী কসর ভদসয়ভছ এব্াং 
ময তার মখয়া -খুভের অনুসরণ কসর এমনভক যার কাযজক াপ 
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সীমাভতক্রম কসরসছ আপভন তার আনুগতয করসব্ন না।” [সূরা আ -
কাহাি, আয়াত: ২৮] 

১০. অন্তর ও দৃভির মাসঝ এমন এক সুগিীর সম্পকজ রসয়সছ ময, একভি 
খারাপ হস  অনযভি খারাপ হসত ব্াধ্য। মতমভনিাসব্ একভি সুস্থ র্াকস  
অনযভিও সুস্থ র্াকসত ব্াধ্য। সুতরাাং ময ব্যভক্ত দৃভিসক ভনয়ন্ত্রণ করসব্ 
তার অন্তরও তারই ভনয়ন্ত্রসণ র্াকসব্।  

খ. তা মর্সক দূসর রাসখ এমন ব্স্তু ভনসয় ব্যস্ততার মাধ্যসম: আর তা 
হসচ্ছ আল্লাহ তা‘আ া সম্পসকজ অভধ্ক িয় ব্া অভধ্ক িাস াব্াসা। অর্জাৎ 
অনযসক িাস াব্াসার কারসণ আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসা না পাওয়ার 
আেিা করা অর্ব্া আল্লাহ তা‘আ াসক এমনিাসব্ িাস াব্াসা ময, ভতভন 
ভিন্ন অনযসক আর িাস াব্াসার সুসযাগ না পাওয়া যার িাস াব্াসা আল্লাহ 
তা‘আ ার িাস াব্াসার অধ্ীন নয়। কারণ, এ কর্া এসকব্াসরই সতয 
ময, আল্লাহ তা‘আ া মানব্ অন্তসর জন্মগতিাসব্ই এমন এক েূনযতা 
মরসখ ভদসয়সছন যা একমাত্র তাাঁরই িাস াব্াসা পভরপূণজ করসত পাসর। 
সূতরাাং কাসরার অন্তর উক্ত িাস াব্াসা মর্সক খাভ  হস  ভতভন ভিন্ন 
অনযসদর িাস াব্াসা তার অন্তসর অব্েযই জায়গা কসর ভনসত চাইসব্। 
তসব্ কাসরার মসধ্য ভনসমাক্ত দু’ভি গুণ র্াকস ই মস উপসরাক্ত ব্যব্স্থা 
গ্রহণ করসত পাসর, যা ভননরূপ:  

১. ভব্শুদ্ধ অন্তদৃজভি। যার মাধ্যসম মস ভপ্রয়-অভপ্রসয়র স্তরসমূসহর মাসঝ 
পার্জকয করসত পাসর। তখনই মস মূ যব্ান ব্নু্ধসক পাওয়ার জনয 
ভননমাসনর ব্নু্ধসক ছাড়সত পারসব্ এব্াং ব্ড় ভব্পদ মর্সক ব্াাঁচার জনয 
মছাি ভব্পদ মার্া মপসত মমসন ভনসত পারসব্।  

২. শধ্যজ ও দৃঢ় প্রভতজ্ঞা। যার ওপর ভনিজর কসর মস উক্ত কমজসমূহ 
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আঞ্জাম ভদসত পারসব্। কারণ, এমন ম াকও আসছ যাসদর মসধ্য 
প্রর্সমাক্ত গুণ রসয়সছ। তসব্ মস তা ব্াস্তব্ায়ন করসত পারসছ না তার 
মসধ্য ভিতীয় গুণভি না র্াকার দরুন।  

সুতরাাং কাসরার মসধ্য আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসা এব্াং যার 
িাস াব্াসা আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসার অধ্ীন নয় তার িাস াব্াসা 
একত্র হসত পাসর না। অনয কর্ায়, যার মসধ্য আল্লাহ তা‘আ ার 
িাস াব্াসা মনই মসই একমাত্র মভহ াসদর অর্ব্া শ্মশ্রুভব্হীন মছস সদর 
িাস াব্াসায় মত্ত র্াকসত পাসর।  

দুভনয়ার মকাসনা মানুষ যখন তাাঁর িাস াব্াসায় কাসরার অাংেীদাভর সহয 
করসত পাসর না তখন আল্লাহ তা‘আ া মকন তাাঁর িাস াব্াসায় অসনযর 
অাংেীদাভর সহয করসব্ন? আর এ কারসণই আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর 
িাস াব্াসায় ভেকজ কখসনাই ক্ষমা করসব্ন না।  

িাস াব্াসার আব্ার কসয়কভি স্তর রসয়সছ, যা ভননরূপ:  

১. সাধ্ারণ সম্পকজ জাতীয় িাস াব্াসা যার দরুন এক জসনর মন অনয 
জসনর সসঙ্গ ম সগ যায়। আরব্ী িাষায় এ সম্পকজসক “আ াক্বাহ” ব্ া 
হয়।  

২. িাস াব্াসায় মন উপসচ পড়া। আরব্ী িাষায় এ জাতীয় 
িাস াব্াসাসক “স্বাব্াব্াহ” ব্ া হয়।  

৩. এমন িাস াব্াসা যা মন মর্সক কখসনা ভিন্ন হয় না। আরব্ী িাষায় 
এ জাতীয় িাস াব্াসাসক “গারাম” ব্ া হয়।  

৪. ভনয়ন্ত্রণহীন িাস াব্াসা। আরব্ী িাষায় এ জাতীয় িাস াব্াসাসক 
“ইেক” ব্ া হয়। এ জাতীয় িাস াব্াসা আল্লাহ তা‘আ ার োসন 
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প্রসযাজয নয়।  

৫. এমন িাস াব্াসা যার দরুন ভপ্রসয়র সসঙ্গ ভম সনর আকাঙ্খা সৃভি 
হয়। আরব্ী িাষায় এ জাতীয় িাস াব্াসাসক “োওক” ব্ া হয়। এমন 
িাস াব্াসা আল্লাহ তা‘আ ার োসন অব্েযই প্রসযাজয।  

উব্াদাহ ইব্ন সাভমত, ‘আসয়ো, আবু্ হুরায়রা ও আবু্ মূসা রাভদয়াল্লাহু 
‘আনহুম মর্সক ব্ভণজত তাাঁরা ব্স ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َحبَّ  َمنْ »
َ
َحبَّ  اهللِ  ِلَقاءَ  أ

َ
 «ِلَقاَءهُ  اهللُ  َكِرهَ  اهللِ  ِلَقاءَ  َكِرهَ  َوَمنْ  ، ِلَقاَءهُ  اهللُ  أ

“ময ব্যভক্ত আল্লাহ তা‘আ ার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহ তা‘আ াও তার সাক্ষাৎ 
চাইসব্ন এব্াং ময ব্যভক্ত আল্লাহ তা‘আ ার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহ 
তা‘আ াও তার সাক্ষাৎ চাইসব্ন না”।68 

৬. এমন িাস াব্াসা যার দরুন মকাসনা মপ্রভমক তার মপ্রভমকার একান্ত 
মগা াম হসয় যায়। এ জাতীয় িাস াব্াসাই ভেসকজর মূ । কারণ, 
ইব্াদসতর মূ  কর্াই মতা হসচ্ছ, ভপ্রসয়র একান্ত আনুগতয ও অধ্ীনতা। 
আর এ কারসণই আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি মানুসষর জনয সসব্জাচ্চ 
সম্মানজনক গুণ হসচ্ছ তাাঁর “আব্দ” ব্া সভতযকার মগা াম হওয়া তর্া 
ভব্নয় ও িাস াব্াসা ভনসয়ই আল্লাহ তা‘আ ার অধ্ীনতা স্বীকার করা। 
আর এ জনযই আল্লাহ তা‘আ া ভজন্ন ও মানব্ জাভতসক সৃভি কসরসছন 
এব্াং যা ইস াসমর মূ  কর্াও ব্সি। আর এ কারসণই আল্লাহ তা‘আ া 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক ভব্সেষ ভব্সেষ স্থানগুস াসত 

                                                           
68 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৬৫০৭, ৬৫০৮; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ২৬৮৩, ২৬৮৪, 
২৬৮৫, ২৬৮৬ 
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“আব্দ” েসব্দ উসল্লখ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া দাওয়াতী মক্ষসত্র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লামসক “আব্দ” েসব্দ উসল্লখ কসরন। ভতভন ব্স ন,  

نذُهۥ﴿
َ
اََوأ َََِعۡبدََُقَامَََلَمذ ََْيَۡدُعوهََُٱّللذ  [  ١٩: اْلن] ﴾١٩َِۡلَٗداََعلَۡيهََِيَُكونُونَََََكُدوا

“আর যখন আল্লাহর ব্ািা (রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম) 
তাাঁসক (আল্লাহ তা‘আ াসক) ডাকার (তাাঁর ইব্াদত করার) জনয 
দন্ডায়মান হস া তখন তারা (ভজন্নরা) সব্াই তাাঁর ভনকি ভিড় জমাস া।” 
[সূরা আ -ভজন্ন, আয়াত: ১৯] 

আল্লাহ তা‘আ া নবু্ওয়াসতর চযাস সঞ্জর মক্ষসত্রও রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক “আব্দ” েসব্দ উসল্লখ কসরন। ভতভন ব্স ন,  

اََرۡيبَ َِفََُكنُتمََِۡإَون﴿  ِمذ نۡلَاَم  َََٰنَزذ َََْعۡبِدنَاَََعَ تُوا
ۡ
ِنَبُِسوَرة ََفَأ ِۡثلِهََِم   [٢٣: اْلقرة] ﴾م 

“আমরা আমাসদর ব্ািার (রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর) 
প্রভত যা অব্তীণজ কসরভছ মতামরা যভদ তাসত সভিহান হও তসব্ মসরূপ 
একভি সূরা ভনসয় আসসা।” [সূরা আ -ব্াকারা, আয়াত: ২৩] 

আল্লাহ তা‘আ া ইসরার মক্ষসত্রও রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লামসক “আব্দ” েসব্দ উসল্লখ কসরন। ভতভন ব্স ন,  

ِيََُٓسۡبَحَٰنََ﴿ ىَََٰٱَّلذ ۡۡسَ
َ
ِنََََِلۡٗلََبَِعۡبِدهِۦَأ ۡقَصاَٱلَۡمۡسِجدََِإَِلََٱۡۡلََرامََِٱلَۡمۡسِجدََِم 

َ
 ﴾ٱۡۡل

 [١: االرساء]

“পভব্ত্র মস সত্তা ভযভন ভনজ ব্ািাসক (রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ 
ওয়াসাল্লামসক) রাভত্রসব্ া ভ্রমণ কভরসয়সছন মসভজদু  হারাম মর্সক 
মসভজদু  আকসায় (ব্াইতু  মাকভদসস)”। [সূরা আ -ইসরা, আয়াত:১] 
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সুপাভরসের হাদীসসর মসধ্যও রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক 
“আব্দ” ব্স  আখযাভয়ত করা হসয়সছ। ভকয়ামসতর ভদব্সস ঈসা 
আ াইভহস সা াসমর ভনকি সুপাভরে চাওয়া হস  ভতভন ব্ সব্ন:  

ا ِاْئتُْوا» د  ا، َُمَمَّ مَ  َما َلُ  اهللُ  َغَفرَ  َعبْد  رَ  َوَما َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ خَّ
َ
 «تَأ

“মতামরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর ভনকি যাও। ভতভন 
আল্লাহ তা‘আ ার এমন এক ব্ািা যার পূব্জাপর সক  গুনাহ আল্লাহ 
তা‘আ া ক্ষমা কসর ভদসয়সছন।”69 

উক্ত হাদীসস সুপাভরসের উপযুক্ততার প্রভত ইভঙ্গত করা হসয়সছ। আর 
তা হসচ্ছ ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহ তা‘আ ার খাাঁভি ব্ািা হওয়ার দরুন।  

উক্ত ভনসরি িাস াব্াসা ব্ািার ভনকি আল্লাহ তা‘আ ার একান্ত প্রাপয 
হওয়ার দরুন আল্লাহ তা‘আ া ভতভন ভিন্ন অনয কাউসক ব্নু্ধ ব্া 
সুপাভরেকারী ভহসসসব্ গ্রহণ করসত ভনসষধ্ কসরসছন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِنََلُكمََما﴿ َ َِمنَُدونِهِۦَم   [٤: السجدة] ﴾َشفِيعَ ََوَلَََوِل 

“মতামাসদর জনয ভতভন ভিন্ন অনয মকাসনা ব্নু্ধ এব্াং সুপাভরেকারী মনই”। 

[সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৪] 

ভতভন আসরা ব্স ন,  

ِنَلَُهمَلَۡيَسَ﴿ َ َُدونِهِۦَم   [٥١: االنعام] ﴾َشفِيعَ ََوَلَََوِل 

“ওসদর (মুভমনসদর) জনয ভতভন (আল্লাহ তা‘আ া) ভিন্ন না আসছ মকাসনা 

                                                           
69 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৪৪৭৬; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৯৩ 
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ব্নু্ধ আর না আসছ মকাসনা সুপাভরেকারী”। [সূরা আ -আন‘আম, আয়াত: 
৫১] 

মতমভনিাসব্ পরকাস  ভতভন ভিন্ন অনয মকাসনা ব্নু্ধ কাসরার মকাসনা 
কাসজও আসসব্ না।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

اََعۡنُهمَُيۡغِنَََوَلَ﴿ ََْمذ َََْماََوَلََاَ ََٗشۡيَََكَسُبوا َُذوا ََُِدونََِِمنَٱَتذ ىََٱّللذ ۡوِِلَآَء
َ
ََعَذاب َََولَُهمََۡأ

 [  ١٠: اْلاثية] ﴾َعِظيمَ 

“তাসদর ধ্ন-সম্পদ এব্াং আল্লাহ ভিন্ন অনয মকাসনা ব্নু্ধ মস ভদন তাসদর 
মকাসনা কাসজই আসসব্ না। উপরন্তু তাসদর জনয রসয়সছ মহাোভস্ত”। 
[সূরা আ -জাভসয়াহ, আয়াত: ১০] 

মূ কর্া, িাস াব্াসায় আল্লাহ তা‘আ ার সসঙ্গ কাউসক েরীক কসর 
সভতযকার ইব্াদত করা যায় না। তসব্ আল্লাহ তা‘আ ার জনয কাউসক 
িাস াব্াসা এর ভব্পরীত নয়। ব্রাং তা আল্লাহ তা‘আ াসক িাস াব্াসার 
পভরপূরকও ব্সি।  

আবু্ উমামাহ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

َحبَّ  َمنْ »
َ
ِ  أ ْبَغَض  ّلِِلَّ

َ
ِ  َوأ ْعَطى ّلِِلَّ

َ
ِ  َوأ ِ  َوَمنَعَ  ّلِِلَّ ْيَمانَ  اْستَْكَمَل  َفَقدِ  ّلِِلَّ  «اْْلِ

“ময ব্যভক্ত আল্লাহর জনয কাউসক িাস াব্াসস া, আল্লাহর জনয কাসরার 
সাসর্ েত্রুতা মপাষণ করস া, আল্লাহর জনয কাউসক ভদস া এব্াং 
আল্লাহর জনয কাউসক ব্ভিত করস া মস মযন ভনজ ঈমানসক পভরপূণজ 
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কসর ভনস া”।70 

এমনভক রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর িাস াব্াসাসক অনয 
সব্ার িাস াব্াসার ওপর প্রধ্ানয না ভদস  মস ব্যভক্ত কখসনা পূণজ 
ঈমানদার হসত পারসব্ না।  

অতএব্, আল্লাহ তা‘আ ার জনয কাউসক িাস াব্াসা যতই কভিন হসব্ 
ততই আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসা কভিন হসব্।  

ধ্মজীয় দৃভিসকাসণ িাস াব্াসা আব্ার চার প্রকার। ময গুস ার মাসঝ 
ব্যব্ধ্ান না জানার দরুনই অসনসক এ মক্ষসত্র পর্ভ্রি হয়। আর তা 
ভননরূপ:  

ক. আল্লাহ তা‘আ াসক িাস াব্াসা, তসব্ তা ভনসরি িাস াব্াসা না হস  
কখসনা তা কাসরার িায়দায় আসসব্ না।  

খ. আল্লাহ তা‘আ া যা িাস াব্াসসন তাই িাস াব্াসা। ময এ 
িাস াব্াসায় যত অগ্রগামী মস আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসায় তত 
অগ্রগামী।  

গ. আল্লাহ তা‘আ ার জনয িাস াব্াসা। এ িাস াব্াসা উক্ত িাস াব্াসার 
পভরপূরক।  

ঘ. আল্লাহ তা‘আ ার সাসর্ অনয কাউসক তাাঁর সমপযজাসয়ই িাস াব্াসা। 
আর এভিই হসচ্ছ ভেকজ।  

আসরা এক প্রকাসরর িাস াব্াসা রসয়সছ যা আমাসদর আস াচয ভব্ষয় 
নয়। আর তা হসচ্ছ স্বিাব্গত িাস াব্াসা। মযমন, স্ত্রী-সন্তাসনর 
                                                           

70 আবু্ দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৮১; ত্বাব্রানী/কাব্ীর, হাদীস নাং ৭৬১৩, ৭৭৩৭, ৭৭৩৮ 
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িাস াব্াসা।  

৭. চূড়ান্ত িাস াব্াসা। কাউসক এমন চরমিাসব্ িাস াব্াসা ময, 
মপ্রভমসকর অন্তসর আর কাউসক িাস াব্াসার মকাসনা জায়গাই র্াসক না। 
আরব্ী িাষায় এ জাতীয় িাস াব্াসাসক “খুল্লাহ্” এব্াং এ জাতীয় 
মপ্রভমকসক “খা ী ” ব্ া হয়। আর এ জাতীয় িাস াব্াসা শুধু্মাত্র দু’ 
জন নব্ীর জনযই ভনভদজি। যারা হসচ্ছন ইব্রাহীম আ াইভহস সা াম ও 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম।  

জুিাব্ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, আভম রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লামসক তাাঁর মৃতুযর পাাঁচ ভদন পূসব্জ এ কর্া 
ব্ সত শুসনভছ। ভতভন ব্স ন,  

« ْ   إِِنِّ
ُ
بَْرأ

َ
نْ  اهللِ  إََِل  أ

َ
ََذِِنْ  قَدِ  َتَعاََل  اهللَ  فَإِنَّ  ، َخِليٌْل  ِمنُْكمْ  ِِلْ  يَُّكْونَ  أ  ، َخِلياْل   اَّتَّ

َذَ  َكَما ا ُكنُْت  لَوْ  وَ  ، َخِلياْل   إِبَْراِهيْمَ  اَّتَّ ِتْ  ِمنْ  ُمتَِّخذ  مَّ
ُ
َْذُت  َخِلياْل   أ بَا اَلَّتَّ

َ
 بَْكرٍ  أ

 «َخِلياْل  

“মতামাসদর মধ্য মর্সক মকউ আমার খ ী  মহাক এ ব্যাপার মর্সক আভম 
আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি মুভক্ত চাভচ্ছ। কারণ, আল্লাহ তা‘আ া আমাসক 
ভনজ খ ী  ভহসসসব্ চয়ন কসরসছন মযমভনিাসব্ চয়ন কসরসছন ইব্রাহীম 
আ াইভহস সা ামসক। আভম যভদ আমার উম্মত মর্সক কাউসক খ ী  
ব্ানাতাম তা হস  আবু্ ব্করসকই আমার খ ী  ব্ানাতাম”।71 

খ ীস র চাইসত হাব্ীসব্র মযজাদা কখসনাই উন্নত হসত পাসর না। কারণ, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম কখসনাই কাউসক ভনজ খ ী  
ব্ানানভন। তসব্ হযরত ‘আসয়ো তার হাব্ীব্াহ ভছস ন এব্াং আবু্ ব্কর, 
                                                           

71 সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ৫৩২ 
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উমার ও অনযানযরা তাাঁর হাব্ীব্ ভছস ন।  

এ কর্া সব্ার জানা র্াকা প্রসয়াজন ময, িাস াব্াসার পাত্র আব্ার দু’ 
প্রকার, যা ভননরূপ:  

ক. স্বকীয়িাসব্ যাসক িাস াব্াসসত হয়। অনয কাসরার জনয তার 
িাস াব্াসা নয়। আর তা এমন সত্তার ব্যাপাসর হসত পাসর যার গুণাব্ ী 
চূড়ান্ত পযজাসয়র ও ভচরস্থায়ী এব্াং যা তার মর্সক কখসনা ভিন্ন হয় না। 
তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার মক্ষসত্রই প্রসযাজয। কারণ, মানুষ কাউসক 
দু’ কারসণই িাস াব্াসস। আর তা হসচ্ছ মহে ও পরম মসৌিযজ। উক্ত 
দু’ভি গুণ আল্লাহ তা‘আ ার মসধ্য চূড়ান্ত পযজাসয়রই রসয়সছ। তাসত 
মকাসনা সসিহ মনই। অতএব্, একান্ত স্বকীয়িাসব্ তাাঁসকই িাস াব্াসসত 
হসব্। ভতভন ভিন্ন অনয কাউসক নয়।  

আল্লাহ তা‘আ া আমাসদরসক সব্ ভকছু ভদসচ্ছন, সুস্থ রাখসছন, সীমাহীন 
করুণা করসছন, তাাঁর োসন অসনক অসনক মদাষ করার পরও ভতভন তা 
 ুভকসয় রাখসছন এব্াং ক্ষমা কসর ভদসচ্ছন, ভতভন আমাসদর মদা‘আ কবু্  
করসছন, আমাসদর সক  ভব্পদাপদ কাভিসয় ভদসচ্ছন; অর্চ আমাসদর 
প্রভত তাাঁর মকাসনা প্রসয়াজন মনই ব্রাং ভতভন ব্ািাসক গুনাহ করার 
সুসযাগ ভদসচ্ছন, তাাঁরই ছত্রছায়ায় ব্ািা তার প্রবৃ্ভত্তর সক  চাভহদা 
ভমভিসয় ভনসচ্ছ যভদও তা তাাঁর ভব্ধ্ান ভররুদ্ধ। সুতরাাং আমরা তাাঁসকই 
িাস া না মব্সস আর কাসক িাস াব্াসসব্া? ব্ািার প্রভত তাাঁর পক্ষ মর্সক 
শুধু্ ক যাণই ক যাণ মনসম আসসছ; অর্চ তাাঁর প্রভত ব্ািার পক্ষ মর্সক 
অভধ্কাাংে সময় খারাপ আম ই উসি যাসচ্ছ, ভতভন অগভণত ভনয়ামত 
ভদসয় ব্ািার ভপ্রয় হসত চান; অর্চ ভতভন তার মুখাসপক্ষী নন। আর 
ব্ািা গুনাহ’র মাধ্যসম তাাঁর অভপ্রয় হসত চায়; অর্চ সব্জদা মস তাাঁর 
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মুখাসপক্ষী। তারপরও আল্লাহর অনুগ্রহ কখসনা ব্ন্ধ হসচ্ছ না। আর 
ব্ািার গুনাহও কখসনা কমসছ না  

দুভনয়ার মকউ কাউসক িাস াব্াসস  মস তার স্বাসর্জর জনযই িাস াব্াসস 
ভকন্তু আল্লাহ তা‘আ া ব্ািাসক িাস াব্াসসন একমাত্র তারই ক যাসণ। 
তাসত আল্লাহ তা‘আ ার মকাসনা  াি মনই।  

দুভনয়ার মকউ কাসরার সাসর্ কখসনা ম নসদন কসর  ািব্ান না হস  
মস তার সাসর্ ভিতীয়ব্ার আর ম নসদন করসত চায় না।  াি ছাড়া মস 
সামসন এক কদমও ব্াড়াসচ্ছ না। ভকন্তু আল্লাহ তা‘আ া ব্ািার সাসর্ 
ম নসদন করসছন একমাত্র তারই  াসির জনয। মনক আম  এসক দে, 
সাতে’ পযজন্ত। এমনভক আসরা অসনক মব্ভে। আর গুনাহ এসক এক 
এব্াং দ্রুত মাজজনীয়।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্ািাসক সৃভি কসরসছন একমাত্র তাাঁরই জসনয। আর 
দুভনয়া ও আভখরাসতর সব্ ভকছু সৃভি কসরসছন একমাত্র ব্ািার জসনয।  

ব্ািার সক  চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাাঁরই ভনকসি। ভতভনই সব্সচসয় 
ব্ড় দাতা। ব্ািাসক ভতভন তাাঁর ভনকি চাওয়া ছাড়াই আোতীত অসনক 
ভকছু ভদসয়সছন। ভতভন ব্ািার পক্ষ মর্সক কম আমস  সন্তুি হসয়ই তাাঁর 
ভনকি তা ধ্ীসর ধ্ীসর ব্াড়াসত র্াসকন এব্াং গুনাহগুস া ক্ষমা কসর মদন। 
ভতভন তাাঁর ভনকি ব্ার ব্ার মকাসনা ভকছু চাইস  ভব্রক্ত হন না। ব্রাং 
এর ভব্পরীসত ভতভন তাসত প্রচুর সন্তুি হন। ভতভন তাাঁর ভনকি মকউ 
ভকছু না চাইস  খুব্ রাগ কসরন।  

আমাসদর সব্ার জানা র্াকা উভচৎ ময, আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুভি-অসন্তুভি 
রক্ষা কসর চ ার নামই ভব্ ায়াত। যার মূস  রসয়সছ তাাঁর একান্ত 
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িাস াব্াসা। শুধু্ সা াত, ভসয়াম ভকাংব্া মুজাহাদার নামই ভব্ ায়াত নয়। 
ব্ািার খারাপ কাসজ ভতভন  জ্জা পান। ভকন্তু ব্ািা তাসত একিুও  জ্জা 
পায় না। ভতভন ব্ািার মগানাহসমূহ  ুভকসয় রাসখন; ভকন্তু ব্ািা তার 
মগানাহগুস া  ুভকসয় রাখসত রাভজ নয়। ভতভন ব্ািাসক অগভণত 
ভন‘আমত ভদসয় তাাঁর সন্তুভি কামনার প্রভত তাসক উিুদ্ধ কসরন; ভকন্তু 
ব্ািা তা করসত অস্বীকার কসর। তাই ভতভন এ উসদ্দসেয যুসগ যুসগ 
রাসূ  ও তাসদর ভনকি ভকতাব্ পািান। এরপরও ভতভন এ উসদ্দসেয 
প্রভত মেষ রাসত দুভনয়ার আকাসে মনসম এসস ব্ সত র্াসকনিঃ মক 
আসছা আমার কাসছ চাইসব্ আভম তাসক সব্ই মদসব্া। মক আসছা আমার 
কাসছ ক্ষমা চাইসব্ আভম তাসক ক্ষমা কসর মদসব্া। ভতভন ব্ািার প্রভত 
এসতা মমসহরব্ান ময মা-ও তার সন্তাসনর প্রভত এসতা মমসহরব্ানী কসর 
না। বান্দার তাওব্া মদসখ ভতভন এসতা মব্ভে খুভে হন যতিুকু খুভে হয় 
না মস ব্যভক্তও ময ধু্ ধু্ মরুিূভমসত খাদয-পানীয়সহ তার সওয়ারী হাভরসয় 
জীব্সনর আো মছসড় মদওয়ার পর আব্ার তা ভিসর মপসয়সছ। তাাঁর 
আস াসক দুভনয়া আস াভকত। ভতভন সব্জদা জাগ্রত। তাাঁর জনয কখসনা 
ঘুম মোিা পায় না। ভতভন সভতযকার ইনসািগার। তাাঁর ভনকি রাসত্রর 
আম  উসি যায় ভদসনর আমস র পূসব্জ। ভদসনর আম  উসি যায় রাসতর 
আমস র পূসব্জ। নূরই তাাঁর আচ্ছাদন। মস আচ্ছাদন সভরসয় মি স  
তাাঁর মচহারার আস াকরভশ্ম তাাঁর দৃভির দূরত্ব পযজন্ত তাাঁর সক  সৃভিসক 
জ্বাভ সয় মি সব্। সুতরাাং একমাত্র তাাঁসকই িাস াব্াসসত হসব্।  

জান্নাসতর সব্জবৃ্হৎ ভন‘আমত হসব্ সরাসভর আল্লাহ তা‘আ ার 
সাক্ষাৎ াি। আর আত্মার সব্জচূড়ান্ত স্বাদ তাসতই ভনভহত রসয়সছ। তা 
এখন মর্সকই তাাঁর িাস াব্াসার মাধ্যসম অজজন করসত হসব্ এব্াং তাাঁর 
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িাস াব্াসার মসধ্যই দুভনয়াসত আত্মার সমূহ তৃভপ্ত ভনভহত। এিাই 
মু’ভমসনর জনয দুভনয়ার জান্নাত। এ কারসণই আভ মগণ ব্স  র্াসকন: 
দুভনয়ার জান্নাত ময মপসয়সছ আভখরাসতর জান্নাত মসই পাসব্। তাই 
আল্লাহ মপ্রভমকসদর কাসরা কাসরার কখসনা কখসনা এমন িাব্ ব্া মজা 
অনুিব্ হয় যার দরুন মস ব্ সত ব্াধ্য হয় ময, এমন মজা যভদ 
জান্নাতীরা মপসয় র্াসকন তা হস  ভনশ্চই তাাঁরা সুসখ রসয়সছন।  

খ. অসনযর জনয যাসক িাস াব্াসসত হয়। অর্জাৎ দুভনয়ার কাউসক 
িাস াব্াসসত হস  তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার জনযই িাস াব্াসসত 
হসব্। স্বকীয়িাসব্ নয়। তসব্ এ কর্া ভব্সেষিাসব্ মসন রাখসত হসব্ ময, 
আল্লাহ তা‘আ ার জনয মকাসনা ব্স্তু ব্া ব্যভক্তসক িাস াব্াসা কখসনা 
মসনর ভব্পরীতও হসত পাসর। তসব্ তা তাাঁর সন্তুভির জনযই মমসন ভনসত 
হসব্ মযমভনিাসব্ সুস্থতার জনয অপছি পর্য খাওয়া মমসন ভনসত হয়।  

অতএব্, সব্জ ভনকৃি িাস াব্াসা হসচ্ছ আল্লাহ তা‘আ ার সাসর্ কাউসক 
িাস াব্াসা। আর সসব্জাৎকৃি িাস াব্াসা হসচ্ছ এককিাসব্ আল্লাহ 
তা‘আ াসক িাস াব্াসা এব্াং তাাঁর িাস াব্াসার ব্স্তুসক সব্জদা প্রাধ্ানয 
মদওয়া।  

িাস াব্াসাই সক  কাসজর মূ । চাই মস কাজ িাস াই মহাক ব্া 
খারাপ। কারণ, মকাসনা ব্যভক্তসক িাস াব্াসস ই তার মভজজমাভিক কাজ 
করসত ইচ্ছা হয় এব্াং মকাসনা ব্স্তুসক িাস াব্াসস ই তা পাওয়ার জনয 
মানুষ কসমজাসদযাগী হয়। সুতরাাং সক  ধ্মজীয় কাসজর মূ  হসচ্ছ আল্লাহ 
তা‘আ া ও তদীয় রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর িাস াব্াসা 
মযমভনিাসব্ সক  ধ্মজীয় কর্ার মূ  হসচ্ছ আল্লাহ তা‘আ া ও তদীয় 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর দৃঢ় ভব্শ্বাসসর অপূব্জ 
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স্বীকৃভত।  

মকাসনা িাস াব্াসা কাসরার জনয  ািজনক প্রমাভণত হস  তার প্রিাব্ 
তর্া পাশ্বজ প্রভতভক্রয়াও তার জনয  ািজনক হসত ব্াধ্য। আর মকাসনা 
িাস াব্াসা কাসরার জনয ক্ষভতকর হস  তার প্রিাব্ তর্া পাশ্বজ 
প্রভতভক্রয়াও তার জনয ক্ষভতকর হসত ব্াধ্য। তাই আল্লাহ তা‘আ াসক 
িাস াসব্সস তাাঁসক পাওয়ার জনয কান্না করস  ব্া তাাঁসক না পাওয়ার 
দরুন হৃদসয় ব্যর্া অনুিূত হস  তা ব্ািার ক যাসণই আসসব্। ভিক 
এরই ভব্পরীসত মকাসনা সুিরী মমসয় অর্ব্া শ্মশ্রুভব্হীন সুদেজন মকাসনা 
মছস সক িাস াসব্সস তাাঁসক পাওয়ার জনয কান্না করস  ব্া তাাঁসক না 
পাওয়ার দরুন হৃদসয় ব্যর্া অনুিূত হস  তা কখসনাই ব্ািার ক যাসণ 
আসসব্ না। ব্রাং তা তার জনয অতযন্ত ক্ষভতকর ব্স ই প্রমাভণত হসব্।  

সুিরী মকাসনা নারী অর্ব্া শ্মশ্রুভব্হীন সুদেজন মকাসনা মছস সক 
এমনিাসব্ িাস াব্াসা ময, তার সন্তুভিসক আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুভির 
ওপর প্রাধ্ানয মদওয়া হয়, কখসনা আল্লাহ তা‘আ ার অভধ্কার ও তার 
অভধ্কার পরস্পর সাাংঘভষজক হস  তার অভধ্কারসকই প্রাধ্ানয মদওয়া 
হয়, তার জনয মূ যব্ান সম্পদ ব্যয় করা হয়, অর্চ আল্লাহ তা‘আ ার 
জনয মূ যহীন সম্পদ, তার জনয মূ যব্ান সময় ব্যয় করা হয় যা আল্লাহ 
তা‘আ ার জনয করা হয় না, সব্জদা তার শনকিয অজজসনর মচিা করা 
হয় ; অর্চ আল্লাহ তা‘আ ার শনকিয অজজসনর এতিুকুও মচিা করা হয় 
না এমন িাস াব্াসা ব্ড় ভেকজ যা ব্যভিচার চাইসতও অতযন্ত মারাত্মক।  

২. মরাগাক্রান্ত হওয়ার পর ভচভকৎসা:  

তাওহীদ ভব্সরাধ্ী উক্ত মরাসগ মকউ আক্রান্ত হস  তাসক সব্জ প্রর্ম এ 
কর্া অব্েযই বু্ঝসত হসব্ ময, মস উক্ত মরাসগ আক্রান্ত হসয়সছ শুধু্ 
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মূখজতা এব্াং গাভি ভতর দরুনই। অতএব্, সব্জ প্রর্ম তাসক আল্লাহ 
তা‘আ ার তাওহীদ তর্া একত্বব্াদ, তাাঁর সাধ্ারণ নীভত ও ভনদেজন 
সম্পসকজ জ্ঞানাজজন করসত হসব্। অতিঃপর তাসক এমন ভকছু প্রকােয ও 
অপ্রকােয ইব্াদত করসত হসব্ যার দরুন মস উক্ত মত্ততা মর্সক রক্ষা 
মপসত পাসর। এরই পাোপাভে মস আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি সভব্নসয় 
সব্জদা এ মদা‘আ করসব্ ময, আল্লাহ তা‘আ া মযন তাসক উক্ত মরাগ 
মর্সক ত্বভরত মুভক্ত মদন। ভব্সেষ কসর সম্ভাব্নাময় স্থান, সময় ও 
অব্স্থায় মদা‘আ করসব্। মযমন, আযান ও ইক্বামসতর মধ্যব্তজী সময়, 
রাসত্রর মেষ তৃতীয়াাংে, সাজদাহ এব্াং জুমু‘আর ভদসনর মেষ মব্ া 
ইতযাভদ ইতযাভদ।  

সাংভক্ষপ্তাকাসর প্রস্তাভব্ত ভচভকৎসাসমূহিঃ: 

১. প্রর্সম আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি উক্ত গুনাহ মর্সক খাাঁভি তাওব্া কসর 
ভনন। কারণ, মকউ আল্লাহ তা‘আ া ভনকি একমাত্র তাাঁরই সন্তুভি 
পাওয়ার জনয অর্ব্া তাাঁরই কভিন োভস্ত মর্সক ব্াাঁচার জনয তাওব্া কসর 
ভনস  আল্লাহ তা‘আ া অব্েযই তা কবু্  করসব্ন এব্াং তাসক মসিাসব্ই 
চ ার তাওিীক ভদসব্ন।  

২. আল্লাহ তা‘আ ার প্রভত দৃঢ় একভনষ্ঠ মহান। আর এভিই হসচ্ছ এর 
একান্ত মসহৌষধ্। আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর নব্ী ইউসুি আ াইভহস 
সা ামসক এ একভনষ্ঠতার কারসণই ’ইফক্ব এব্াং প্রায় ভনভশ্চত ব্যভিচার 
মর্সক রক্ষা কসরন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

وٓءََََعۡنهََُنِلَُۡصَِفَََكَذَٰلَِكَ﴿ : يوسف] ﴾ٱلُۡمۡخلَِصيَََِعَبادِنَاَِمنََۡإِنذُهۥََوٱۡلَفۡحَشآَء ََٱلسُّ
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٢٤] 

“তাসক (ইউসুি আ াইভহস সা ামসক) মি কাজ ও অশ্লী তা মর্সক 
ভব্রত রাখার জনযই এিাসব্ আভম আমার ভনদেজন মদখা াম। কারণ, 
ভতভন মতা ভছস ন আমার একান্ত একভনষ্ঠ ব্ািাসহ্দর অনযতম”। [সূরা 
ইউসুি, আয়াত: ২৪] 

৩. শধ্যজ ধ্রুন। কারণ, মকাসনা অিযাসগত কভিন পাপ ছাড়ার জনয 
শধ্সযজর একান্তই প্রসয়াজন। সুতরাাং শধ্যজ ধ্ারসণর ব্ার ব্ার কসরত 
করসত হসব্। এমভনিাসব্ই ধ্ীসর ধ্ীসর এক সময় শধ্যজ ধ্ারণ অিযাসস 
পভরণত হসব্।  

আবু্ সাঈদ খুদরী রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

ْ  َوَمنْ » تََصَبَّ ْهُ  يَّ ْعِطيَ  َوَما ، اهللُ  يَُصَبِّ
ُ
َحدٌ  أ

َ
وَْسعَ  َخْْيا   َعَطاء   أ

َ
َْبِ  ِمنَ  َوأ  «الصَّ

“ময ব্যভক্ত শধ্যজ ধ্ারণ করার মচিা করসব্ আল্লাহ তা‘আ া অব্েযই 
তাসক শধ্যজ ধ্ারণ করার েভক্ত ভদসব্ন। আল্লাহ তা‘আ া কাউসক এমন 
ভকছু মদন ভন যা শধ্সযজর চাইসতও উত্তম এব্াং ভব্স্তর ক যাণকর”।72 

এ কর্া অব্েযই মসন রাখসত হসব্ ময, মসনর মকাসনা চাভহদা পূরণ করা 
মর্সক শধ্যজ ধ্ারণ করা ময কাসরার জনয অব্েযই অসনক সহজ তা পূরণ 
করার পর ময কি, োভস্ত,  জ্জা, আিসসাস,  ািনা, িয়, ভচন্তা ও 
অভস্থরতা মপসয় ব্সসব্ তা মর্সক শধ্যজ ধ্ারণ করার চাইসত। তাই 
এসকব্াসর শুরুসতই শধ্যজ ধ্ারণ করসত হসব্।  

                                                           
72 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ১৪৬৯, ৬৪৭০; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১০৫৩ 
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৪. মসনর ভব্সরাভধ্তা করসত ভেখুন। ময ব্যভক্ত আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুভি 
অজজসনর জনয মসনর ভব্সরাভধ্তা করসব্ আল্লাহ তা‘আ া তাসক অব্েযই 
সভিক পসর্ পভরচাভ ত করসব্ন।  

আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ِينََ﴿ َََْوٱَّلذ َََِإَونَذَُسُبلََنا ََنَلَۡهِدَينذُهمََۡفِيَناََجََٰهُدوا : العنكبوت] ﴾٦٩َٱلُۡمۡحِسنِيَََلََمعَََٱّللذ
٦٩  ] 

“যারা আমার উসদ্দসেয সাংগ্রাম কসর আভম অব্েযই তাসদরসক আমার 
পসর্ পভরচাভ ত করসব্া। আল্লাহ তা‘আ া ভনশ্চয় সৎকমজেী সদর 
সাসর্ই রসয়সছন”। [সূরা আ -‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ৬৯] 

৫. আল্লাহ তা‘আ া ময সব্জদা আপনার কমজকাসণ্ডর প্রভত দৃভিপাত কসরই 
আসছন তা অনুিব্ করসত ভেখুন। সুতরাাং উক্ত কাজ করার সময় মানুষ 
আপনাসক না মদখস ও আল্লাহ তা‘আ া ময আপনার প্রভত মদসখই 
আসছন তা িাব্সত হসব্। এরপরও যভদ আপভন উক্ত কাসজ ভ প্ত র্াসকন 
তখন অব্েযই এ কর্া িাব্সত হসব্ ময, আল্লাহ তা‘আ ার সম্মান ও 
মযজাদা আপনার অন্তসর মনই। তাই আল্লাহ তা‘আ া আপনার উক্ত কমজ 
মদখস ও আপনার এতিুকুও  জ্জা হয় না। আর যভদ আপভন এমন 
ভব্শ্বাস কসরন ময, আল্লাহ তা‘আ া আপনার কমজকাণ্ড মদখসছনই না তা 
হস  মতা আপভন ভনশ্চয় কাভির।  

৬. জামা‘আসত সা াত পড়ার প্রভত ভব্সেষিাসব্ যত্নব্ান মহান।  

 আল্লাহ তা‘আ া ব্স ন,  

ةَََإِنَذ﴿ لَوَٰ  [٤٥: العنكبوت] ﴾َوٱلُۡمنَكرَِ َٱۡلَفۡحَشآءَََِعنَََِتۡنَهَََٰٱلصذ
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“ভনশ্চয় সা াত অশ্লী  ও মি কাজ মর্সক ভব্রত রাসখ”। [সরূা আল-

‘আনকাবূ্ত, আয়াত: ৪৫] 

৭. মব্ভে মব্ভে নি  সাওম পা ন করসত মচিা করুন। কারণ, সাওসমর 
মসধ্য ভব্সেষ িযী সতর পাোপাভে উসত্তজনা প্রেমসনরও এক ব্াস্তব্মুখী 
ব্যব্স্থা রসয়সছ। মতমভনিাসব্ সাওম আল্লাহিীরুতা ভেক্ষা মদওয়ার জনযও 
এক ভব্সেষ সহসযাগী।  

আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসঊদ রাভদয়াল্লাহু আনহু মর্সক ব্ভণজত, ভতভন ব্স ন, 
রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাম ব্স ন,  

بَاِب! َمْعَشَ  يَا» ْج، اْْلَاَءةَ  ِمنُْكمُ  اْستََطاعَ  َمِن  الشَّ وَّ َغضُّ  فَإِنَّهُ  فَلْيَََتَ
َ
، أ ْحَصنُ  لِلْبََصِ

َ
 َوأ

ْومِ  َفَعلَيْهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  ، لِلَْفْرِج   «وَِجاءٌ  َلُ  فَإِنَّهُ  ، بِالصَّ

“মহ যুব্করা! মতামাসদর মকউ স্ত্রী সঙ্গসম সক্ষম হস  মস মযন দ্রুত 
ভব্ব্াহ কসর মনয়। কারণ, ভব্ব্াহ তার মচাখসক ভননগামী করসব্ এব্াং 
তার  জ্জাস্থানসক ভহিাযত করসব্। আর ময ভব্ব্াহ করসত সক্ষম নয় 
মস মযন মরাযা রাসখ। কারণ, সাওম তার জনয একান্ত মযৌন উসত্তজনা 
প্রভতসরাধ্ক”।73 

৮. মব্ভে মব্ভে কুরআন ভত াওয়াত করুন। কারণ, কুরআন হসচ্ছ সব্জ 
মরাসগর ভচভকৎসা। তাসত নূর, ভহদায়াত, মসনর আনি ও প্রোভন্ত 
রসয়সছ। সুতরাাং উক্ত মরাসগ মরাগাক্রান্ত ব্যভক্তর জনয মব্ভে মব্ভে 
কুরআন ভত াওয়াত, মুখস্থ ও তা ভনসয় ভচন্তা-গসব্ষণা করা অব্েযই 
কতজব্য যাসত তার অন্তর ধ্ীসর ধ্ীসর সুস্থ হসয় যায়।  

                                                           
73 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ১৯০৫, ৫০৬৬; সহীহ মুসভ ম, হাদীস নাং ১৪০০ 
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৯. মব্ভে মব্ভে আল্লাহর ভযভকর করুন। কারণ, আল্লাহ তা‘আ ার 
ভযভকসর অন্তসরর ভব্রাি একিা প্রোভন্ত রসয়সছ এব্াং ময অন্তর সব্জদা 
আল্লাহর ভযভকসর ব্যস্ত র্াসক েয়তান মস অন্তর মর্সক ব্হু দূসর অব্স্থান 
কসর। সুতরাাং এ জাতীয় ব্যভক্তর জনয ভযভকর অতযন্ত উপকারী।  

১০. আল্লাহ তা‘আ ার সক  ভব্ভধ্-ভব্ধ্াসনর প্রভত যত্নব্ান মহান। তা 
হস  আল্লাহ তা‘আ াও আপনার প্রভত যত্নব্ান হসব্ন। আপনাসক ভজন্ন 
ও মানব্ েয়তান এব্াং অন্তসরর কুপ্রবৃ্ভত্ত মর্সক রক্ষা করসব্ন ‘আ া 
আপনার ধ্াভমজকতা, সততা, মানব্তা এব্াং সম্মানও রক্ষা করসব্ন।  

১১. অভত তাড়াতাভড় ভব্ব্াহ কাযজ সম্পাদন করুন। তা হস  মযৌন 
উসত্তজনা প্রেমসনর জনয সহসজই আপভন একভি হা া  মক্ষত্র মপসয় 
যাসব্ন।  

১২. জান্নাসতর হুসরর কর্া মব্ভে মব্ভে স্মরণ করুন। যাসদর মচাখ হসব্ 
ব্ড় ব্ড় এব্াং যারা হসব্ অতু নীয়া সুিরী  ুিাভয়ত মুক্তার নযায়। 
মনককার পুরুষসদর জনযই আল্লাহ তা‘আ া তাসদরসক সৃভি কসরসছন। 
সুতরাাং তাসদরসক মপসত হস  দুভনয়ার এ ক্ষভণসকর অনব্ধ্ স্বাদ 
পভরতযাগ করসতই হসব্।  

১৩. শ্মশ্রুভব্হীন মস ভপ্রয় মছস ভি মর্সক খুব্ দূসর র্াকুন যাসক মদখস   
আপনার অন্তসরর মস  ুিাভয়ত কামনা-ব্াসনা দ্রুত জাগ্রত হয়। এমন 
দূসর র্াকসব্ন ময, মস মযন কখসনা আপনার মচাসখ না পসড় এব্াং তার 
কর্াও মযন আপভন কখসনা শুনসত না পান। কারণ, ব্াভহযক দূরত্ব 
অন্তসরর দূরত্ব সৃভি করসত অব্েযই ব্াধ্য।  

১৪. মতমভনিাসব্ উসত্তজনাকর সক  ব্স্তু মর্সকও দূসর র্াকুন মযগুস া 
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আপনার  ুিাভয়ত কামনা-ব্াসনাসক দ্রুত জাগ্রত কসর। অতএব্ মভহ া 
ও শ্মশ্রুভব্হীন মছস সদর সাসর্ মম াসমো করসব্ন না। ভব্শ্রী ছভব্ ও 
অশ্লী  গান শুনসব্ন না। আপনার ভনকি ময অভডও ভিভডও কযাসসি, 
ছভব্ ও ভচভি রসয়সছ সব্গুস া দ্রুত নসযাৎ কসর ভদন। উসত্তজনাকর 
খাদযদ্রব্য আপাতত ব্ন্ধ রাখুন। তা ভকছু ভদসনর জনয গ্রহণ করসব্ন না। 
ইভতিঃপূসব্জ মযখাসন উক্ত কাজ সম্পাভদত হসয়সছ মসখাসন আর যাসব্ন 
না।  

১৫.  ািজনক কাসজ ব্যস্ত র্াকুন। কখসনা একা ও অব্সর র্াকসত 
মচিা করসব্ন না। পড়াশুনা ভনসয় ব্যস্ত র্াকসত পাসরন। আত্মীয়-স্বজসনর 
সাসর্ সাক্ষাৎ করসত পাসরন। ইতযব্সসর ঘসরর প্রসয়াজনসমূহ পূরণ 
করসত পাসরন। কুর‘আন েরীি মুখস্থ করসত পাসরন অর্ব্া অন্ততপসক্ষ 
মব্চাসকনা ভনসয়ও ব্যস্ত হসত পাসরন ইতযাভদ ইতযাভদ।  

১৬. সব্জদা েয়তাসনর ওয়াসওয়াসা প্রভতসরাধ্ করসত মচিা করুন। 
মকাসনা কুমন্ত্রণাসক এতিুকুর জনযও অন্তসর স্থান ভদসব্ন না।  

১৭. ভনসজর মনসক দৃঢ় করুন। কখসনা ভনরাে হসব্ন না। কারণ, এ 
ব্যাভধ্ এমন নয় ময তার মকাসনা ভচভকৎসা মনই। সুতরাাং আপভন ভনরাে 
হসব্ন মকন?  

১৮. উচ্চাকাঙ্খী মহান। উচ্চাভি াসসর চাভহদা হসচ্ছ এই ময, আপভন 
সব্জদা উন্নত গুসণ গুণাভন্বত হসত চাইসব্ন। অরুভচকর অিযাস মছসড় 
ভদসব্ন।  ািনার স্থানসমূসহ কখসনা যাসব্ন না। সমাসজর সম্মাভন ব্যভক্ত 
মসসজ সমাসজর গুরুত্বপূণজ মনতৃত্ব হাসত ভনসব্ন।  

১৯. অভিনব্ ভব্র  ভচভকৎসাসমূহ মর্সক দূসর র্াকুন। মযমন, মকউ উক্ত 
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কাজ ছাড়ার জনয এিাসব্ মানত করস া ময, আভম যভদ এমন কাজ 
আব্াসরা কসর মিভ  তা হস  আল্লাহ তা‘আ ার জনয ছয় মাস ভসয়াম 
পা ন করা অর্ব্া দে হাজার ভরয়া  সাদাকা করা আমার ওপর 
ব্াধ্যতামূ ক হসয় যাসব্। মতমভনিাসব্ এ ব্স  কসম মখস া ময, আল্লাহর 
কসম! আভম আর এমন কাজ করসব্া না। শুরুসত কসসমর কািিরার 
িসয় অর্ব্া মানত ওয়াভজব্ হওয়ার িসয় উক্ত কাজ করা মর্সক মব্াঁসচ 
র্াকস ও পরব্তজীসত তা কাসজ নাও আসসত পাসর।  

কখসনা কখসনা মকউ মকউ মকাসনা অভিজ্ঞ ডাক্তাসরর পরামেজ ছাড়াই 
মযৌন উসত্তজনা প্রেমনকারী মকাসনা মকাসনা ঔষুধ্ মসব্ন কসর। তা 
এসকব্াসরই ভিক নয়। কারণ, তাসত ভহসত ভব্পরীতও হসত পাসর।  

২০. ভনসজর মসধ্য প্রচুর  জ্জাসব্াধ্ জন্ম মদওয়ার মচিা করুন। কারণ, 
 জ্জাসব্াধ্ একভি গুরুত্বপূণজ চভরত্র। যা ক যাণই ক যাণ এব্াং তা 
ঈমাসনরও একভি ভব্সেষ অঙ্গ ব্সি।  জ্জাসব্াধ্ মানুষসক িাস া কাজ 
করসত উৎসাহ মযাগায় এব্াং খারাপ কাজ মর্সক দূসর রাসখ।  

ভনসনাক্ত কসয়কভি কাজ করস  ময মকাসনা ব্যভক্তর মাসঝ ধ্ীসর ধ্ীসর 
 জ্জাসব্াধ্ জন্ম মনয়:  

১. মব্ভে মব্ভে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইভহ ওয়াসাল্লাসমর জীব্নী পড়সব্ন।  

২. সাহাব্াসয় মকরাম রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুম ও প্রভসদ্ধ  জ্জােী  সা সি 
সাস হীনসদর জীব্নী পড়সব্ন।  

৩.  জ্জােী তার ি াি  সম্পসকজ িাস ািাসব্ ভচন্তা করসব্ন। ভব্সেষ 
কসর  জ্জাহীনতার িীষণ কুি  সম্পসকজও সব্জদা িাব্সব্ন।  

৪. এমন কর্া ও কাজ মর্সক ভব্রত র্াকসব্ন যা ব্ স  ব্া করস  
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 জ্জাসব্াধ্ কসম যায়।  

৫.  জ্জােী সদর সাসর্ মব্ভে মব্ভে উিাব্সা করসব্ন এব্াং  জ্জাহীনসদর 
মর্সক এসকব্াসরই দূসর র্াকসব্ন।  

৬. ব্ার ব্ার  জ্জােী তার কসরত করসব্ন। তা হস  একদা আপভন 
অব্েযই  জ্জােী সদর অন্তিুজক্ত হসব্ন।  

ভব্সেষ কসর ব্াচ্চাসদর মসধ্য এমন গুণ র্াকা অব্েযই প্রসয়াজনীয়। 
তখনই মস ব্ড় হস  তা তার ভব্সেষ কাসজ আসসব্।  

ওয়াহাব্ ইব্ন মুনাভব্বহ রহ. ব্স ন,  

ِبِّ  يِفْ  ََكنَ  إَِذا  ْهبَةُ  َحيَاءُ ـالْ  َخْصلَتَاِن: الصَّ   َخْْيُهُ  ُرِجَ  َوالرَّ

“মকাসনা ব্াচ্চার মসধ্য দু’ভি গুণ র্াকস ই তার ক যাসণর আো করা 
যায়। তম্মসধ্য একভি হসচ্ছ  জ্জা আর অপরভি হসচ্ছ িয়-িীভত”।  

ইমাম আসমা‘ঈ রহ. ব্স ন,  

  َعيْبَهُ  انلَّاُس  يَرَ  لَمْ  ثَْوَبهُ  َحيَاءُ ـالْ  َكَساهُ  َمنْ  

“ জ্জা যার িূষণ হসব্ মানুষ তার মদাষ মদখসত পাসব্ না”  

২১. যারা অনয জন কতৃজক এ জাতীয় ভনযজাতসনর ভেকার হসচ্ছন (ভব্সেষ 
কসর তা উিভত ব্য়সসর মছস সদর মক্ষসত্রই প্রসযাজয) তাসদর একান্তই 
কতজব্য হসচ্ছ সব্জদা সতর মখা া রাখা মর্সক সতকজ র্াকা। চাই তা 
মখ াধু্ ার সময় মহাক ব্া অনয মকাসনা সময়। কারণ, এরই মাধ্যসম 
সাধ্ারণত অনয জন তার প্রভত আকৃি হসয় র্াসক।  

২২. সাজ-সজ্জায় স্বািাভব্কতা ব্জায় রাখসব্ন। উিভত ব্য়সসর মছস সদর 
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মক্ষসত্র এভি ভব্সেষিাসব্ই প্রসযাজয। সুতরাাং এসদর জনয কখসনাই উভচৎ 
নয় ময, এরা কড়া সুগভন্ধ ব্যব্হার করসব্। ব্যভতক্রমধ্মজী আাঁিসাাঁি 
মপাোক পরসব্। সাজ-সজ্জার ব্যাপাসর কাভির ও মভহ াসদর অনুসরণ 
করসব্। মার্া আাঁচড়াসনা ব্া চুস র িাাঁসজর প্রভত গুরুত্ব ভদসব্। কারণ, 
তা অসনযর ভিৎনার কারণ।  

২৩. উিভত ব্য়সসর মছস সদর আসরকভি কতজব্য হসচ্ছ, তারা ময কাসরার 
সসঙ্গ মজা ব্া রঙ্গ-তামাো করা মর্সক ভব্রত র্াকসব্। কারণ, অভধ্ক 
মকৌতুক মানুসষর সম্মান ভব্নি কসর মদয় এব্াং মব্াকাসদরসক তার 
ব্যাপাসর অসিয আচরণ করসত সাহসী কসর মতাস । তসব্ জাভয়য 
মকৌতুক এসকব্াসরই ভনভষদ্ধ নয়। ভকন্তু তা মনককারসদর সসঙ্গই হওয়া 
উভচৎ এব্াং তা িদ্রতা ও মধ্যপন্থা ব্জায় মরসখই করসত হসব্।  

২৪. আত্ম সমাস াচনা করসত ভেখসব্ন। সময় র্াকসত এখনই ভনসজর 
মসনর সসঙ্গ িাস ািাসব্ বু্ঝাপড়া কসর ভনসব্ন। চাই আপভন মছািই মহান 
অর্ব্া ব্ড়। মসই কমজভি আপভনই কসর র্াকুন অর্ব্া তা আপনার 
সাসর্ই করা মহাক না মকন।  

আপভন যভদ ব্ড় ব্া ব্য়স্ক হসয় র্াসকন তা হস  আপভন ভনজ মনসক এ 
ব্স  প্রশ্ন করসব্ন ময, এখসনা আভম ভকসসর অসপক্ষায় রসয়ভছ? এ রকম 
মারাত্মক কাজভি এখসনা ছাড়ভছসন মকন? আভম ভক সরাসভর আল্লাহ 
তা‘আ ার োভস্তর অসপক্ষা করভছ? না ভক মৃতুযর অসপক্ষায় রসয়ভছ?  

আর যভদ আপভন অল্প ব্য়স্ক ব্া মছাি হসয় র্াসকন তা হস  আপভন ভনজ 
মনসক এ ব্স  প্রশ্ন করসব্ন ময, আভম ভক এ ব্যাপাসর ভনভশ্চত ময, আভম 
অসনক ভদন ব্াাঁচসব্া। না ভক ময মকাসনা সময় আমার মৃতুয আসসত পাসর; 
অর্চ আভম তখসনা উক্ত মগানাসহ ভ প্ত। আর যভদ আভম মব্াঁসচই র্াভক 
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তা হস  এমন ঘৃণয কাজ ভনসয়ই ভক মব্াঁসচ র্াকসব্া? আমার মযৌব্ন ভক 
এ কাসজই ব্যয় হসত র্াকসব্? আভম ভক ভব্ব্াহ করসব্া না? তখন আমার 
স্ত্রী ও সন্তাসনর কী পভরণভত হসব্? আভম ভক মকাসনা এক ভদন মানুসষর 
কাসছ  াভিত হসব্া না? আভম ভক কখসনা কভিন মরাসগ আক্রান্ত হসব্া 
না? আমার কারসণই ভক এ পভব্ত্র সমাজ ধ্বাংসসর পসর্ এগুসচ্ছ না? 
আভম ভক আল্লাহ তা‘আ ার োভস্ত ও অভিোসপর কারণ হভচ্ছ না? 
ভকয়ামসতর ভদন আল্লাহ তা‘আ ার সামসন আমার অব্স্থান কী হসব্?  

২৫. উক্ত কসমজর পভরণভত ভনসয় ভব্সেষিাসব্ ভচন্তা করসব্ন। কারণ, 
ভকছুক্ষসণর মজার পরই আসসছ দীঘজ আপসসাস,  জ্জা, অপমান ও 
োভস্ত।  

২৬. মসন রাখসব্ন, এ জাতীয় মজার মকাসনা মেষ মনই। এ ব্যাভধ্ হসচ্ছ 
চু কাভনর নযায়। যতই চু কাসব্ন ততই চু কাভন ব্াড়সব্। একভি 
ভেকার ভম স ই আসরকভি ভেকাসরর ধ্ান্ধায় র্াকসত হসব্। কখসনাই 
আপনার এ চাভহদা ভমিসব্ না।  

২৭. মনককারসদর সাসর্ উিাব্সা করসব্ন ও ব্দকারসদর মর্সক ব্হু 
দূসর র্াকসব্ন। কারণ, মনককারসদর সাসর্ উিাব্সা করস  অন্তর সজীব্ 
হয়, মিইন আস াভকত হয়। আর ব্দকারসদর মর্সক দূসর র্াকস  ধ্মজ 
ও ইজ্জত রক্ষা পায়।  

২৮. মব্ভে মব্ভে রুগ্ন ব্যভক্তর শুশ্রূষা করসব্ন, ব্ার ব্ার মৃত ব্যভক্তর 
 াে মদখসত যাসব্ন, মৃত ব্যভক্তসক দািন করসব্ন ও তার কব্র ভযয়ারত 
করসব্ন। মতমভনিাসব্ মৃতুয ও মৃতুযর পসরর অব্স্থা ভনসয়ও ভচন্তা-িাব্না 
করসব্ন। কারণ, তা মযৌন উসত্তজনা প্রেমসনর এক ভব্সেষ সহসযাগী।  
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২৯. কাসরার হুমভকর সামসন মকাসনা ধ্রসনর নভত স্বীকার করসব্ন না। 
ব্রাং তা দ্রুত প্রোসনসক জানাসব্ন। ভব্সেষ কসর এ ব্যাপারভি মছািসদর 
মক্ষসত্রই মব্ভে প্রসযাজয। কারণ, এ কর্াভি আপভন ভব্সেষিাসব্ই মজসন 
রাখসব্ন ময, এ জাতীয় ব্যভক্তরা যতই কাউসক িয় মদখাক না মকন 
তারা এ ব্যাপাসর উক্ত ব্যভক্তর কভিনতা ব্া ভসদ্ধাসন্তর দৃঢ়তা মদখস  
অব্েযই ভপছপা হসত ব্াধ্য হসব্।  

মকউ এ ব্যাপাসর ভনজসক অক্ষম মসন করস  মস মযন দ্রুত তা ভনজ 
ভপতা, ব্ড় িাই, আস্থািাজন ভেক্ষক অর্ব্া মকাসনা ধ্াভমজক ব্যভক্তসক 
জানায়, যাসত তাাঁরা তাসক এ ব্যাপাসর প্রসয়াজনীয় সহসযাভগতা করসত 
পাসর।  

৩০. মব্ভে মব্ভে সাধু্তা ও তাওব্াকারীসদর কাভহনী সম্ভার পড়সব্ন। 
কারণ, তাসত ব্হু ধ্রসনর ভেক্ষা, আত্মসম্মাসনর প্রভত উৎসাহ এব্াং 
ভব্সেষিাসব্ অসম্মাসনর প্রভত ভনরুৎসাহ সৃভি হসব্।  

৩১. মব্ভে মব্ভে কসর গুরুত্বপূণজ ইস ামী কযাসসিসমূহ ভব্সেষ মনসযাগ 
সহ শ্রব্ণ করসব্ন এব্াং গাসনর কযাসসিসমূহ শুনা মর্সক এসকব্াসরই 
ভব্রত র্াকসব্ন।  

৩২. সমাসজর ময ময মনককার ব্যভক্তরা যুব্কসদর ভব্ষয়সমূহ ভনসয় 
ভব্সেষিাসব্ ভচন্তা-িাব্না করসছন তাসদর কাসরার ভনকি ভনসজর এ 
দুরব্স্থা ভব্স্তাভরত জানাসব্ন যাসত তাাঁরা আপনাসক এ ব্যাপাসর সভিক 
পরামেজ ভদসত পাসরন। ভব্সেষজ্ঞ ডাক্তাসরর ভনকিও আপনার এ অব্স্থার 
পূণজ ভব্ব্রণ ভদসত পাসরন যাসত ভতভন আপনাসক উপযুক্ত ভচভকৎসা ভদসত 
পাসরন অর্ব্া উসত্তজনা প্রেমসনর মকাসনা পদ্ধভত ব্াতভ সয় ভদসত 
পাসরন।  
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প্রসতযক ভব্সব্কব্ান মানুসষরই এ কর্া জানা উভচত ময, েরী‘আত ও 
ভব্সব্কসক আশ্রয় কসরই মকাসনা মানুষ তার সাভব্জক ক যাণ ও তার 
পভরপূণজতা এব্াং সক  অঘিন অর্ব্া অন্ততপসক্ষ তার ভকয়দাংে মর্সক 
ভনষৃ্কভত  াি কসর র্াসক।  

সুতরাাং ভব্সব্কব্াসনর সামসন যখন এমন মকাসনা ব্যাপার এসস পসড় 
যার মসধ্য িাস া ও খারাপ উিয় ভদকই রসয়সছ তখন তার ওপর দু’ভি 
কতজব্য এসস পসড়। তম্মসধ্য একভির সম্পকজ জ্ঞাসনর সাসর্ এব্াং 
অপরভির সম্পকজ কাসজর সাসর্। অর্জাৎ তাসক সব্জ প্রর্ম এ কর্া 
জানসত হসব্ ময, উক্ত উিয় ভদসকর মধ্য মর্সক মকানভি অভধ্ক 
গুরুত্বপূণজ। অতএব্ মস মসভিসকই প্রাধ্ানয ভদসব্। আর এ কর্া সব্ারই 
জানা ময, মকাসনা মমসয় ব্া শ্মশ্রুভব্হীন মছস র মপ্রসম পড়ার মসধ্য 
দুভনয়াব্ী ব্া ধ্মজীয় মকাসনা িাসয়দা মনই। ব্রাং তাসত দীন-দুভনয়ার 
অসনকগুস া গুরুতর ক্ষভত রসয়সছ, যার ভকয়দাংে ভননরূপ:  

ক. আল্লাহ তা‘আ ার িাস াব্াসা ও তাাঁর স্মরণ মর্সক ভব্মুখ হসয় তাাঁর 
মকাসনা সৃভির িাস াব্াসা ও তার স্মরসণ ভনমগ্ন হওয়া। কারণ, উিয়ভি 
একসত্র সমিাসব্ কাসরার হৃদসয় অব্স্থান করসত পাসর না।  

খ. তার অন্তর আল্লাহ তা‘আ া ছাড়া অনযসক িাস াব্াসার দরুন 
ভনদারুণ কি ও োভস্তর সমু্মখীন হয়। কারণ, মপ্রভমক কখসনা ভচন্তামুক্ত 
হসত পাসর না। ব্রাং তাসক সব্জদা ভচন্তাযুক্তই র্াকসত হয়। ভপ্রয় ব্া 
ভপ্রয়াসক না মপসয় র্াকস  তাসক পাওয়ার ভচন্তা এব্াং মপসয় র্াকস  
তাসক আব্ার কখসনা হারাসনার ভচন্তা।  

গ. মপ্রভমসকর অন্তর সব্জদা ভপ্রয় ব্া ভপ্রয়ার হাসতই র্াসক। মস তাসক 
মযিাসব্ই চা াসত চায় মস মসিাসব্ই চ সত ব্াধ্য। তখন তার মসধ্য 
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মকাসনা ভনজস্ব ইচ্ছা অব্ভেি র্াসক না। এর চাইসত আর ব্ড় মকাসনা 
 ািনা আসছ ভক?  

ঘ. দীন-দুভনয়ার সক  ক যাণ মর্সক মস ব্ভিত হয়। কারণ, ধ্মজীয় 
ক যাসণর জনয মতা আল্লাহ তা‘আ ার প্রভত অন্তসরর উনু্মখতা একান্ত 
প্রসয়াজনীয়। আর তা মপ্রভমসকর পসক্ষ এসকব্াসরই অসম্ভব্। অনয ভদসক 
দুভনয়াব্ী ক যাণ মতা দীভন ক যাসণরই অধ্ীন। দীভন ক যাণ যার হাত 
ছাড়া হয় দুভনয়ার ক যাণ সুস্থিাসব্ কখসনা তার হস্তগত হসত পাসর না।  

ঙ. দীন-দুভনয়ার সক  ভব্পদ তার প্রভত দ্রুত ধ্াভব্ত হয়। কারণ, মানুষ 
যখন আল্লাহ তা‘আ া ছাড়া অনয কাসরার মপ্রসম পসড় যায় তখন তার  
অন্তর আল্লাহ ভব্মুখ হসয় পসড়। আর কাসরার অন্তর আল্লাহ ভব্মুখ হস  
েয়তান তার অন্তসর হাাঁিু মগসড় ব্সস। তখনই সক  ভব্পদাপদ তার 
ভদসক দ্রুত ধ্াব্মান হয়। কারণ, েয়তান মতা মানুসষর আজন্ম েত্রু। 
আর কাসরার কভিন েত্রু যখন তার ওপর কাবু্ করসত পাসর তখন ভক 
মস তার যর্াসাধ্য ক্ষভত না কসর এমভনসতই ব্সস র্াকসব্?!  

চ. েয়তান যখন মপ্রভমসকর অন্তসর অব্স্থান ভনসয় মনয় তখন মস উহাসক 
ভব্ভক্ষপ্ত কসর ছাসড় এব্াং তাসত প্রচুর ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) মঢস  
মদয়। কখসনা কখসনা এমন হয় ময, মস একান্ত ব্দ্ধ পাগস  পভরণত 
হয়।  াই ী মপ্রভমক ঐভতহাভসক মপ্রমপাগ  মজনুর কর্া মতা আর 
কাসরার অজানা নয়।  

ছ. এমনভক মপ্রভমক কখসনা কখসনা মপ্রসমর দরুন প্রতযক্ষ ভকাংব্া 
পসরাক্ষিাসব্ ভনসজর সক  অর্ব্া ভকছু ব্াসহযভিয় হাভরসয় ব্সস। প্রতযক্ষ 
মতা এিাসব্ ময, মপ্রসম পসড় মতা অসনসক ভনজ েরীরই হাভরসয় ব্সস। 
ধ্ীসর ধ্ীসর তার েরীর অতযন্ত দুব্জ  হসয় পসড়। তখন তার মকাসনা 
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ইভিয়ই আর সুস্থিাসব্ ব্াভহযক মকাসনা কাজ সমাধ্া করসত পাসর না।  

একদা জননক যুব্কসক ‘আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
এর ভনকি হাভযর করা হস া। তখন ভতভন “আরািা” ময়দাসন 
অব্স্থানরত। যুব্কভি এসকব্াসরই দুব্জ  হসয় হাভিসার হসয় মগস া। 
তখন ইব্ন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহুমা উপভস্থত জনতাসক ভজজ্ঞাসা 
করস ন: যুব্কভির কী হস া? ম াসকরা ব্ স া, মস মপ্রসম পসড়সছ। এ 
কর্া শুসনই ভতভন তখন মর্সক পুসরা ভদন আল্লাহ তা‘আ ার ভনকি মপ্রম 
মর্সক আশ্রয় কামনা কসরন।  

পসরাক্ষ ব্াসহযভিয় ম াপ মতা এ িাসব্ই ময, মপ্রসমর দরুন তার অন্তর 
যখন ভব্নি হসয় যায় তখন তার ব্াসহযভিয়গুস াও আর সভিক কাজ 
কসর না। তখন তার মচাখ আর তার ভপ্রসয়র মকাসনা মদাষ মদসখ না। 
কান আর ভপ্রয়সক ভনসয় মকাসনা গা  শুনসত ভব্রভক্ত মব্াধ্ কসর না। মুখ 
আর ভপ্রসয়র অযর্া প্রোংসা করসত  জ্জা পায় না।  

জ. ইেসকর পযজাসয় যখন মকউ মপৌঁসছ যায় তখন তার ভপ্রয় পাত্রই তার 
ভচন্তা-সচতনার একান্ত মকিভব্িুসত রূপান্তভরত হয়। তখন তার সক  
োরীভরক ও মানভসক েভক্তসমূহ অচ  হসয় পসড়। তখন মস এমন 
মরাগ-ব্যাভধ্সত আক্রান্ত হয় যার ভচভকৎসা এসকব্াসরই দুষ্কর।  

এ ছাড়াও মপ্রসমর আসরা অসনক ক্ষভতকর ভদক রসয়সছ। মযমন, মকাসনা মপ্রভমক 
যখন ম াক সমাসজ তার মপ্রসমর কর্া প্রকাে কসর মদয় তখন তার ভপ্রসয়র 
ওপর সব্জ প্রর্ম ভব্সেষিাসব্ যু ুম করা হয়। কারণ, মানুষ তখন অনর্জকিাসব্ 
তাসক এ ব্যাপাসর মদাষাসরাপ করসত র্াসক। এমনভক তার ব্যাপাসর মকাসনা 
মানুষ মকাসনা কর্া ব্াভনসয় ব্ স ও অনযরা তা ভব্শ্বাস করসত একিুও মদভর 
কসর না। এমন ভক শুধু্ ভপ্রসয়র ওপরই যু ুম সীমাব্দ্ধ র্াসক না। ব্রাং তা 
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তার সমস্ত পভরব্ারব্সগজর ওপরও ব্তজায়। কারণ, এসত কসর তাসদরও প্রচুর 
মানহানী হয়। অনযসদরসকও ভমর্যাসরাসপর গুনাসহ ভনমভজ্জত করা হয়। আর 
যভদ ভপ্রয় ব্া ভপ্রয়াসক পাওয়ার জনয অসনযর সহসযাভগতা মনওয়া হয় তখন 
তারাও গুনাহ্গার হয়। এ পসর্ যারা ব্াধ্া সৃভি কসর তাসদর অসনকসক কখসনা 
কখসনা হতযাও করা হয়। কসতা কসতা গিীর সম্পকজ ময এ কারসণ ভব্ভচ্ছন্ন 
করা হয় তার মকাসনা ইয়ত্তা মনই। কসতা প্রভতসব্েী ব্া আত্মীসয়র অভধ্কার 
ময এ মক্ষসত্র ভব্নি হয় তার মকাসনা ভহসসব্ মনই। আর যভদ এ মক্ষসত্র যাদুর 
সহসযাভগতা মনওয়া হয় তা হস  এসক মতা ভেকজ আব্ার এর ওপর কুিুরী। 
আর যভদ ভপ্রয় ব্া ভপ্রয়া ভমস ই যায় তখন এসক অপরসক ভনজ স্বার্জ হাভসস র 
জনয অসনযর ওপর যু ুম করসত সহসযাভগতা কসর এব্াং এসক অপসরর সন্তুভির 
জনয কসতা মানুসষর কসতা মা  ময হরণ কসর তার মকাসনা ভহসসব্ মনই। আর 
যভদ ভপ্রয় ব্া ভপ্রয়া অতযন্ত চতুর হসয় র্াসক তখন মস মপ্রভমকসক আো ভদসয় 
ভদসয় তার সক  সম্পদ ভব্নি কসর মদয়। কখসনা মস এমন কান্ড একই সসঙ্গ 
অসনসকর সাসর্ই কসর মব্ড়ায়। তখন মপ্রভমক রাগ কসর কখসনা তাসক হতযা 
ব্া মারাত্মকিাসব্ আহত কসর। আসরা কসতা ভক?  

সুতরাাং মকাসনা বু্ভদ্ধমান এসতা ভকছু জানার পরও এ জাতীয় মপ্রসম কখসনা 
আব্দ্ধ হসত পাসর না।  

আল্লাহ তা‘আ া আমাসদর সক সক এ জাতীয় অনব্ধ্ সম্পকজ মর্সক দূসর 
রাখুন। আমীন! সুম্মা আমীন। ইয়া রাব্বা -আ ামীন।  

دٍ  نَِبيِّنَا ََعَ  اهللُ  وََصلَّ  ُْجَِعْْيَ  وََصْحِبهِ  آِلِ  وَََّعَ  َُمَمَّ
َ
  أ

মহ আল্লাহ! আপভন আমাসদর সক সক উক্ত মরাগসমূহ মর্সক ব্াাঁচার তাওিীক 
দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।
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প্রভতভনয়ত ম াকমুসখ ভকাংব্া পত্র-পভত্রকায় ব্যভিচার ও সমকাভমতার দীঘজ 
ভিভরভস্ত শুসন ব্া পসড় প্রভতভি ধ্মজপ্রাণ মুসভ মই কমসব্ভে মমজব্যর্া অনুিব্ না 
কসর পাসরন না। এমনভক সক  আত্মমযজাদা সম্পন্ন মানুষই সব্জদা এ কর্া 
মিসব্ কম েভিত নন ময, হয়সতাব্া এক ভদন আমাসকও এ কর্া শুনসত হসব্ 
ময, মতামার পভরব্ার ভকাংব্া ব্াংসেও মতা এ রকম গভহজত কাজ সম্পন্ন হসচ্ছ 
অর্চ এ সম্পসকজ মতামার এতিুকুও খব্র মনই। তাই অভত সত্বর এ সব্জনাো 
ব্যাপক ব্যাভধ্ মর্সক উত্তরণ ও সমাজ-সাংস্কাসরর জনয এব্াং ভব্শ্বায়সনর যুসগ 
দীন-ভব্মুখ সমাজ, যারা ব্হুভব্ধ্ পাসপর ব্নযায় হাবু্ডুবু্ খাসচ্ছ তাসদর জনয এ 
পুভস্তকার প্রণয়ন। 
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