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কুরআন ও সু�ার আেলােক 

এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ তরুেের করুীয় 

ড. েমাহা�াে মানজুের ইলাহী 

ভূিমকাঃ 

িব� মানবতার ভাবনায় েরাগ �িতকার ও �িতেরােধর পেথ এক 
বড় চযােলল হেয় োািড়েয়েে এইচআইিভ/ এইডস। েেশ, জািত, 
ধমর, ব রু িনিবরেশেশ নারী বা পুরশ, িশশ িকংবা ববৃ েককই এর 
সং�মু ও আ�মু তথা �াুসংহােরর করাল থাবা েথেক আজ 
আর মু� নয়। েকননা এইচআইিভ েথেক পূুর্েপ মু� হওয়া 
যায় বা এইডস আ�া� বযি� স�ূুর সুস হেয় যােবন এমন েকান 
িচিকৎসা অেযাবিধ আিববার হয়িন। িচিকৎসা িববােন এনেনা 
পযর� এর েনই েকান িনরাময়, েনই েকান িটকা বা �িতেশধক। 
ধীের ধীের িহমশীতল  মবতুযর পরশ বুিলেয় মানুেশর জীবন �েীপ 
িনিভেয় েেয়াই এর েশশ সবরনাশা অিভলাশ। 
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এইচআইিভ (HIV) িক? 

এইচআইিভ এক ধরেনর েলি� ভাইরাস যা মানব েেেহ �েবশ 
কের েেেহর েরাগ �িতেরাধ কমতােক ন  কের েেয় এবং 
মানুশেক এইডেস আ�া� কের। ‘‘েলি� ভাইরাস’’ একিট 
ধীরগিত স�� ভাইরাস। এ ভাইরাসগেলা আ�মেুর েীঘরিেন 
পের েেেহ �িতকূল পিরিসিত সবি  কের। িনকি�ক এিসেডর 
গঠেনর কপর িভি� কের ভাইরাসেক আবার িডএনএ ভাইরাস 
(DNA- Deoxyribonucleic Acid) এবং আরএনএ ভাইরাস 
(RNA- Ribonucleic Acid) এ েু’ভােগ ভাগ করা যায়। 
এইচআইিভ এক ধরেনর আরএনএ ভাইরাস। এ ভাইরাসিট 
েগালাকব িতর এবং এর আবরুী িঝি�েত রেয়েে িবেশশ ধরেনর 
�াইেকাে�ািটন (Glycoprotein) যা ভাইরাসিটর েেেহর CD৪ 
নামক ে�তকিুকার সােথ যু� হেত সাহাযয কের। HIV= 
Human (মানুশ) Immunodeficiency (েরাগ �িতেরাধ কমতার 
অভাব) Virus (জীবানু) েবশী পিরমােু থােক র�, বীযর ও 
েযানীরেস। শরীেরর অনয তরল পোেথরও েযমন বুেকর েুধ ও 
মুেনর লালায় নুব অ� পিরমােু এ ভাইরােসর কপিসিত লকয 
করা যায়। �ধানত আ�া� বযি�র র�, বীযর ও েযানীরস সুসয 
বযি�র িমককাস েমমেেেনর সংংেশর আসেল এ ভাইরাস 
সং�িমত হয়। 
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এইডস (AIDS) িক? 

এইচআইিভ কেয়কিট কপােয় মানব েেেহ �েবশ কের েেেহর 
িনজ� েরাগ �িতেরাধ বযবসােক ধীের ধীের  ংস কের েেয়। 
আ�া� বযি�র েরাগ �িতেরাধ কমতা এক পযরােয় স�ূুর েলাপ 
পায়। এইচআইিভ সং�মেুর সবরেশশ পযরায় হল এইডস। 
এইডস এর অথর হেে - A= Acquired (অিজরত), I= Immune 
(েরাগ �িতেরাধ কমতা), D= Deficiency (অভাব/ ��তা), S= 
Syndrome (লকুসমূহ)। শরীেরর েরাগ �িতেরাধ কমতা কেম 
যাওয়ার কারেু এইডস আ�া� বযি� অিত সহেজই অনয েয 
েকান েরােগ আ�া� হয়। এ িবিভ�  েরােগর লকু বা 
কপসগরগেলােক এইডস নামকরু করা হয়। েকান কাযরকর 
�িতেশধক না থাকায় মবতুযই এইডস েরােগর অিনবাযর পিরুিত। 

 

িব�বযাপী এইচআইিভ/এইডস এর সামি�ক 
পিরিসিতঃ 

এইচআইিভ/এইডস এর কারেু বতরমান িব� পিরিসিত এক চরম 
হমিকর স�ুনীন। এ নীরব ঘাতক মহামারীেত আ�া� হেে 
পবিথবীর এেকর পর এক েেশ। িডেস�র ২০০৬ সাল পযর� 
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এইচআইিভ সং�িমত �া�বয়ব নারী-পুরেশর সংনযা �ায় ৩ 
েকািট ৭২ লক এবং ১৫ বেেরর কম বয়সী েেেল েমেয়েের 
সংনযা ২৩ লক। শধুমাু ২০০৬ সােল নতুন কের �ায় ৪৩ লক 
মানুশ এইচআইিভেত আ�া� হেয়েে। ১৯৮১ সােল সবর�থম 
এইডস েরাগী সনা� হওয়ার পর  েথেক এ পযর� এ েরােগ মবতুয 
হেয়েে ২ েকািট ৫০ লােনরও েলােকর েবশী েলােকর। [তথযসূু : 
UNAIDS/ WHO, ২০০৬] ১০ েথেক ২৪ বের বয়সীেের মেধয 
এইচআইিভ �ত িব�ার লাভ করেে। িবে� �িতিেন ১১ হাজার 
নারী পুরশ নতুনভােব এইচআইিভেত আ�া� হেে। 

১৯৮৯ সােল সবর�থম বাংলােেেশ এইচআইিভেত সং�িমত বযি� 
সনা� করা হয়। বতরমােন বাংলােেেশ এইচআইিভেত সং�িমত 
বযি�র সংনযা সরকারী িহসাব মেত ৭৫০০ জন। সরকারী তথয 
অনুসাের বাংলােেেশ এনন পযর� এইচআইিভ সং�িমত িচিিত 
বযি�র সংনযা ৮৭৪ জন। এেের মেধয ২৪০ জন এইডস এ 
আ�া� এবং এইডস এ মারা িগেয়েে ১০৯ জন। ঝুািকপূুর 
জনেগাি�র মেধয এইচআইিভ সং�মেুর হার ১% এর িনেচ। 
[ANSP, ২০০৬] সািবরকভােব বাংলােেেশ এইচআইিভ সং�মেুর 
হার যিেও অনযানয বহ েেেশর তুলনায় কম, িক� এেত 
আ�তুি র েকান অবকাশ েনই। েকননা, সং�মেুর সকল 
ঝুািকপূুর আচরু ও েভৗগিলক অবসানগত কারু িবেযমান থাকায় 
মহামারী আকাের েয েকান সময় অিত �ত এইচআইিভ/এইডস 
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এেেেশ েিড়েয় পড়ার স�াবনা অিত �বল। 

 

এইচআইিভ/এইডস ও আমােের তরু সমাজঃ 

তারুযেক যতটা িনয়ামত িেেয় আ�াহ ভরপুর কের িেেয়েেন, 
মানুেশর বয়েসর আর েকান পযরায়েক আ�াহ ততটা েনয়ামত 
িেেয় সমবৃ কেরন িন। তাইেতা এিটই জীবেনর সেবরা�ম সময় 
বেল িবেবিচত হয়। তারেুযর েমধা, শি�, সততা ও িন�ােক 
কােজ লািগেয়ই অতীেত বহ জািত ক�ত হেয়েে, িবে�র েরবাের 
সমবৃশালী জািত িহেসেব পিরিচিত েপেয়েে। তাই তরু সমােজর 
কপর আেজা সকল মানুেশর রেয়েে িবপুল আশা, আকাংনা ও 
আসা। িকেশার এবং যুবেকরাই এ তরু সমােজর �িতিনিধধ 
করেে। ৈকশর এবং েযৗবন জীবেনর ে�� সময় হেলও অনয 
িবেবচনায় তােক বলা েযেত পাের মানুেশর জীবেনর ঝড়-ঝ�ার 
সময়। েকননা এ সমেয় শারীিরক পিরবতরেনর সােথ পা�া িেেয় 
মেনাজগেতও ঘেট ৈব�বা�ক পিরবতরন। UNAIDS-২০০৬ এর 
তথয অনুযায়ী িব�বযাপী �িতবের নতুনভােব এইচআইিভ 
সং�িমতেের মেধয অেধরেকর েবশী হেে ২৫ বেেরর কম বয়সী 
িকেশার-িকেশারী ও যুবক-যুবতী। অ� বয়স, শারীিরক ও 
মানিসক পিরবতরন এবং আিথরক িনভররশীলতাসহ নানািবধ কারেু 
িকেশার-িকেশারী এবং যুবক-যুবতীরা এইচআইিভ �ারা সং�িমত 
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হওয়ার েকেু ঝুািকপূুর অবসায় থােক। এইডস-এ আ�া� হেয় 
িবে� �িতিেন �ায় ৮০০০ মানুশ মারা যােে, যার অেধরকই 
যুবসমাজ। এ ে�কাপেট আমােের েেেশর অিমত স�াবনার েয 
িবশাল যুবসমাজ রেয়েে, যারা েেেশর েমাট জনসংনযার ৩১.২৭ 
শতাংশ (৩.৮ েকািট), তারাও হেত পাের এইচআইিভ/এইডস 
সং�মেুর িনমরম িশকার। 

 

এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ তরু সমােজর 
করুীয়ঃ 

তারেুযর �াি�কাল জীবেনর সবেচেয় গরধপূুর বেলই আমােের 
ি�য়নবী মুহা�াে সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তরুেের 
িবেশশভােব মযরাো িেেতন। ইসলােমর �থম যুেগ তরু 
সাহাবাগু অেনক গরধপূুর কােজ েনতবধ িেেয়িেেলন। এই 
তরুরাই আজেকর ে�কাপেট নতুনভােব সমাজ িবিনমরােু 
গরধপূ রু ভূিমকা পালন করেত পাের। এইচআইিভ ভাইরাস ও 
এইডস �িতেরােধ তরুেের োিয়ধ তাই অেনক। তারেুযর 
শি�, অিভবা ও বানেক কােজ লািগেয় তারা আমােের েেেশ 
এইচআইিভ/এইডস আ�মেুর ঝুািক কমােনার বযাপাের িবশাল 
অবোন রানেত পাের। েসজনয িননবিুরত পেেকপ �হেুর মাধযেম 
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তারা এইচআইিভ/এইডস �িতেরাধ কমরসূচীেক একিট কাযরকর 
্প িেেত পাের। 

1. এইচআইিভ/এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর িনেজ 
�েয়াজনীয় বান অজরন করা ও তরুেের মেধয এ বযাপাের 
বযাপক গুসেচতনতা গেড় েতালাঃ  

2. এইডস সং�া� তথয আোন �োন, ঝুািকপূুর সমসাথীেের 
সুিশকাোন, ে�ো পরামশর কাযর�ম ও �েয়াজনীয় পরীকা-
িনরীকার মধয িেেয় সকেলর আচরেু পিরবতরন আনা েযেত 
পাের। বযি�গত ও সামািজকভােব বযাপক েযাগােযাগ, সিঠক তথয 
�োন ও �চারুার মধয িেেয় নারী, পুরশ ও যুবসমােজ কািিত 
সামািজক ৈনিতকতার মানে� ও মেনাভাব সুেবঢ় করা যায়। 
এইডস আ�া� বযি� িনেজও আ�সাকযোেনর মাধযেম অেনযর 
আচরু সংেশাধন করেত সাহাযয করেত পাের। এ পযর� এইডস 
িনেয় েয সব কে�নেযাগয ও অনুকরুীয় েসবাকাজ শর হেয়েে 
এবং নানািবধ রচনা �কািশত হেয়েে তরুরা তা 
Communication এর মাধযেম জনগেুর মেধয বযাপকভােব 
েিড়েয় িেেত পাের। 

3. ইসলামী অনুশাসন েমেন চলাঃ তরুেের সবারই কিচত হল 
সকল েকেুই ইসলামী অনুশাসন েমেন চলেত অভযস হওয়া এবং 
ইসলামী মূলযেবােধর �িত �ৃাশীল থাকা। েকননা ইসলামী 
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অনুশাসন েয মানুশেক শধু অসততা েথেকই রকা কের তা নয়, 
বরং যাবতীয় নারাপ কাজ েথেক িবরত েরেন 
এইচআইিভ/এইডস এ আ�া� হওয়ার ঝুািকও �বলভােব �াস 
কের। এজনয সকেলর কিচত িশশকাল েথেক �িতিট েেেল 
েমেয়েক ইসলামী মূলযেবােধর আেলােক গেড় কঠেত সািবরকভােব 
সহায়তা করা। েযৗন জীবন িবশয়ক ইসলামী িবিধিনেশধ েযন 
তারা কেঠারভােব েমেন চেল, েস বযাপাের তােেরেক ক�ুৃ করা 
পিরবােরর সকেলর োিয়ধ। েযৗন সংসেগরর মাধযেম 
এইচআইিভ/এইডস সং�মু �িতেরাধ করার জনয েযৗন 
আচরেু ইসলামী মূলযেবােধর আেলােক ইিতবাচক পেেকপ �হু 
করা এবং এর স�াবয কপায়সমূহ হেত পাের িনন্পঃ 

  িববাহপূবর েযৗনিমলন েথেক এেকবাের িবরত থাকা। েযৗন 
�ববি� যিেও �াুী মােুরই �ভাবজাত, িক� সামািজক 
ৈনিতকতা ও ইসলামী মূলযেবাধ এ িশকা ও �ীকব িত েেয় 
েয, নর-নারী �া� বয়েস কপনীত হওয়ার পর শধুমাু 
িববােহর মধয িেেয় িব�� ো�তয জীবন যাপন করেব। 

  িব�� ো�তয িমলনঃ শধুমাু িব�� ো�তয জীবন 
এইচআইিভ �িতেরােধ অনযতম সহায়ক ভূিমকা পালন 
কের থােক। িক� বতরমান সমােজ ৈনিতক অবকেয়র 
কারেু ো�তয জীবন বিহভূরত েযৗনতার হার ববিৃ 
পােে। এর ফেল বহ পিরবাের �ামী-�ীর মেধয েেনা 
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িেেয়েে স�েকরর মারা�ক অবনিত। সমােজর �াথিমক 
িভি� ও পিরবার েভে� যাওয়ার পাশাপািশ �জনন 
�ােসযর অবনিত হেে। েেনা িেেয়েে িবিভ� Sexually 
Transmitted Diseases এবং এইচআইিভ/ এইডস 
এর ভয়ংকর �ােুভরাব। 

  অ�তযািশত েযৗন স�কর হেত পাের এমন স�কর েযমন 
নারাপ ব�ুেের সােথ চলা-েফরা করা, আ�া েেয়া, 
মােকাস� হওয়া ইতযািে এিড়েয় চলা। 

4. এইচআইিভ সং�মেুর স�াবয �ভাব স�েকর মা-বাবা ও 
ে�িতেক গভরধারু স�িকরত �েয়াজনীয় কাকিউিলং করা, 
যােত মা েথেক িশশেত এইচআইিভ সং�মেুর ঝুািক কেম 
যায়। 

5. রে�র মাধযেম এইচআইিভ সং�মেুর ঝুািক কমােনার জনয 
র� �হেু যেথ  সতকরতা অবল�ন করা। এজনয িননিলিনত 
পেেকপ েনয়া েযেত পােরঃ 

  েেেহ অেনযর র� �হু না কেরই মযােলিরয়া ও 
র�শূনযতার জনয �ত িচিকৎসা িনেয় আেরাগয লােভর 
েচ া করা। 
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  পুি কর নাবার েযমন আিমশ, িভটািমন ইতযািে �হু 
কের রে�র কপাোন ৈতরীর পৃিতেক কাযরকর করা। 

  �িতি�ত ও সরকার অনুেমািেত �াসয েসবােকেের 
িবেশশব িচিকৎসেকর িনকট �ত িচিকৎসা েসবা েনয়া। 

  স�াবয ও র�োনকারীেক কাকিউিলং করা। 

  সকল �কার েুঘরটনা এড়ােনার জনয জীবেনর িনরাপ�া 
স�ে� সেবরাা সতকরতা অবল�ন, যােত েেেহ অেনযর 
র� �হু করেত না হয়। 

  ধক বা িবন কাটেত পাের এমন বযববত য পািত েযমন 
ে�ড, েুির ইতযািে িনেজর শরীের বযবহার না করা। 

  িচিকৎসা ও অ�পাচাের বযববত য পািত িনরাপেভােব 
ন  করা। 

  য পািত সিঠকভােব জীবানুমু� করা। 

  �িতবারই ইনেজকশােন নতুন সুাচ ও িসিরল বযবহার 
করা। 



13 

 

  েকান কারেু র� �হেুর �েয়াজন হেল র�োতার 
রে� এইচআইিভ আেে িকনা তা অবশযই পরীকা কের 
েনয়া। 

6. এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�েের য� ও সহায়তা োনঃ 
যারা এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�, তরুরা তােেরেক 
মানিসক বেল বলীয়ান করেত পাের, তােের পােশ েথেক িেেত 
পাের নানা ধরেনর সহায়তা। একিট িবশয় অতয� গরেধর সােথ 
মেন রানেত হেব - িবিভ� েরােগ আ�া� বযি�েের �িত 
আমােের েয ধরেনর মেনাভাব ও আচরু থােক এইডেস আ�া� 
বযি�েের �িতও আমােের সকেলর একই ধরেনর মেনাভাব থাকা 
কিচত। এ বযাপাের িননবিুরত পেেকপ েনয়া েযেত পােরঃ 

  এইডস এ আ�া� বযি�র সােথ আ�িরক ও েসৗহােরযপূুর 
আচরু করা। 

  তার �িত সহনুভূিতশীল ও য�বান হওয়া এবং কনেনা 
ঘবুা �কাশ না করা। 

  এইডস এ আ�া� বযি�েক মানিসকভােব �ফু� রানেত 
েচ া করা এবং আ�া� হওয়ার জনয েোশােরাপ না 
করা। 
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  এইডস এ আ�া� বযি�েক অনয সবার মত সমান 
সুেযাগ েেয়া এবং ৈবশমযমূলক মেনাভাব েপাশু না করা। 

  এইডস এ আ�া� বযি�েক চাকুরী ও অনযানয কাজ 
েথেক বি�ত না করা। 

  আ�া�েের জনয �েয়াজনীয় বযবসা �হু করা। 

 

তরু সমােজর �িত ইসলােমর আহবান ও 
অনুশাসন - যা এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ 
িবেশশভােব কাযরকরঃ 

1. শধুমাু ৈবধ ও িব�� ো�তয জীবন যাপেনর �িত 
ইসলােমর আহবানঃ ইসলাম ো�তয জীবনেক মানুেশর জনয 
একিট বড় েনয়ামত ও আ�াহর একিট িনেশরন বেল েঘাশুা 
িেেয়েে। আ�াহ তা‘আলা  ইরশাে কেরন, 

ۡزَ�ٰجٗ ﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

ةٗ  َّ ۚ  وََجَلَ  يَۡنَنُ�م ّمَو َفّكُروَن َ�تَ  ّلَِقۡو�ٖ  إِّن ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰتٖ َورَۡ�ًَة
  ]٢١:اشرام[﴾ ٢
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 ‘‘তাার িনেশরেনর একিট এই েয, িতিন েতামােের মধয েথেক 
েতামােের জনয �ীেের সবি  কেরেেন, যােত েতামরা তােের কােে 
সুন-শাি� লাভ করেত পার। আর িতিন েতামােের মেধয ভালবাসা 
ও েসৗহােরয সবি  কেরেেন। অবশযই এর মেধয িচ�াশীল েলাকেের 
জনয অেনক িনেশরন রেয়েে’’। [আর-্ম : ২১] 

 

ক�ম নারীেের �শংসায় আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٰ ُ َ�ۡلَضُهۡم َ�َ َّ َِِّسآءِ يَِاا ضَّضَ  � ُٰووَن َ�َ �ل ّٰ  َ�ۡلٖض  �لرَِّجاُق ََ
 ِ ٰلَِ�ُٰت َ�ٰن َّ ٰلِِهۡمۚ ضَلل َٰ ۡم

َ
ْ ِمۡن أ نَفُقوا

َ
ٓ أ ِ  َ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰتٞ َوَِِاا ۡلَغۡيِب يَِاا ّل

ّن ِ�  ُُ ُرو ُُ ُۡ ّن َو� ُُ ّن ضَِلُوو ُُ ۚ َو�ّ�ِٰ� َاَاضُوَن ُُُزوَز ُ َّ � ََ فِ ََ
ًً  إِّن  ِِي ََ ْ َللَۡيِهّن  ًَ َبۡغُغوا َعۡلَنُ�ۡم ضَ

َ
ّنف ضَنِۡن أ ُُ ُِو �لَۡاَضاِجِو َو�ۡ�ِ

َ َ�َن َللِيّٗ  َّ  ]٣٤:النسيء[ ﴾٣� ا َكغِ�ٗ �

‘‘সুতরাং সা ী �ীরা অনুগতা এবং আ�াহর েহফাযেত তারা 
�ামীর অনুপিসিতেত (িনেজেের সতীধ ও �ামীর স�ে) সংরকু 
কের।’’ [আন-িনসা : ৩৪] 
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�ামী-�ীর ো�তয িমলনই শরীয়েতর  েবি েত একমাু িব�� 
িমলন। এ ো�তয িমলেনর �িত আসা সবি র জনয এেক সাওয়াব 
অজরেনর একিট পৃিত িহসােব �ীকব িত েেয়া হেয়েে। সহীহ 
মুসিলেমর একিট হােীেস এেসেে : 

ُ ا لَّ �َ » ّ َص وا   لهللا عَ َّ ُِ
َ
 سَ ْيه وَ ل

ّ
َحِدُ�مْ  نُْضعِ  َاِ� :  مَ ل

َ
. َصَدقَةٌ  أ

ِ  رَُسوَل  يَي قَيشُوا َّ ِت  ا
ْ
يَْ
َ
َحُدنَي أ

َ
ُ  َاَ�ُ�ونُ  َشْهَوتَهُ  أ

َ
ْبرٌ  ِ�يَهي ل

َ
:  َل قَي أ

ْ�تُمْ 
َ
َرأ
َ
َ�ينَ  َحَرامٍ  ِف  اََضَعَهي شَوْ  أ

َ
 اََضَعَهي إَِذا فََكَذشَِك  ِاْزرٌ  ِ�يَهي َعغَيْهِ  أ

ََاللِ  ِف 
ْ
ُ  َكنَ  ال

َ
ْبرٌ  ل
َ
 .»أ

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,‘‘েতামােের 
ল�াসােনর ৈবধ বযবহােরও রেয়েে সওয়াব’’। সাহাবাগু অবাক 
হেয় বলেলন, (ো�তয িমলেনর মাধযেম) আমােের েকক তার 
কামনা পূরু করেল েস সাওয়াব পােব? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম বলেলন, ‘‘েতামরা িক লকয করিন, যিে েস হারাম 
প�ায় তার ল�াসান বযবহার কের তাহেল িক এেত পাপ হেব 
না? েতমিন হালালভােব এর বযবহাের সাওয়াব রেয়েে’’। [সহীহ 
মুসিলম-১৬৭৪]  
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ৈবধ ো�তয িমলেনর সািবরক �াধীনতা �োন কের আ�াহ 
তা‘আলা আল-কুরআেন ইরশাে করেেন,  

ۡرثٞ ﴿  ََ ُوواْ  َُِسآؤُُ�ۡم  ٰ ِشۡئُتۡمف َوََّدِ َّ َ
ۡرََُ�ۡم َ ََ  ْ ُُوا

ۡ
ّلُ�ۡم ضَۡ

 ٰ نُّ�م ّمَ�
َ
َ ْ َ َو�ۡللَُآوا َّ � ْ نُفِسُ�ۡمۚ َو�ّبُقوا

َ
ِ �لُۡاۡؤِمنَِ� ِف ُقوهُ  َو�َّ�ِ

 ]٢٢٣:القرة[ ﴾٢

‘‘েতামােের �ীগু েতামােের শসয েকু, েতামরা েতামােের 
শসযেকেু েযভােব ইো গমন কর এবং েতামােের ভিবশযেতর 
জনয িকেু কর। আর আ�াহেক ভয় কর এবং েজেন েরেনা 
েতামরা আ�াহর স�ুনীন হেব’’। [আল-বাকারাহ : ২২৩] 

ّن ِ�َاٞس ﴿ نُتۡم ِ�َاٞس لُّهّن   ُُ
َ
 ]١٨٧:القرة[﴾ ّلُ�ۡم َوأ

‘‘�ীরা েতামােের েপাশাক এবং েতামরা তােের েপাশাক’’। [আল-
বাকারাহ : ১৮৭] 

 

ো�তয জীবেনর আসা ও িব��তা যােত েকান মেতই কু� না 
হয়, েসিেেক �ামী-�ী কভেয়র েবি  আকশরু কের িবোয় হে�র 
ভাশেু রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  
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 فْمي حقي عغي�م النسيئ�م حقي �سيئ�م ع ل�م إن أال«
 اال ت�رهون من فراش�م ينئ فال �سيئ�م ع حق�م
 تسغوا أن عغي�م احقهن أال ت�رهون لن نيوت�م ف يْذن
 »اطعيمهن كسوتهن ف إلهن

‘‘সাবধান! েতামােের �ীেের কপর েতামােের অিধকার রেয়েে। 
আর েতামােের কপর েতামােের �ীেেরও অিধকার রেয়েে। আর 
�ীেের কপর েতামােের অিধকার হল - তারা েতামােের িবোনায় 
এমন কাকেক আসেত েেেব না যােের েতামরা অপে� কর এবং 
েতামােের গবেহ এমন েলাকেেরেক অনুমিত েেেব না যােেরেক 
েতামরা পে� কর না। সাবধান েতামােের কপর তােের অিধকার 
হেে েতামরা তােেও ভরু-েপাশেু তােেও �িত সোচারু 
করেব’’। [সুনান িতরিমিয-১০৮৩] 

 

�ীর সােথ িব�� ো�তয স�করই �ামীর �িত �ীর ভালবাসা ও 
�ৃােবাধ ৈতরী কের। এেত �াভািবকভােবই �ামী হেয় কেঠ �ীর 
কােে অতয� আসাভাজন ও আেশর বযি�ধ। িবশয়িটেক রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এভােব ফুিটেয় তুেলেেন তাার 
িচর�ন বাুীেত,   

 »أله� خ��م اأني ألهغه خ��م خ��م«
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‘‘েতামােের মেধয েস বযি� সেবরা�ম েয তার �ীর িনকট ক�ম। 
আর আিম েতামােের মেধয আমার �ীর িনকট ক�ম’’। [সুনান 
িতরিমিয-৩৮৩০] 

আল-কুরআন ও হােীেসর আেলােক �ামী এবং �ী যিে 
পরংেরর �িত �ৃাশীল ও আসাভাজন হয়, তাহেলই তােের 
ো�তয জীবন হেব মধুর এবং স�ব হেব িব�� ো�তয 
িমলেনর মাধযেম এইচআইিভ/এইডস এর ঝুািক কমােনার। 

 

2. ইসলােম িববােহর �িত সামািজক সেচতনতা ববিৃর গরধঃ 
ইসলাম পিরুত বয়েস িববােহর �িত যেথ  গরধ আেরাপ 
কেরেে। তরুেেরেকও যথাস�ব তাড়াতািড় িববােহর �িত ক�ুৃ 
কেরেে। েকননা িববােহর মাধযেমই �ত ইিতবাচক আচরিুক 
পিরবতরন সাধন করা স�ব, যা এইচআইিভ/এইডস �িতেরােধ 
িবশাল ভূিমকা রানেত সকম।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َُِ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ ﴿ ٰلِِحَ� ِمۡن ِلَغا َّ ٰ ِمنُ�ۡم َو�ل ََ ٰ �َ
َ
ْ �ۡف نِ�ُحوا

َ
َوأ

ٌو َللِيمٞ  َِ ٰ �َ ُ َّ ُ ِمن ضَۡضلِهِۦ  َو� َّ ْ ُقَقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم �  ﴾٣ إِن �َُ�ونُوا
 ]٣٢:الور[
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‘‘আর েতামােের মেধয যারা আিয়যম (অিববািহত, িবপ�ীক, 
িবধাবা) তােের িবেয় স�ােন কর এবং েতামােের োস-োসীেের 
মেধয যারা সৎ তােেরও। তারা অভাব�� হেল আ�াহ িনজ 
অনু�েহ তােেরেক অভাবমু� কের েেেবন। আ�াহ েতা �াচুযরময়, 
সবরবানী’’। [আন-নূর : ৩২] 

তরুেের �িত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর কো� 
আহবান হলঃ 

َيَءةَ  اْستََنيعَ  َمنْ  اشّباَيِ   َمْعَشَ  يَي«
ْ
َّاجْ  ال ََ يَ

ْ
ِِنّهُ  فَغ

ُّ  فَ ََ
َ
اََصِ  أ

ْ
 شِغ

ْحَصنُ 
َ
َفْرِج  َاأ

ْ
ِِنّهُ  نِيشّصْومِ  َ�َعغَيْهِ  �َْسَتِنعْ  شَمْ  َاَمنْ  شِغ

ُ  فَ
َ
 »اَِبيءٌ  ل

‘‘েহ যুবসমাজ! েতামােের মেধয েয িবেয়র (ৈেিহক ও আিথরক) 
সামথর রােন েস েযন িবেয় কের। েকননা এটাই তার েবি েক 
সবেচেয় েবশী সংযত করেব এবং তার ল�াসানেক (অৈবধ 
িমলন েথেক) েবশী েহফাযত করেব। আর েয িবেয়র সামথর রােন 
না তার কিচত েরাযা রানা। েকননা েরাযা তার (েযৗনকামনা 
িনয় েুর) জনয  াল �্প’’। [সহীহ বুনারী-৪৬৭৮, সহীহ 
মুসিলম-২৪৮৫ ও ২৪৮৬] 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িববােহর 
�েয়াজনীয়তার �িত ক�ুৃ কের িববােহর �িত অনা�হীেের  
কে�েশয িনেজর কোহরু েপশ কের বেলিেেলন, 

َمي«
َ
ِ  أ َّ ِّ  َاا ْخَبيُ�مْ  إِ

َ َ
ِ  أل ّ ْ�َقيُ�مْ  َِ

َ
ُ  َاأ

َ
ُصومُ  ِّ لَكِ  ل

َ
فِْنرُ  أ

ُ
 َاأ

َصّ� 
ُ
ْرقُدُ  َاأ

َ
ّاجُ  َاأ ََ تَ

َ
َ   َ�َمنْ  النَّسيءَ  َاأ َِ ِّ  فَغَيَْس  ُسنِّت  َ�نْ  َر  »ِم

‘‘আ�াহর কসম! আিম আ�াহেক েতামােের েচেয়ও েবশী ভয় 
কির এবং েতামােের েচেয়ও েবশী তাকওয়া অবল�নকারী। িক� 
তা সে�ও আিম েরাযা রািন, আবার িবরিত েেই, সালাত আোয় 
কির ও রােত িন�া যাই এবং নারীেের িববাহ কির। অতএব যারা 
আমার সু�ােতর �িত িবরাগভাজন হেব, তারা আমার ক�েতর 
অ�ভূর� নয়’’। [সহীহ বুনারী-৪৬৭৪, সহীহ মুসিলম-২৪৮৭] 

 

3. অৈবধ েযৗনিমলন/ েযৗনাচার েথেক এেকবােরই িবরত থাকাই 
ইসলােমর িনেেরশঃ ইসলাম িব�� ো�তয িমলেনর বাইের সকল 
�কার েযৗনাচারেক ং ভােব হারাম ও িনিশৃ কেরেে। আ�াহ 
তা‘আলা বেলন,  

ف إِنُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَزةٗ ﴿  ۖ َٓ
ِ ِّ ْ �ل ُِوا ََ  َوَ  َبۡقَر ًٗ َو ِِي ََ  آَء 

 ]٣٢:اإلساء[﴾٣
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‘‘েতামরা েযনার িনকটবতরী হেয়া না। েকননা এিট অতয� অ ীল 
ও ম� পথ’’। [বনী ইসরাঈল : ৩২] 

েযনার �িত ক�ুৃকারী সকল �কাশয অ�কাশয অ ীল 
কমরকা�েকও ইসলাম িনিশৃ কেরেে এবং এগেলার ধাের কােে 
েযেত িনেশধ কেরেে। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َش ﴿  َِ ٰ َٰ ُِواْ �ۡلَف  ]١٥١:األنعيم[﴾َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَنف َوَ  َبۡقَر

‘‘�কাশয ও অ�কাশয অ ীল কােজর িনকেটও েযেয়া না’’। [আল-
আনআ’ম : ১৫১] 

 

অবাধ েযৗনাচার েথেক িবরত থাকা ঈমােনর লকু। েসজনয 
আ�াহ তা‘আলা ঈমানোরেের গু ও ৈবিশ য তুেল ধের বেলন,  

ۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِووَن  ﴿ ُُ ِ�َن  َّ وۡ  ٥َو�
َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ۖ أ َما  إِّ  َ�َ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َولُوِمَ�  َّ ِ ُٰنُهۡم ضَن ََ ۡ�
َ
َقَاِن �ۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك  ٦َولََكۡت َ

وَن  َُ ُم �ۡلَلا ُُ �َِك  ۖ ََ ْو
ُ
 ]٧-٥:الؤمغون[ ﴾٧ضَُ

‘‘আর (সফলকাম মুিমন েতা তারা) যারা িনেজেের �ী ও 
মািলকানাধীন োসী োড়া অনযেের সােথ েযৗনিমলন েথেক 
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িনেজেের ল�াসানেক েহফাযত কের। এেত তারা িন�নীয় হেব 
না। আর েকক এেের োড়া অনযেক (েযৗনকােজ) কামনা করেল 
তারা হেব সীমালংঘনকারী’’। [আল-মু‘িমনূন : ৫-৭, আল-
মা‘আিরজ : ২৯-৩১] এ আয়ােত িনজ মািলকানাধীন োসী, যার 
�চলন বতরমােন েনই, এবং িনজ �ী োড়া অনয কােরা 
সােথ,েযৗনাচার কেঠারভােব িনিশৃ করা হেয়েে।  

েযনা ও বযিভচােরর মাধযেম ৈেিহক ও সামািজক নানা�কার 
সমসযা েেনা েেয়। অিধক� েযনায় িল� হওয়ার ফেল সংি  রা 
একিেেক েযমন এইচআইিভ ও এইডেস সং�িমত হওয়ার ঝুািকর 
মেধয পেড় যায় �বলভােব, অনযিেেক েতমিন মুসিলম সমােজ 
তােের মযরাোও কু� হয় ভীশুভােব। এজনয ইসলাম এেক 
ভয়াবহ অপরাধ ও চিরু িব ংসী ৈবিশ য বেল আনযািয়ত 
কেরেে। আ�াহ তা‘আলা েযনার শাি� বুরনায় বেলন,  

اََِيُة ﴿  ِّ َِ �ل ا ِّ ْ  َو�ل وا دٖ  ضَلۡجِ�ُ َِ ٰ �َ ّ ةٖ� ّمِۡنُهاَ  ُُ َوَ   ا ِماْئََة َجۡ�َ
ُخۡذُ�م 

ۡ
ضَ َُُ

ۡ
ِ َو�ۡ�َۡوِم ِ� َِ�ِن � ةٞ يِِهَاا َرأ َّ ِ إِن ُكنُتۡم ُُۡؤِمُنوَن يِل َّ

 ]٢:الور[ ﴾٢ۡؤِمنَِ� ّمَِن �لۡاُ  ��ِخرِ� َوۡلنَۡزَهۡد َلَذاَ�ُهَاا َعآ�َِفةٞ 

‘‘বযিভচারী নারী পুরশ কভয়েক একশত েবুাঘাত কর। তােের 
কভেয়র �িত আ�াহর িবধান বা�বায়েনর েকেু েকান অনুক�া 
েযন েতামােেরেক ংশর না কের, যিে েতামরা আ�াহ ও 
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আিনরােত িব�াসী হেয় থাক। আর মুিমনেের এিট েল েযন 
তােের শাি� �তযকয কের’’। আন-নূর : ২] 

 

েকক েযন ‘েযনা’য় ক�ুৃ না হয় এবং িবপরীত িলে�র েসৗ�যর 
অবেলাকন েযন কাকেক েযনার �িত �েরািচত না কের েস িেেক 
মুিমন নর-নারীেক িনেেরশ িেেয় আ�াহ তা‘আলা ইরশাে কেরন,  

ۡزَ�ٰ ﴿
َ
ْ ضُُروَجُهۡمۚ َ�ٰلَِك أ ٰرُِِۡم َوَ�ۡحَفُووا ََ يۡ

َ
ْ ِمۡن َ َُ  ّلِۡلُاۡؤِمنَِ� َ�ُغّضوا

ۢ يَِاا �َۡصَنُلوَن لَُهۡمۚ  َ َخغُِ� َّ َُ  ّلِۡلُاۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن  ٣إِّن � َو
ٰرُِِّن َوَ�ۡحَفۡوَن ضُُروَجُهنّ  ََ يۡ

َ
 ]٣١-٣٠:الور[﴾َ

‘‘আপিন মুিমনেেরেক বেল িেন, তারা েযন তােের েবি েক সংযত 
রােন এবং তােের ল�াসােনর েহফাযত কের; এিটই তােের জনয 
পিবুতম। তারা যা করেে আ�াহ েস িবশেয় সমযক অবগত। 
আর আপিন মুিমন নারীেেরেক বেল িেন, তারা েযন তােের 
েবি েক সংযত রােন এবং তােের ল�াসােনর েহফাযত কের’’। 
[আন-নূর : ৩০-৩১] 

সমকািমতােকও ইসলাম একিট জঘনয অপরাধ িহেসেব গুয কের 
এবং যােত েকক এ িনকব   কােজ িল� না হয় েসজনয এর শাি� 
িনধরারু কের িেেয়েে। মুসিলম পি�তেের অেনেকর মেত 
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সমকািমতার শাি� বযিভচােরর শাি�রই অনু্প। আবার অেনেকর 
মেত এর শাি� মবতুযে�। েলীল হেে িননবিুরত হােীসিটঃ 

ِ  رَُسوُل  قَيَل  قَيَل  َ�ّايٍس  انِْن  َعِن  َّ َّ  ا ُ  َص َّ  اْ�تُغُوا« :َسغّمَ اَ  َعغَيْهِ  ا
َفيِعَل 

ْ
َمْفُعوَل  ال

ْ
 »شُوٍط  قَْومِ  َ�َملِ  ِف  نِهِ  َااش

‘‘ইবেন আববাস রািেয়া�াহ আনহ েথেক বিুরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, েতামরা লূত আ. এর স�োেয়র 
কাজ (তথা সমকািমতা) কাকেক করেত েেনেল এ কােজ িল� 
কভয়েক হতযা কর’’। [আহমাে, আবূ োকে, িতরিমিয, ইবন 
মাজাহ ও বায়হাকী] 

 

4. মােক�বয েসবন ইসলােম হারাম ও িনিশৃঃ এইচআইিভ ও 
এইডস এর অনযতম �ধান কারু হেলা - সুাই িসিরল ভাগাভািগ 
কের মােক�বয বযবহার করা। আল-কুরআেন আ�াহ তা‘আলা 
মােক�েবযর কিতকর �ভােবর কথা কে�ন কের সকল �কার 
মে ও েনশাজাত বস�র বযবহার কেঠারভােব িনিশৃ কেরেেন। 
িতিন বেলন,  

َكغِ�ٞ َوَمَ�ِٰفُو لِلّناِس  لُونََك َلِن �ۡ�َۡارِ َو�لَۡاۡنِ�ِ� َُۡ  قِيِهَاآ إَِۡمٞ  َٔ �َۡ� ﴿
 ُ�َ�ۡ

َ
ۡفلِِهَاا  �ۡ�ُاُهَاآ أ َّ  ]٢١٩:القرة[﴾ِمن 
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‘‘তারা আপনােক মে ও জুয়া স�েকর িজবাসা কের। আপিন 
বেল িেন, এ েু'েটার মেধয রেয়েে মহাপাপ ও মানুেশর জনয 
কপকািরতা। তেব এ েু'েটার পাপ কপকািরতা অেপকা ভয়াবহ’’। 
[আল-বাকারাহ : ২১৯] 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,  

نَصاُب وَ  ﴿
َ
َاا �ۡ�َۡاُر َو�لَۡاۡنِ�ُ َو�ۡف َّ ِ ْ إ ِ�َن َءاَمُنٓوا َّ ّ�َها �

َ
ۡ ۡزَ�ُٰم َ�ۖ

َ
�ۡف

ِٰن ضَلۡجَتُِِغوهُ لََلّلُ�ۡم ُبۡفلُِحوَن ّمِۡن َ�اَ  رِۡجٞس  ََ ﴾ ٩ِ  �لّزۡي
 ]٩٠:اليئدة[

‘‘ েহ ঈমানোরগু! মে, জুয়া �িতমা এবং ভাগয িনধরারক 
শরসমূহ শয়তােনর অপিবু কমর। অতএব এগেলা পিরহার কর 
েযন েতামরা কলযাু লাভ করেত পার’’। [আল-মািয়োহ : ৯০] 

মােকতা ও েনশা�হু েয শরীর ও �ােসর জনয অতয� ভয়াবহ 
পিরুিত েডেক আেন আধুিনক িচিকৎসা িববােন েসিট আজ 
�ীকব ত সতয। অতএব এ সব কিতকর ব� �হেুর অথর হল ধীের 
ধীের িনজ হােত িনেজেক  ংস ও মবতুযর মুেনামুিন করা, যা 
শরীয়েত স�ূুর্েপ িনিশৃ। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َّۡهلَُكةِ  ﴿ � ََ ِ �ِۡد�ُ�ۡم إ
َ
 ]١٩٥:القرة[ ﴾ َوَ  ُُۡلُقواْ يِۡ
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‘‘েতামরা িনজ হােত িনেজেেরেক  ংেসর িেেক েঠেল িেও না’’। 
[আল-বাকারাহ : ১৯৫] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সকল েনশাজাত 
�বযেকই মােক বেল অিভিহত কেরেেন এবং সকল েনশাজাত 
�বযেক হারাম বেল েঘাশুা কেরেেন। িতিন বেলন,  

» ّ ّ  َخْرٌ  ُمْسِكرٍ  ُُ ُُ  »َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  َا

‘‘সকল েনশাজাত �বযই মােক এবং সকল েনশাজাত �বযই 
হারাম’’। [সহীহ মুসিলম- ৩৭৩৩, ৩৭৩৪]  

আেরকিট বুরনায় এেসেে,  

» ّ ّ  َخْرٌ  ُمْسِكرٍ  ُُ ُُ  »َحَرامٌ  َخْرٍ  َا

‘‘সকল েনশাজাত �বযই মােক এবং সকল মােক�বযই হারাম’’। 
[সহীহ মুসিলম- ৩৭৩৫]  

ইসলােম মােক�বয মাুই হারাম েঘািশত হেয়েে, এ বযাপাের তার 
পিরমাু কম েবশী হওয়ার কপর েমােটই েবি  েেয়া হয়িন। 
কােজই তার পিরমাু কম েহাক িক েবশী, কভয় অবসায়ই তা 
হারাম। এ অৈনিতক পেথ পা বািড়েয় মানুশ েযন ধীের ধীের তার 
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জীবনেক িবপ� না কের েতােল েস জনযই এ বযবসা। মহানবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ং  কের বেলেেন,  

ْسَكرَ  َمي«
َ
 »َحَرام َ�َقِغيغُهُ  َكِثُ�هُ  أ

‘‘েবশী পিরমাু �হু করেল যা েনশা�� কের, তা কম পিরমাু 
�হু করাও হারাম’’। [সুনান আিব োঈে-৩১৯৬, সুনান িতরিমিয-
১৭৮৮, মুসনাে আহমাে-৫৩৯০, ৬৩৮৭, ৬২৭১, ১১৬৫৬, 
১৪১৭৬] 

আনাস ইবনু মািলক রা. এর হােীেস এেসেে,  

 رصهي عشة المر ف سغم ا عغيه اهللا صَ اهللا رسول لعن«
 اآ�ل ا�يئعهي اسيقيهي إله االحمولة احيمغهي اشير�هي امتعصهي
 »ل االبتاة لي ياالبت ثمغهي

‘‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েশ বযি�েক 
মেসংি  তার বযাপাের অিভশাপ িেেয়েেন। তারা হল : মে 
কৎপােনকারী, েয কৎপােন করায়, মেযপায়ী, বহনকারী, যার 
কােে বহন কের েনয়া হয়, েয মে পিরেবশন ও পান করায়, 
মেযিবে�তা, িব�য়মূলয েভাগকারী, ে�তা এবং যার জনয �য় 
করা হয়’’। [সুনান িতরিমিয-১২১৬, সুনান ইবন মাজাহ-৩৩৭২] 
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ইবেন হাজার রহ. বেলন, ‘‘((সকল েনশাজাত �বযই হারাম)) 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর এ বাুীর বযাপকতা 
েথেক েবাঝা যায় - যা মানুশেক েনশা�� কের, তা যিে সুরা নাও 
হয়, তাহেলও তা হারাম। সুতরাং আিফম ও অনযানয িজিনস এ 
িবধােনর অ�ভূর� হেব’’। [ ফাতহল বারী শরহ সহীহ আল-
বুনারী, ন� ১০ পব. ৩৮] 

ইমাম ইবনু তাইিময়াহ রহ. বেলন,‘‘েনশা সবি কারী অিভশ� 
আিফম অনয সকল েনশাজাত �বযািের সলািভিশ�। সকল 
আেলমেের ঐকমেতয েনশাকর সব িকেু হারাম। বরং মানুেশর 
আকল ও িবেবকেক ন  কের এমন সব বস� যিে েনশাকর নাও 
হয় েযমন ভাঙ, তা ভকু করাও হারাম’’। [মাজমু’ ফাতাওয়া 
ইমাম ইবিন তাইিময়াহ ন� ৩৪ পব. ২০৪] 

 

5. এইচআইিভ �িতেরােধ ইসলামী নৎনার কপকািরতাঃ 

সা�িতককােল িব�বযাপী গেবশুায় েেনা যােে েয, নৎনা করা 
বযি�েের মেধয এইচআইিভ সং�মেুর হার অেনক কম। 
এইচআইিভ �িতেরােধর েকেু International AIDS Society 
(IAS) এবং UNAIDS/WHO (World AIDS Conference 
২০০৬) নৎনা করােক এইচআইিভ এবং এইডস �িতেরােধর 
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একিট কাযরকরী বযবসা িহসােব মেন কের। তেব নৎনা করার 
সময় সািজরকযাল য পািত অবশযই জীবানুমু� কের িনেত হেব। 
নৎনা করােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম পাাচিট 
ে�� �ভােবর একিট বেল অিভিহত কেরেেন। িতিন বেলেেন, 

ِفْنَرةُ «
ْ
اْ  - َخٌْس  ال

َ
ِفْنَرةِ  ِمنَ  َخٌْس  أ

ْ
ِتَينُ  - ال

ْ
 ْسِتْحَدادُ َااالِ  ال

ْظَفيرِ  َاَ�ْقِغيمُ 
َ
ُّ  اِإلنِْط  َاَ�تُْف  األ  »اشّبيرِِ   َاقَ

‘‘সু�ভাব পাাচিট : নৎনা করা, �ামীর মবতুয পরবতরী েশাক, েমাচ 
োাটা, নন কাটা, েবাগেলর নীেচর পশম কপেড় েফলা’’। [সহীহ 
বুনারী-৫৪৪১, সহীহ মুসিলম-৩৭৭] 

 

6. আ�া�েের �িত যতু ও সহায়তা োেন ইসলােমর কৎসাহ 
�োনঃ �াুাঘািত এইচআইিভ ভাইরােস আ�া� হেয় একেল 
মানুেশর করু আতরনাে শেন সভয মানব সমােজর সেসয হেয় 
েকান বযি� িনরি�ি িচে� চুপচাপ হেয় বেস থাকেবন এবং এর 
�িতকােরর জনয েকান্প েচ া চালােবন না, তা হেত পাের না। 
ইসলােমর মহান িশকা হল, যনন েকক িবপে�� হয় িকংবা েকান 
ভয়াবহ পিরিসিতর মুেনামুিন হয় তনন মানুশ িহেসেব �েতযেকর 
োিয়ধ হেয় যায় িবপে�� েস সকল মানব স�ােনর পােশ এেস 
োাড়ােনা এবং তােেরেক কৃােরর জনয �েয়াজনীয় সব ধরেনর 
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সাহাযয সাধযানুযায়ী েযাগান েেয়া। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম বেলন,  

ِخيهِ  َحيَبةِ  ِف  َكنَ  َمنْ «
َ
ُ  َكنَ  أ َّ  ُمْسِغمٍ  َ�نْ  فَّرجَ  َاَمنْ  َحيَبِتهِ  ِف  ا

ُ  فَّرجَ  ُكْرَ�ةً  َّ ِقيَيَمةِ  يَْومِ  ُكُرَ�يِت  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َ�غْهُ  ا
ْ
 َسَتَ  َاَمنْ  ال

ُ  َسَتَهُ  ُمْسِغًمي َّ ِقيَيمَ  يَْومَ  ا
ْ
 »ةال

‘‘েয বযি� তার ভাইেয়র �েয়াজন পূরেু এিগেয় আসল, আ�াহ 
তার �েয়াজন পূরু করেবন। আর েয বযি� েকান মুসিলেমর 
সমসযা েূর করেব আ�াহ তার িকয়ামত িেবেসর সমসযা েূর 
করেবন। আর েয বযি� েকান মুসিলেমর েোশ েগাপন রােন, 
আ�াহ িকয়ামেতর িেন তার েোশ েগাপন রানেবন’’। [সহীহ 
বুনারী-২২৬২] 

শধু মুসিলমেের �িতই নয়, বরং জািত, ধমর, বুর িনিবরেশেশ েয 
েকান মানুেশর �িত েয়া �েশরন করা ইসলােমর মহান িশকা। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  

» 
َ
ُ  يَرَْحمُ  ال َّ   َمنْ  ا

َ
 »اّليَس  يَرَْحمُ  ال

‘‘েয বযাি� মানুেশর �িত েয়া কের না, আ�াহ তার �িত েয়া 
কেরন না’’। [সহীহ বুনারী-৬৮২৮, সহীহ মুসিলম-৪২৮৩] 
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শধু মানুশই নয়, বরং পবিথবীবাসী সকল �াুীর �িত েয়া ও 
ক্ুা করা ইসলােমর িনেেরশ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম বেলন,  

رِْض  ِف  َمنْ  ارَْحُوا«
َ
 »اشّسَميءِ  ِف  َمنْ  ُ�مْ يَرَْحْ  األ

‘‘পবিথবীবাসীর �িত েয়া কর, তাহেল আকােশ িযিন রেয়েেন (েস 
আ�াহ) েতামােের �িত েয়া করেবন’’। [সুনান িতরিমিয-১৮৪৭, 
সুনান বায়হাকী ৯/৪১] 

এইচআইিভ এবং এইডস এ আ�া� বযি�বগর েযেহতু েরাগী 
িহসােব িবেবিচত, তাই তােের েেনেত যাওয়া এবং েসবা করা 
ইসলােমর েবি েত একিট অতয� গরধপূুর িনেেরশ। রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,  

ْطِعُموا«
َ
َيئِعَ  أ

ْ
َُ  اَُعوُداا ال َمِر�

ْ
َ  َافُّكوا اش ِِ َعي

ْ
ِِ  ُسْفيَينُ  قَيَل  ال َعي

ْ
 َاال

ِس�ُ 
َ ْ
 »األ

‘‘কুধাতরেক নাবার োও, অসুসেক েেনাশনা কর এবং েকক 
অনযায়ভােব অবরৃ হেল তােক মু� কর’’। [সহীহ বুনারী-৪৯৫৪, 
৫২১৭] 
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7. এইচআইিভ/এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর জনসেচতনতা 
ৈতরীেত ইসলােমর ভূিমকাঃ ইসলােমর েবি েত সমােজর �েতযক 
বযাি�র কপরই রেয়েে সমােজর �িত অেনক োিয়ধ। এ োিয়ধ 
সিঠকভােব পািলত হেয়েে িকনা েস স�েকর �েতযক বযি�েক 
অবশযই আ�াহর কােে জবাবিেিহ করেত হেব। এমনই এক 
গরধপূ রু োিয়ধ হেে এইচআইিভ/এইডস স�েকর মানুশেক 
সাবধান করা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, 

ُّ�مْ « ُ�مْ  َراٍع  ُُ
ّ ُُ  »َرِ�ّيِته َ�نْ  َمْسئُوٌل  َا

 ‘‘েতামােের �েতযেকই োিয়ধশীল এবং েতামােের �েতযকেকই 
িনজ িনজ োিয়ধ স�েকর িজবাসা করা হেব’’। [সহীহ বুনারী-
৮৪৪ , সহীহ মুসিলম-৩৪০৮] 

এইচআইিভ ও এইডস এর ভয়াবহতা স�েকর অবিহত হওয়ার 
পরও যিে েকক এর �িতকােরর জনয সবরা�ক �েচ া না চালায় 
এবং মানব সমাজেক এর কিতকর িেক স�েকর অবিহত না 
কের তাহেল একিেেক েযমন অপরাধী ও িনরাপরাধ িনিবরেশেশ 
সকেলই এর ভয়ানক আ�মেুর িশকার হেবন, েতমিন 
পরকােলও োিয়ধ অবেহলার োেয় অিভযু� হেবন। আ�াহর 
িনেনা� বাুী এ িবশয়িট অনুধাবন করেত যেথ  সহায়ক হেত 
পাের। িতিন বেলন,  
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ْ ضِۡتَنةٗ ﴿  ف  َو�ّبُقوا ٗة َّ ٓ ْ ِمنُ�ۡم َخا ِ�َن َظلَُاوا َّ � ّ َّ ّن  ّ  ُُِصي
َ
ْ أ َو�ۡللَُآوا

َ َشِد�ُد �ۡلِلَقاِب �  ]٢٥:األنفيل[﴾٢َّ

‘‘েতামরা এমন িফতনােক ভয় কর যা িবেশশ কের েতামােের 
মেধয যারা যািলম েকবল তােেরেকই ি�  করেব না। আর েজেন 
রান, িন�য়ই আ�াহ শাি�োেন কেঠার’’। [আল-আনফাল ৮ : 
২৫] 

�ীন েুিনয়ার িবপে ও অিন  স�েকর সতকর করার োিয়ধ 
সু�ভােব পালন কেরিেেলন ি�য় নবী মুহা�াে সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম, েযমন একিট হােীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম বেলেেন,  

ِِ  َمي َاَمثَُل  َمثَِ� « ُ  َ�َعَث َّ َت  رَُبلٍ  َكَمثَلِ  ا
َ
يُْت  َ�َقيَل  قَْوًمي أ

َ
َيَْش  َرأ

ْ
 ال

 ّ َِ ِّ  نَِعيْ نَي َاِِ
َ
ُعْرَ�ينُ  اّلِذيرُ  أ

ْ
َطيَ�تْهُ  اّلَجيءَ  فَيّلَجي ال

َ
 َطيئَِفةٌ  فَْ

ُوا
َ
ْدل
َ
َيُْش  َحُهمْ فََصاّ  َطيئَِفةٌ  َاَ�ّذَ�تْهُ  َ�غََجْوا َمْهِغِهمْ  َعَ  فَْ

ْ
 ال

 »فَيْبتَيَحُهم

‘‘আিম এবং আ�াহ আমােক যা িেেয় ে�রু কেরেেন তার েব া� 
হল ঐ বযি�র নযায় েয িনজ স�োেয়র কােে এেস বলল, আিম 
িনজ েচােন একেল শ� ৈসনয েেেনিে। আর আিম হিে সেবরাা 
সতকরকারী। অতএব িনেজেেরেক কৃার কর, কৃার কর। 
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একেল েলাক তাার আনুগতয কের তােের সুেযাগ অনুযায়ী পািলেয় 
কৃার েপল। আর আেরকেল তােক িমথযাবােী মেন করল। 
অতপর �তুযেশ েসনারা এেস তােেরেক আ�মু করল’’। [সহীহ 
বুনারী-৬০০১, ৬৭৪০, সহীহ মুসিলম- ৪২৩৩] 

ধমরীয় অনুশাসন েমেন চলার িনেেরশ �োন কের মানুশেক এ 
বযাপাের সেচতন করার োিয়ধ পালেনর আেেশ িেেয় রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলন,  

 أا الغكر عن الغهون نيلعراف لْمرن نيده نفس االي«
 فال تدعونه ثم مغه عقيني عغي�م ياعث أن اهللا لوش�ن
 »ل�م �ستجي 

‘‘যার হােত আমার �াু েস আ�াহর কসম! েতামরা অবশযই 
সৎকােজর আেেশ করেব এবং অসৎ কাজ েথেক িনেশধ করেব, 
অনযথায় আ�াহ তা‘আলা তাার িনেজর পক েথেক অিচেরই 
েতামােের �িত আযাব পািঠেয় েেেবন। অতপর েতামরা তাােক 
(মুি�র জনয) ডাকেত থাকেব। অথচ েতামােের ডােক সাড়া েেয়া 
হেব না’’। [সুনান িতরিমিয-২০৯৫] 

মানুশেক কলযােুর �িত িেক িনেেরশনা েেয়ার আেেশ িেেয় 
পিবু কুরআেন আ�াহ তা‘আলা ইরশাে কেরন,  
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ّمةٞ ﴿
ُ
َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ َۡ ُوُروَن  َو

ۡ
ََ �ۡ�َۡ�ِ َوَ�ُ ِ يِللَۡاۡلُروِف �َۡدُلوَن إ

ُم �لُۡاۡفلُِحوَن  ُُ �َِك  ۖ ََ ْو
ُ
آل [﴾  ١َوَ�ۡنَهۡوَن َلِن �لُۡانَكرِ  َوأ

  ]١٠٤:عمران

‘‘েতামােের মেধয এমন একিট েল থাকেত হেব, যারা কলযােুর 
িেেক আহবান করেব, ভাল কােজর আেেশ করেব এবং ম� 
কাজ েথেক িনেশধ করেব। আর তারাই হল সফলকাম’’। [আেল 
’ইমরান : ১০৪] 

 

8. অ�বয়সীেের ঝুািকপূুর আচরু পিরহােরর েকৗশল িনধরারেু 
ইসলামঃ এইচআইিভ এবং এইডস �িতেরােধর েকেু ‘না’ বলা 
একিট বড় েকৗশল। কিতকর সব বযাপাের ‘না’ বলার �মাু 
আমরা পাই রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েোা 
অথচ অথরপূ রু এক বাুীেত। হােীেস এেসেেঃ 

:  قيل سغم ا عغيه اهللا صَ اهللا رسول أن الدري سعيد أب عن
 »ضار اال ضر ال«

‘‘আবু সাঈে নুেরী রািেয়া�াহ আনহ েথেক বিুরত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেেন, িনেজর কিত করা 
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যােবনা এবং অেনযরও কিত করা যােব না’’। [সুনান োরা কুতনী 
- ২৮৮]। 

 اهللا صَ اهللا رسول قضيء من إن قيل اشصيمت نن عايدة عن
 »ضار اال ضر ال« أن قض أنه:  سغم ا عغيه

‘‘কবাোহ ইবন সােমত রা. বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম ফয়সালা কের িেেয়েেন েয, িনেজর কিত করা 
যােবনা এবং অেনযরও কিত করা যােব না’’। [আস-সুনান আল-
কুবরা-১১৬৫৭]। 

অ� বয়সী েেেলেমেয়রা �ায়শই আেবগ �ারা চািলত হয়, যুি� 
�ারা নয়। জীবেনর বা�ব সমসযা েমাকােবলা করার েকেু অেনক 
সময় ‘না’ বলার �েয়াজন হয় এবং িনেজর িবেবকস�ত ও 
সিঠক মত �িতি�ত করেত হয়, যা অ� বয়সীেের জনয কিঠন 
কাজ। এমন হেত পাের েয, একজন িশকাথরী তার সহপািঠ িকংবা 
ি�য় ব�ুর একিট ��াব েপল যা তােক েযৗন আচরু করেত 
অথবা মােেক আস� হেত �েরািচত কের। িশকাথরীর অবসা হল, 
েস িকেুেতই এ ��াব মানেত চায় না, আবার ব�ুধও ন  করেত 
চায় না। এমন েকেু িশকাথরীেক ‘না’ বলেতই হেব, একবার শধু 
নয়, বারবার। সহপািঠ ব�ুিট এবং অনযরা তােক েজার করেত 
পাের। এেকেু তােক েবঢ়েচতা হেত হেব। ‘না’ বলার জনয যা 
করা েযেত পাের, তা হল - 



38 

 

  রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কপেরা� 
হােীেসর আেলােক ধমরীয় অনুশাসেনর যুি�িট তুেল 
ধরেত হেব। 

  ��ােবর কিতকর িবশয়িট তুেল ধের বা�বিভি�ক যুি� 
েপশ করেত হেব। 

  িনেজর অবসােনর েবঢ়তা �কাশ করেত হেব ও ‘না’ 
বলেত হেব। 

 

9. এইচআইিভ/এইডস এ আ�া�েের �িত অপবাে আেরাপ ও 
ৈবশমযমূলক আচরু পিরহাের ইসলামী িনেেরশনাঃ 

আ�াহ তা‘আলা মানুশেক পরংেরর �িত �ৃাশীল থাকার জনয 
িনেেরশ িেেয়েেন এবং কপহাস ও অেসৗজনযমূলক আচরেুর 
মাধযেম কাকেক মানিসক পীড়ন করেত িনেশধ কেরেেন। িতিন 
বেলন, 

ن �َُ�ونُواْ  ﴿
َ
ۖ أ ََ ۡر ََۡومٞ ّمِن ََۡو�  َل ََ ْ َ  �َۡس ِ�َن َءاَمُنوا َّ ّ�َها �

َ
ۡ ۖ�َ

� ّمِۡنُهّنف َوَ   ن �َُ�ّن َخۡ�ٗ
َ
ۖ أ ََ � ّمِۡنُهۡم َوَ  َُِسآءٞ ّمِن َُِّسآء  َل َخۡ�ٗ
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ۡلَ�ِٰب� يِۡئَس �
َ
ْ يِلۡف وا ُِ نُفَسُ�ۡم َوَ  َبَنايَ

َ
ْ أ ٓوا ُِ ُم �ۡلُفُسوُق َ�ۡلَد َُۡلِا َۡ �ِ

ُم �لّ�ٰلُِاوَن  ُُ �َِك  ۖ ََ ْو
ُ
ِٰن  َوَمن ّلۡم َ�ُتۡب ضَُ ََ �  ]١١:الجرات[ ﴾ ١�ۡيِ

‘‘েহ ঈমানোরগু! েতামােের একেল েলাক েযন আেরক েল 
েলাকেক কপহাস না কের। হেত পাের কপহাসকারীেের েচেয়ও 
তারা ক�ম। একই ভােব েতামােের একেল নারী েযন অনয 
আেরক েল নারীেক কপহাস-িব�প না কের। হেত পাের যারা 
কপহাস কেরেে তােের েচেয় ওরা ক�ম। েতামরা একজন 
আেরকজনেক অযথা েোশা্প করেব না এবং একজন 
আেরকজনেক নারাপ নাম ধের ডাকেব না’’। [আল-হজরাত : ১১] 

আমােের এ কথা মেন রানেত হেব েয, অনযায় ও অৈবধ 
েযৗনাচাের িল� না হেয়ও এইচআইিভ সং�মেুর স�াবনা 
রেয়েে। েযমন েকান সৎ মানুেশর েেেহ এইচআইিভ সং�িমত 
র� �েবশ করােনা হেল বা এইচআইিভ সং�িমত েলােকর সােথ 
অবতাবশতঃ িবেয় হওয়ার পর ৈবধ েযৗনিমলন হেল অৈবধ 
েযৗনাচার োড়াও একজন েলাক এইডস েরােগ আ�া� হেত 
পােরন। এ্প েকেু আ�া� বযি�র নুযনতম েোশ না থাকেলও 
িতিন পিরিসিতর িশকার হেয় পেড়ন। এেের �িত ঘবুা েপাশু 
অতয� গিহরত ও অনযায় কাজ। বরং এরা নুব েবশী সাহাযয ও 
সহানুভূিতর হকোর। 
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অতএব এইচআইিভ/ এইডস আ�া� হেলই েস অনযায় 
েযৗনাচােরর মাধযেমই আ�া� হেয়েে, সবার েকেু এমন ধারুা 
করা েমােটই স�ত হেত পাের না। অতএব আ�া� বযি�বগর 
স�েকর সব সময় ম� ধারুা েপাশু করা েকান�েমই শরীয়েত 
সমিথরত হেত পাের না। আ�াহ তা‘আলা ইরশাে কেরন, 

ْ َكِٗٗ�� ّمَِن �لّوّنِ إِّن َ�ۡلَض �لّوّنِ  ﴿ ْ �ۡجَتُِِغوا ِ�َن َءاَمُنوا َّ ّ�َها �
َ
ۡ ۖ�َ

 ]١٢:جراتال[﴾ إَِٞۡمف 

‘‘েহ ঈমানোরগু! েতামরা অিধক ধারুা েপাশু হেত িবরত 
থাক। েকননা েকান েকান ধারুা করা পাপ’’। [আল-হজরাত ৪৯ 
: ১২]  

এইচআইিভ সং�িমত িকংবা এইডস আ�া�েের েকক েকক যিে 
িবকব ত ও অৈবধ েযৗনাচােরর কারেুও এেত সং�িমত ও আ�া� 
হেয় থােকন, তবু তােক ঘবুা কের একঘের কের েফলা িকংবা 
তােক মানিসকভােব পীড়ন করা কােরা জনয েমােটই স�ত ও 
েশাভনীয় নয়। এেকেু ঘবুার পাুিট হেে িবকব ত ও অৈবধ 
েযৗনাচার। আর সাকয �মােু এ িবশয়িট সাবয� হেল রালীয় 
কতব রপক েযনা বা সমকািমতার শাি� �োন করেবন। আর যিে 
এরা তাওবাহ কেরন তাহেল তােের স�েকর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, ‘‘গনাহ েথেক তাওবাহকারী বযি� ঐ 
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বযি�র অনু্প যার েকান গনাহ েনই’’। [সুনান ইবন মাজাহ-
৪২৪০] 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম আেরা বেলন, ‘‘...িনেজর 
মুসিলম ভাইেক েোট ও অপমান করা েকান বযাি�র অিন  
হওয়ার জনয যেথ ’’। [সুনান িতরিমিয-১৮৫০] 

তাোড়া অসুস বযি�েের শ�শার পাশাপািশ তােেরেক পাপমু� 
হওয়া ও তাওবা করার নসীহত করা েযেত পাের। েস যিে 
ঈমানহারা হয় তাহেল ঈমােনর িেেক আহবান করা েযেত পাের। 
এমনিটই কেরিেেলন মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
যনন িতিন তার অসুস নািেম ইয়াহেী িকেশারেক েেনেত 
িগেয়িেেলন। সহীহ বুনারীেত এেসেে, 

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ُ  رَِضَ  أ َّ ّ  َ�ُْدمُ  َ�ُهوِدّي  ََُالمٌ  َكنَ  قَيَل  َ�غْهُ  ا ِِ َّ  اّل  َص
 ُ َّ تَيهُ  َ�َمِرَض  اََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا

َ
ّ  فَْ ِِ َّ  اّل ُ  َص َّ  َ�ُعوُدهُ  اََسغّمَ  يْهِ َعغَ  ا

ِسهِ  ِعغْدَ  َ�َقَعدَ 
ْ
ُ  َ�َقيَل  َرأ

َ
ْسِغمْ  ل
َ
  َ�غََظرَ  أ

َ
�ِيهِ  إِل
َ
ُ  َ�َقيَل  ِعغَْدهُ  اَُهوَ  أ

َ
 ل

ِطعْ 
َ
نَي أ

َ
َقيِسمِ  أ

ْ
َّ  ال ُ  َص َّ ْسغَمَ  اََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا

َ
ّ  فََخَرجَ  فَْ ِِ َّ  اّل ُ  َص َّ  ا

َْمدُ « :ُقوُل �َ  اَُهوَ  اََسغّمَ  َعغَيْهِ 
ْ
ِ  ال ّ ي َِ ِ

ّ
ْ�َقَذهُ  ال

َ
  »اّلير ِمنْ  أ

‘‘আনাস রািেয়া�াহ আনহ েথেক বিুরত, িতিন বেলন, একিট 
ইয়াহেী েগালাম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েনেমত 
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করত। েস অসুস হেয় পড়েল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম তােক েেনেত ও শ�শা করেত এেলন। এরপর িতিন তার 
িশয়েরর পােশ বেস তােক বলেলন, তুিম ইসলাম �হু কর। েস 
তার পােশ অবসানকারী বাবার িেেক তাকাল। িতিন বলেলন, 
আবুল কােসম (নবী) সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আনুগতয 
কর। এরপর েস ইসলাম �হু করল। নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম এ কথা বলেত বরেত েবর হেলন েয, ‘‘সকল �শংসা 
আ�াহর িযিন তােক জাহা�ােমর আগন েথেক পিরুাু 
িতেয়েেন।’’ [সহীহ বুনাির-১৩৫৬] 

 

যুবসমাজেক এইচআইিভ/ এইডস এর সং�মু 
েথেক রকায় আমােের করুীয়ঃ 

েযেহতু যুবসমাজ এইচআইিভ ও অনযানয েযৗনেরাগ সং�মেুর 
েকেু অিধকতর ঝুািকপূুর, তাই তােেরেক এইচআইিভ ও অনযানয 
েরাগ েথেক রকার জনয সমােজর আর সবারও বড় োিয়ধ 
রেয়েে। েস োিয়ধ পালেনর জনয িননিলিনত পেেকপ েনয়া েযেত 
পােরঃ 
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  যুবসমাজেক যথাথর ধমরীয় িশকা �োেনর মাধযেম ধেমরর 
�িত তােেরেক �ৃাশীল কের েতালা এবং ধমরীয় 
অনুশাসন েমেন চলার �িত সবরা�করেু ক�ুৃ করা। 

  যুবসমাজ যােত িবিভ� ধরেনর েযৗনেরাগ, এইচআইিভ/ 
এইডস ও �জনন �াসয িবশেয় �েয়াজনীয় তথয, িশকা 
ও েসবা েপেত পাের েসজনয একিট সহায়ক পিরেবশ 
ৈতরী করা। 

  বাবা-মা, পিরবােরর অনযানয সেসয, িশকক, ধমরীয় ও 
সামািজক েনতব বব� যারা যুবসমােজর কােে জনি�য়, 
তাােের মাধযেম যুবসমােজর মেধয ইিতবাচক আচরু 
পিরবতরেনর কেেযাগ �হু করা। 

  যুবসমাজ েেেশর ভিবশযত চািলকা শি� িবধায় তােের 
েমধা কােজ লািগেয় ঝুািকপূুর পিরিসিত পিরবতরেনর পেক 
একিট ইিতবাচক অবসা ৈতরীর পেেকপ েনয়া। 

  মােরাসা/িবেযালয়/কেলজগামী িকেশার-িকেশারী ও 
যুবক-যুবতীরাও যােত তােের বযবহাের ইিতবাচক 
পিরবতরেনর লেকয পিরচািলত কাযর�েমর আওতায় 
আসেত পাের, েসজনয আনু�ািনক িশকা বযবসােক এ 
�ি�য়ার অ�ভূর� করা। 
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  যুবসমাজ সাধারুত ধমর, কমরেকু, েনলাধূলা এবং 
গুমাধযেমর �িত আকব   হেয় থােক। েসজনয 
এইচআইিভ �িতেরােধ তথয ও েসবা েেয়ার জনয এ 
সকল �িত�ানেকও কােজ লাগােনা েযেত পাের। 

  এইচআইিভ ও এইডস িবশয়ক িবিভ� সমােবশ, র যালী, 
আেলাচনা সভা, কিবতা, গ� ও �ব� রচনা ইতযািে 
সবজনশীল কমরকাে� যুবসমােজর অংশ�হু িনি�ত করা। 

  এইচআইিভ ও এইডস িবশয়ক িশকা িব�ােরর েকেু 
নুবই সতকর থাকেত হেব েযন লাজ ল�া কিঠেয় িেেয় 
অবাধ েযৗন িশকার �চার ও �সার করা না হয়। েকননা 
তাহেল তরু সমাজ আেরা অধঃপতেন তিলেয় যােব। 
অতএব েকান�েমই েযন ইসলামী মূলযেবাধ ন  ও 
কিত�� না হয় েস িবশয়িট আ�িরকভােব লকয রানেত 
হেব। 

 

কপসংহারঃ 

এইচআইিভ/ এইডস এর ভয়াবহতা আজ এক চরম বা�বতা। 
আমােের তরুেেরেক এইচআইিভ/ এইডস এর করাল �াস 
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েথেক রকা করা সবারই কপর অিপরত এক িবরাট োিয়ধ। এ 
বযাপাের অনযানযেের পাশাপািশ তরুেেরেকই অ�ুী ভূিমকা 
পালন করেত হেব। এইচআইিভ/ এইডস �িতেরােধর জনয 
রালেকও �েয়াজনীয় সহায়ক আইন �ুয়ন করেত হেব। েযৗন 
জীবেনর ধমরীয় অনুশাসনস�ত আচরু ও মানিসকতা অজরেনর 
বযাপাের সম� িব�বাসীেক িবেশশত তরুসমাজেক হেত হেব 
কোর ও �বলভােব কৎসাহী। এ বযাপাের সবর�েরর িশকক ও 
ধমরীয় েনতব বব�ও অতয� গরধপূুর এবং িবশাল অবোন রানেত 
পােরন। মুসিলম �ধান েেশ িহেসেব ইসলাম ধেমরর েনতব বব�েকই 
�ধানত এইচআইিভ/ এইডস �িতেরােধ মানুেশর মেধয ধমরীয় 
অনুভূিত স�ািরত করার নতুন চযােললিট �হু করেত হেব। 
িচিকৎসা িববােনর �িতেশধক িটকার আজও যনন েেনা েমেলিন, 
তনন সামািজক ও ধমরীয় অনুশাসেনর শতভাগ কাযরকরী 
�িতেশধক তরুসমাজেক িবেশশত ধমরীয় েনতব বব�েক বযবহার 
করেতই হেব, েযন আমােের সমােজর সকল ে�ুীর মানুেশর 
েযৗন জীবেন কািিত আচরুগত পিরবতরন ঘেট এবং সি�িলত 
�েচ ায় এ ঘাতক বযািধর �িতকার ও �িতেরাধ সহজ হেয় 
কেঠ। 


