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সমকামী এবং তা থেকক মুক্তিকামী  

   

প্রশ্ন: আক্তম মুসক্তলম। আমার বয়স থ াল। আক্তম সব সময় সালাত আদায় কক্তর ও সাওম পালন কক্তর। আক্তম আমার 

িীবকন সৎ ও ভদ্র। তকব সমসযা হল আক্তম সমকামী। শুরুকত আক্তম আমার ক্তপতাকক ক্তনকয় ভাবতাম। আমার মকন 

হয় থিক্তনক্তিক কারকে আক্তম সমকামী হকয়ক্তি। আক্তম খারাপ ক্তিত্র থদক্তখ। তকব আক্তম এ থেকক ক্তনষৃ্কক্তত থপকত িাই। 

আক্তম িীবকন কখকনা থযৌনককমথ ক্তলপ্ত হই ক্তন। আক্তম সক্ততয সক্ততযই আল্লাহকক ভয় কক্তর। আক্তম তাাঁকক সবসময়ই ডাক্তক 

যাকত ক্ততক্তন আমাকক সাহাযয ককরন।  

আপনার কাকি আমার আকুল আকবদন আপক্তন আমাকক বাস্তব ক্তকিু পরামর্থ থদকবন যাকত আক্তম এ দুকযথাগ থেকক 

থরহাই থপকত পাক্তর। 

উত্তর: আল-হামদুক্তলল্লাহ 

থদা‘আ কক্তর আল্লাহ থতামাকক এ মারাত্মক বযাক্তি থেকক অক্তত দ্রুত আকরাগয দান করুন। থতামার হৃদয়কক সকল 

পক্তিলতা থেকক পক্তবত্র করুন। ক্তনশ্চয় আল্লাহ এ ক্তব কয় ক্ষমতাবান।  

এ িরকনর ক্তবর্াল পাকপ িক্তিত হওয়ার র্াক্তস্ত থয শুিু পরকাকলই হকব তা নয়; বরং দুক্তনয়ার িীবকনও এ র্াক্তস্তর 

অংর্ ক্তবকর্  থভাগ করকত হয়। যক্তদ সাবথক্ষক্তেক আফকসাস ও যন্ত্রো হৃদয়কক ভারাক্রান্ত ককর রাকখ তাহকল এিাই 

থতা র্াক্তস্ত ক্তহকসকব যকেষ্ট। এর সাকে যক্তদ মারাত্মক থরাগ-বযাক্তি সংকযাগ হয়, থযগুকলার  বযাপাকর ক্তিক্তকৎসা ক্তবজ্ঞানীরা 

একমত থয তা সমকামীকদর হকয় োকক, তাহকল থতা আর কোই থনই। প্রশ্ন নং ১০০৫০ থেকক এ বযাপাকর আকরা 

ক্তদক-ক্তনকদথর্না থনকব বকল আর্া রাক্তখ।  

আর থতামার থরাকগর ক্তিক্তকৎসা ক্তনম্নবক্তেথতভাকব হকত পাকর: 

এক. থতামাকক হৃদয় থেকক সক্ততযকার অকেথ তাওবা করকত হকব। আল্লাহর ক্তদকক ক্তফকর থযকত হকব। অতীকত যা 

ককরি তার িনয লক্তিত হকত হকব। থবক্তর্ থবক্তর্ থদা‘আ করকত হকব এবং কায়মকনাবাককয আকুক্তত করকত হকব 

আল্লাহ থযন থতামাকক ক্ষমা ককর থদন। ক্ততক্তন থযন থতামাকক এই ক্তব য় থেকক ক্তনষৃ্কক্তত থপকত সহায়তা ককরন। ক্তনশ্চয় 

আল্লাহ আরািযকদর মকিয সবকিকয় থবক্তর্ থমকহরবান এবং থদা‘আ কবুকল অক্তিক ক্তনকিবতথী। আল্লাহ তা‘আলা বকলন, 
ِينََۡۡيَٰعَِبادِيَۡۡقُل ۡ﴿ فُوا ۡۡٱَّلذ َ ۡس 

َ
ۡىۡأ نُفِسِهمۡ ََۡعَ

َ
َنُطوا َۡۡلۡۡأ َةِِۡمنَۡتق  ِهۡۡرذۡح  َۡۡإِنۡذۡٱللذ فِرُۡۡٱللذ نُوَبَۡۡيغ  هۡۡٱَّلُّ   [  ٣٥: الزمر] ﴾٥٣ۡٱلرذِحيمُۡۡٱل َغُفورُُۡۡهوَۡۡإِنذُهۥََۡجِيًعا

“বল, থহ আমার বান্দাগে, যারা ক্তনিকদর ওপর বািাবাক্তি ককরকি, থতামরা আল্লাহর রহমত থেকক ক্তনরার্ হকয়া না। 

ক্তনশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ ককর থদন। ক্তনশ্চয় ক্ততক্তন অতযন্ত ক্ষমার্ীল, অক্তত দয়ালু”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৫৩]  

তাই তুক্তম আল্লাহর সামকন পকি যাও। কাাঁকদা, ক্তনকির মনকক ক্তবগক্তলত ককর অশ্রু ঝরাও, থতামার হািত ও দাক্তরদ্রয 

প্রকার্ ককরা। গুনাহ মাফ িাও। আল্লাহর কাি থেকক ক্ষমা ও ক্তবপদমুক্তির িনয আর্াবাদী হও।  

দুই. ক্তনকির হৃদকয় ঈমাকনর বীিকক যত্ন ককরা। যখন এ-বীি অিুক্তরত হকয় থবকি ওকে, তখন তা দুক্তনয়া-আকখরাত 

উভয় িাহাকনর কাক্তময়াক্তব ক্তনকয় আকস। আল্লাহর প্রক্তত ক্তবশ্বাসই, আল্লাহর তাওফীককর পর, বান্দাকক হারাম কাি 

থেকক বাাঁিায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তক বকলন ক্তন, “বযক্তভিারকারী যখন বযক্তভিার ককর তখন থস মুক্তমন 

অবস্থায় োকক না”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৫; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৫৭)  



 

 

সমকামী এবং থস এর এলাি প্রােথী  2  

তাই ঈমান যখন থতামার হৃদয়কক কক্ত থত করকব। থতামার অন্তরাত্মা ও অনুভূক্তত ঈমান ক্তদকয় ভকর যাকব, তখন আর 

তুক্তম হারাম কাি করকত সাহস পাকব না। আর মুক্তমন যক্তদ একবার পকি যায় তাহকল সাকে সাকেই থস চিতনয ক্তফকর 

পায়। আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাকদর গুে বেথনা করকত ক্তগকয় বকলন, “ক্তনশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন ককরকি, যখন 

র্য়তাকনর পক্ষ থেকক থকাকনা কুমন্ত্রো তাকদরকক স্পর্থ ককর তখন তারা আল্লাহকক স্মরে ককর। তখনই তাকদর দৃক্তষ্ট 

খুকল যায়”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০১] 

ক্ততন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম যুব-সমািকক থয উপকদর্ ক্তদকয়কিন তা পালন করার থিষ্টা ককরা। 

আর তা হকলা ক্তববাকহর উপকদর্ যক্তদ তুক্তম এ বযাপাকর সক্ষম হও। থতামার বয়স কম বকল অিুহাত দাাঁি কক্তরও না। 

থকননা কম বয়স ক্তববাকহর প্রক্ততবন্ধক নয়। কখকনা না। থযকহতু থতামার ক্তবকয় করা িরুক্তর, তাই থতামার থবলায় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাকমর ক্তনকম্নাি হাদীসক্তি বতথাকব। ক্ততক্তন বকলকিন, “থহ যুব সম্প্রদায়! থতামাকদর 

মকিয থয ক্তবকয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন থস থযন ক্তবকয় ককর থফকল। থকননা তা দৃক্তষ্টকক অক্তিক অবদমনকারী, থযৌনাঙ্গকক 

অক্তিক ক্তহফাযতকারী। আর থয তা পারকব না, থস থযন সাওম পালন ককর, এিা তার িনয থযৌন-উকত্তিনা 

দমনকারী। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৫; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৪০০) তুক্তম এ নববী উপকদর্ আাঁককি 

িকরা, একতই আল্লাহ িাকহ থতা থতামার প্রক্ততক িক রকয়কি।  

থতামার মাতা-ক্তপতাকক এ বযাপাকর থখালাখুক্তল বকল ক্তববাকহর আগ্রহ বযি করাকতও থকাকনা সমসযা থনই। লিা থযন 

থতামাকক মাতা-ক্তপতার কাকি থখালাকমলা বলা থেকক ক্তবরত না রাকখ থস বযাপাকর সতকথ হও।  

ক্তববাকহর বযাপাকর ক্তসক্তরয়াসক্তল ক্তিন্তা ককরা। দাক্তরদ্রযকক ভয় থপকয়া না; আল্লাহ থতামাকক তার করুোয় অভাবমুি ককর 

থদকবন। আল্লাহ তা‘আলা বকলন, “আর থতামরা থতামাকদর মিযকার অক্তববাক্তহত নারী-পুরু  ও সৎকমথর্ীল দাস-

দাসীকদর ক্তববাহ দাও। তারা অভাবী হকল আল্লাহ ক্তনি অনুগ্রকহ তাকদরকক অভাবমুি ককর থদকবন। আল্লাহ প্রািুযথ ও 

মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম িাক্তনকয়কি থয, সৎ উকেকর্ থয বযক্তি ক্তবকয় করল আল্লাহ তাকক সাহাযয 

করকবন। আবু হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু থেকক বক্তেথত, ক্ততক্তন বকলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

বকলকিন, “ক্ততন বযক্তিকক আল্লাহ তা‘আলা অবর্যই সাহাযয ককরন: আল্লাহর পকে ক্তিহাদকারী, আদায় করার আগ্রহ 

আকি এমন মুকাকতব থগালাম, পক্তবত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় ক্তববাহকারী বযক্তি”। (ক্ততক্তরক্তমযী, হাদীস নং ১৬৫৫; নাসাঈ, 

হাদীস নং ৩১২০; ইবন মািাহ, হাদীস নং ২৫১৮, আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রকে হাদীসক্তিকক 

হাসান বকলকিন। দ্র: হাদীস নং ১৯১৭) 

িার. যক্তদ ক্তববাহ সম্ভব না হয় তাহকল আকরকক্তি সমািান হকলা সাওম পালন করা। তাহকল তুক্তম মাকস ক্ততন ক্তদন 

সাওম পালন করার ক্তিন্তা করি না থকন অেবা প্রক্তত সাপ্তাকহ থসাম ও বৃহস্পক্ততবার? 

সাওম পালকন থতা অকনক সাওয়াব রকয়কি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম হাদীকস কুদক্তসকত বকলন, 

“আদম সন্তাকনর প্রক্ততক্তি আমল তার ক্তনকির, তকব সাওম বযতীত। ক্তনশ্চয় সাওম আমার এবং আক্তম-ই এর প্রক্ততদান 

থদব”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৪; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১১৫১)  

তাকওয়া সৃক্তষ্টর উকেকর্ আল্লাহ তা‘আলা সাওকমর ক্তবিান ক্তদকয়কিন মকমথ পক্তবত্র কুরআকন স্পষ্ট বিবয একসকি। 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন, 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينََۡۡيى َيامَُۡۡعَلي ُكمُُۡۡكتَِبَۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلذ ِ ُۡۡكتَِبَۡۡكَماۡٱلص  ِينَََۡۡعَ  [  ٣٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٣َۡتتذُقونَۡۡلََعلذُكمۡ َۡقب لُِكمۡ ِۡمنۡٱَّلذ
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“থহ মুক্তমনগে, থতামাকদর ওপর সাওম ফরয করা হকয়কি, থযমন ফরয করা হকয়কি থতামাকদর পূবথবতথীকদর ওপর। 

আর্া করা যায় থতামরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হকব”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]  

সাওকমর মকিয (প্রবৃক্তত্তর িাকন িুকি যাওয়া থেকক থযমন রকয়কি সুরক্ষা, রকয়কি আল্লাহর কাকি বি প্রক্ততদান) 

মানুক র ইচ্ছার্ক্তি দৃঢ় করা, চিযথ, সহনর্ীলতা, নাফকসর খাকয়স ও আনন্দদায়ক ক্তব কয়র ওপর ক্তনয়ন্ত্রে প্রক্ততষ্ঠার 

দীক্ষাও রকয়কি সাওকমর মকিয। তাই সাওম পালকনর বযাপার মনক্তস্থর ককরা। আর্া করা যায় আল্লাহ থতামার থবাঝা 

হালকা করকবন।  

পাাঁি. হারাম ক্তিক্তনকস দৃক্তষ্ট থদওয়া থেকক ক্তনকিকক সংবরে করার থক্ষকত্র কখকনা অলসতা থদখাকব না। থযমন,  অশ্লীল 

মযাগাক্তিন, ক্তববস্ত্র িক্তব ইতযাক্তদ, যা পাপ ও অশ্লীল ককমথ িক্তিকয় থযকত মানু কক উৎসাক্তহত ককর, মকনর মকিয খারাপ 

প্রভাব ক্তিইকয় রাকখ। এসব থেকক আমরা সবাই আল্লাহর পানাহ িাই। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,  
ِمنِيَۡۡقُل﴿ وا ۡۡل ِل ُمؤ  ب َصَٰرِهِمۡ ِۡمنۡ َۡيُغضُّ

َ
َفُظوا ۡۡأ ۡهَۡوَيح  َٰلَِكۡۡفُُروَجُهم  َكََٰۡۡذ ز 

َ
ۡهۡأ َۡۡإِنۡذۡلَُهم  رۡۡٱللذ َنُعونَۡۡبَِماَۡخبُِي  [ ٥٣: انلور] ﴾٣٠ۡيَص 

“মুক্তমন পুরু কদর বলুন, তারা তাকদর দৃক্তষ্টকক সংযত রাখকব এবং তাকদর লিাস্থাকনর ক্তহফাযত করকব। এিাই 

তাকদর িনয অক্তিক পক্তবত্র। ক্তনশ্চয় তারা যা ককর থস সম্পককথ আল্লাহ সমযক অবক্তহত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: 

৩০]   

থতামার থিকন রাখা উক্তিত, যখন এ অববি কাি থেকক ক্তবরত হওয়ার থক্ষকত্র অবকহলা করকব, র্য়তানকক সুকযাগ 

ককর থদকব যাকত থস এর পরবতথী পদকক্ষপকক থতামার সামকন সক্তিত ককর উপস্থাপন করকত পাকর। থস এ কমথ 

সম্পাদকনর িনয এ িনয উদগ্রীব হকয় পকি থয, তুক্তম একবাকরর িনয হকলও তার ইচ্ছার সামকন নতিানু হকয়ি।  

িয়. যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃক্তষ্ট হকব অেবা এ পাকপ ক্তলপ্ত হওয়ার িনয র্য়তাকনর ওয়াসওয়াসা অনুভূত 

হকব, তখন স্মরে করকব থয থতামার এসব অঙ্গপ্রতযঙ্গ কাল ক্তকয়ামকতর মাকে থতামার ক্তবরুকে সাক্ষী হকয় দাাঁিাকব। 

তুক্তম ক্তক িান না থয অঙ্গপ্রতযঙ্গ, এ থযৌবন ও উদযম থতামার প্রক্তত আল্লাহ তা‘আলার ক্তন‘আমত? এ ক্তন‘আমতকক 

পাপ অিথকনর থক্ষকত্র বযয় করকল, আল্লাহর আকদর্-ক্তনক কির ক্তবরুকে যাওয়ার থক্ষকত্র বযয় করকল, আল্লাহ প্রদত্ত 

ক্তন‘আমকতর ক্তক শুকক্তরয়া আদায় হকব?  

আকরকক্তি ক্তব য় আকি থয বযাপাকর থতামাকক সতকথ হকত হকব, আর তা হকলা আল্লাহ তা‘আলার বােী:  

“অবকর্ক  তারা যখন িাহান্নাকমর কাকি থপৌঁিকব, তখন তাকদর কান, তাকদর থিাখ ও তাকদর িামিা তাকদর ক্তবরুকে 

তাকদর কৃতকমথ সম্পককথ সাক্ষয থদকব, আর তারা তাকদর িামিাগুকলাকক বলকব, থকন থতামরা আমাকদর ক্তবরুকে 

সাক্ষয ক্তদকল? তারা বলকব, আল্লাহ আমাকদর বাকর্ক্তি ক্তদকয়কিন ক্তযক্তন সবক্তকিুকক বাকর্ক্তি ক্তদকয়কিন। ক্ততক্তন 

থতামাকদরকক প্রেমবার সৃক্তষ্ট ককরকিন এবং তাাঁরই প্রক্তত থতামরা প্রতযাবক্ততথত হকব”। [সূরা ফুসক্তসলাত, আয়াত: ২০-

২১]   

হাদীকস একসকি, আনাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাকমর কাকি 

ক্তিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম থহকস উেকলন এবং বলকলন: “থতামরা ক্তক িান, কী ক্তনকয় হাসক্তি? 

আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাকলা িাকনন। বান্দা তার রবকক উকের্য ককর যা বলকব তা ক্তনকয়ই 

হাসক্তি। বলকব: থহ আমার রব! তুক্তম ক্তক যুলুম থেকক আমাকক আশ্রয় দাও ক্তন? ক্ততক্তন বলকবন: হযাাঁ। অতঃপর বান্দা 

বলকব, তাহকল আক্তম ক্তনকির ওপর ক্তনিকক সাক্ষী মানা বযতীত অনয কারও সাক্ষীকক চবিতা থদব না। আল্লাহ 

বলকবন, ‘তুক্তম ক্তনকিই থতামার ওপর সাক্ষী ক্তহকসকব আি যকেষ্ট, আর থরকডথসংরক্ষেকারী ক্তফক্তরর্তারাও সাক্ষী 
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ক্তহকসকব যকেষ্ট। অতঃপর বযক্তির মুখ আিকক থদওয়া হকব। তার অঙ্গপ্রতযঙ্গকক বলা হকব, কো বকলা, তখন তারা 

তার আমল সম্পককথ বলকব। তারপর তাকক এসব কো থর্ানার সুকযাগ থদওয়া হকব। অতঃপর থস বলকব, 

‘থতামাকদর ধ্বংস থহাক, থতামরা ক্তনপাত যাও। থতামাকদর িনযই আক্তম শ্রম-থমহনত করতাম”? (সহীহ মুসক্তলম, 

হাদীস নং ২৯৫৯)  

সাত. থলাকিকু্ষর অন্তরাকল ক্তনকির সাকে একান্ত হওয়া থেকক তুক্তম দূকর থেককা। থকননা তা থযৌন ক্তব কয় ভাবার 

কারে হকত পাকর। আর থতামার সময়কক উপকারী ক্তব কয় বযয় করকত সকিষ্ট হও। থযমন, সৎ কাি, কুরআন 

ক্ততলাওয়াত, ক্তযকর, সালাত ইতযাক্তদ। 

আি. ফাকসক-ফুিার অসৎ বযক্তিকদর সঙ্গ তযাগ ককরা, যারা এসব ক্তব কয় গুরুত্ব ক্তদকয় োকক। যারা থযৌন উকত্তিক 

কোবাতথা বলকত অভযস্ত, গুনাহকক যারা তুচ্ছ ককর থপর্ ককর এবং তা ককমথ পক্তরেত করকত ক্তনভথয়। ওকদরকক 

থিকি তুক্তম সৎকলাককদর সঙ্গ নাও, যারা থতামাকক আল্লাহর কো স্মরে কক্তরকয় থদকব। তাাঁর আনুগকতযর বযাপাকর 

থতামাকক সহায়তা থদকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বকলকিন: “মানু  তার বনু্ধর দীকনর ওপর োকক, 

অতঃপর কার সাকে বনু্ধত্ব করি তা ক্তবকবিনা ককর নাও”। (ক্ততরক্তমযী, হাদীস নং ২৩৭৮, আলবােী হাদীসক্তিকক 

সহীহুত ক্ততরক্তমযীকত হাসান বকলকিন। (১৯৩৭)  

নয়. যক্তদ িকর ক্তনই থয দুবথলতার একমুহূকতথ তুক্তম পাকপ ক্তনপক্ততত হকয়ি, তকব আমার পরামর্থ োককব তুক্তম আর 

ওক্তদকক থযও না; বরং দ্রুত র্িভাকব তাওবা ককরা। আর্া কক্তর, তুক্তম ঐ থলাককদর দলভুি হকব, যাকদর বযাপাকর 

আল্লাহ বকলকিন: “আর যারা থকাকনা অশ্লীল কাি করকল অেবা ক্তনিকদর প্রক্তত যুলুম করকল আল্লাহকক স্মরে ককর, 

অতঃপর তাকদর গুনাকহর িনয ক্ষমা িায়। আর আল্লাহ িািা থক গুনাহ ক্ষমা করকব? আর তারা যা ককরকি, থিকন 

শুকন তা তারা বার বার ককর না”। [সূরা আকল ইমরান, আয়াত: ১৩৫]  

ক্তপ্রয় ভাই! তুক্তম আল্লাহর রহমত থেকক ক্তনরার্ হকয়া না। হুাঁক্তর্য়ার োককা, র্য়তান থযন থতামার ওপর আক্তিপতয 

ক্তবস্তার করকত না পাকর। থতামাকক থযন ওয়াসওয়াসা না থদয় থয আল্লাহ থতামার গুনাহ কখকনা ক্ষমা করকবন না। 

থকননা তাওবাকারীর িনয আল্লাহ সকল গুনাহই ক্ষমা ককর থদন।  

সমাপ্ত 
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