
প্রেম-ভালাবাসা 

েশ্নঃ আমম যমি িূর প্রেলে প্রোলনা নারীলে ভালাবামস তাহল মে গুনাহ হলব? 

উত্তযঃ অরাভদুলরল্লা । গুনা ও দুষ্কর্ভেয দযজাগুর্রা ফন্ধ কযায জনয লযয়ত এর্র্ে। মা লকেু ভানুর্লয 

ভর্নাজগৎ ও লফচায-লফর্ফচনা লির্ক নষ্ট কর্য দদয়ায ভাধযভ তা ফন্ধ কযায জনয লযয়ত কর ফযফস্থাআ গ্রণ 

কর্যর্ে। অয দেভ-বার্রাফাা, নযনাযীয ম্পকে, ফ দথর্ক ফড় ফযালধ ও ভাযাত্মক অদ। 

ায়খুর আরাভ আফর্ন তাআলভয়া যা. ফর্রন [ দ্র: ভাজভুউর পাতওয়া: ১০/১২৯] 

’ আক ফা দেভ একলি ভানলক ফযালধ। অয মখন তা েকি অকায ধাযণ কর্য যীযর্কও তা েবালফত কর্য। দ 

লর্র্ফ তা যীর্যয র্েও ফযালধ। ভলির্ষ্কয জনযও তা ফযালধ। এ-জনযআ ফরা র্য়র্ে , এিা একিা হৃদয়জাত 

ফযালধ। যীর্যয দের্ে এ ফযালধয েকা ঘর্ি দুফেরতা ও যীয শুলকর্য় মাওয়ায ভাধযর্ভ।‘ 

লতলন অযও ফর্রন , [দ্র: ভাজভুউর পাতওয়া: ১০/১৩২] ’ যনাযীয দের্ভ এভন ফ পাাদ যর্য়র্ে মা অল্লা 

ফযতীত নয দকও গুর্ন দল কযর্ত াযর্ফ না। এিা এভন ফযালধয একলি মা ভানুর্লয দীনর্ক নষ্ট কর্য দদয়। 

ভানুর্লয ফুলি-লফর্ফচনার্ক নষ্ট কর্য দদয়, তঃয যীযর্কও নষ্ট কর্য।‘ 

লফযীত লরর্েয েলত দেভ-বার্রাফাায েলত জানায জনয এতিুকুআ মর্থষ্ট দম , এিা র্রা হৃদর্য়য ফলিদা, অয 

েীলতবাজর্নয জনয দাত্ব , দেভ-বার্রাফাা ম্মান , দস্থতা ও কর্ষ্টয দযজা। এগুর্রা একজন র্চতন 

ভানুলর্ক এআ ফযালধ দথর্ক দূর্য যার্ত মর্থষ্ট। 

আফর্ন তাআলভয়া যা. ফর্রন: [ দ্র: ভাজভুউর পাতওয়া: ১০/১৮৫] ুরুর্লয হৃদয় মলদ দকার্না নাযীয ার্থ এঁর্ি 

মায়, মলদও দ নাযী তায জনয বফধ য় , তার্রও তায হৃদয় থার্ক ওআ নাযীয কার্ে ফলি। নাযী তায লধলত 

র্য় ফর্ , ুরুল তায ক্রীড়নর্ক লযণত য় , মলদও দ েকার্য তায লববাফক ; দকননা দ তায স্বাভী। তর্ফ 

ফাির্ফ দ নাযীয কার্ে ফলি, তায দা। লফর্লত নাযী মলদ জানর্ত ার্য দম ুরুল তায দের্ভ ভুগ্ধ। এভতাফস্থায় 

নাযী তায উয অলধতয চারায় , জার্রভ ও বস্বযাচাযী াক দমভন তায ভাজরুভ , লনষ্কৃলত দর্ত াযগ দার্য 

উয ান চারায়, লিক দবার্ফআ নাযী তায দের্ভ াফুডুফু-খাওয়া ুরুর্লয উয ান চারায়। ফযং এয দথর্কও 

দফল চারায়। অয হৃদর্য়য ফলিদা যীর্যয ফলিদা দথর্ক ভাযাত্মক। হৃদর্য়য দাত্ব যীর্য দার্ত্বয দচর্য়ও 

কলিনতয।‘ 

অয লফযীত লরর্েয েলত বার্রাফাা ওআ হৃদয়র্ক স্পে কযর্ত ার্য না দম হৃদর্য় অল্লায বার্রাফাা বলতে 

যর্য়র্ে। দ-দতা দকফর ওআ হৃদর্য়আ স্থান ায় মা ূনয , দুফের, যাি। এধযর্নয হৃদর্য়আ লফযীত লরর্েয েলত 

বার্রাফাা স্থান ায়। অয এিা মখন লিারী মোর্য় দ ঁর্ে , েকি অকায ধাযণ কর্য তখন কখর্না অল্লায 

বার্রাফাার্কও লতক্রভ কর্য মায় এফং ফযলির্ক লযর্কয লদর্ক দির্র দদয়। এজনযআ ফরা র্য়র্ে , দেভেীলত 

ূনয হৃদর্য়য অর্িারন। 



হৃদয় মখন অল্লায ভব্বত ও স্মযণ দথর্ক ূনয র্য় মায় , অল্লায কার্ে দুয়া-ভুনাজাত ও অল্লায কারার্ভয 

স্বাদ গ্রণ কযা দথর্ক মখন ূনয র্য় মায় তখন নাযীয বার্রাফাা , েলফয েলত অগ্র, গান-ফাজনা দানায অগ্র 

তায জায়গা দখর কর্য। 

ায়খ আফর্ন তাআলভয়া যা. ফর্রন: [দ্র:ভাজভুউর পাতওয়া: ১০/১৩৫] হৃদয় মলদ একভাে অল্লার্ক বারফার্ , 

দীনর্ক একভাে তায জনয একলনষ্ঠ কর্য , তার্র নয কাযও বার্রাফাায ভুীফত তার্ক স্পে কযর্ত ার্য না। 

দেভ-বার্রাফাায কথা দতা ফহু দূর্য। দেভ-বার্রাফাায় লরপ্ত ওয়ায থে , হৃদর্য় অল্লায ভব্বর্তয ূণেতা। 

এ-কাযর্ণ আউপু অরাআল ারাভ , লমলন একলনষ্ঠবার্ফ অল্লার্ক ভব্বত কযর্তন , লতলন এআ ভানফীয় আক-

ভব্বত দথর্ক দফঁর্চ দগর্েন। অর কুযঅর্ন আযাদ র্য়র্ে: (এভলন বার্ফআ র্য়র্ে মার্ত অলভ তায দথর্ক ভি ও 

লনরেজ্জ লফলয় লযর্য় দদআ। লনশ্চয় দ অভায ভর্নানীত ফািার্দয ভর্ধয একজন লের।) [ যূা আউপূ: ২৪] 

োন্তর্য লভর্যয েধার্নয স্ত্রী ও ম্প্রদায় লের ভুলযক। পর্র দ দেভ-বার্রাফাায় অক্রান্ত য়।‘ 

তাআ একজন ভুরভার্নয উলচত এআ ধ্বংর্য থ দথর্ক র্য অা। এ দথর্ক লনর্জর্ক যো কযা ও লনষ্কৃলত 

াওয়ায জনয ফোত্মক দচষ্টা চালরর্য় মাওয়া। মলদ এ-দের্ে লির দদয় , ফা দকাতাল কর্য এফং দের্ভয নদীর্ত তযী 

বাায় – মায েলত দৃলষ্ট দদয়া াযাভ তার্ক ফায ফায দদর্খ দদর্খ , মা দানা াযাভ তা ফায ফায দার্ন দার্ন , 

লফযীত লরর্েয ার্থ কথা ফরার্ক তুচ্ছ জ্ঞান কর্য কর্য , অয এবার্ফআ ডুর্ফ মায় দেভ-বার্রাফাায় , তার্র দ 

লনশ্চয় গুনাগায, াী, ালি ও অমার্ফ উর্মাগী। 

এভন র্নক ভানুল অর্ে দম শুরুর্ত লির লদর্য়র্ে , ভর্ন কর্যর্ে মখন আর্চ্ছ কযর্ফ লপর্য অর্ত াযর্ফ , লনর্জর্ক 

ভুি কযর্ত াযর্ফ, থফা লফর্ল ীভানা মেন্তআ মার্ফ। তর্ফ মখন ফযালধ যগর্যায় নুের্ফ কর্যর্ে , তখন না 

কার্জ এর্র্ে দকার্না ডািার্য অয না দকার্না ওলুর্ধ। 

 

কলফ ফর্রন: 

দেভ দেভ দখর্রর্ে 

এক মোর্য় ফর্ন দগর্ে দেলভক, 

তাযয দেভ মখন তার্ক কর্যর্ে লফজয় 

র্য়র্ে দ াযগ, 

ভ্রভ র্য়র্ে লফার দিউর্ক দোট্ট ফর্র, 

পর্র মখন দাঁলড়র্য়র্ে তার্ত িবার্ফ, 

লগর্য়র্ে দ লচয লনভজ্জর্ন। 



যাওজাতুর ভুললব্বন গ্রর্ে আফর্নর কাআর্য়ভ যা. ফর্রন : [ দ্র:ৃষ্ঠা: ১৪৭] ’মখন কাযণিা তায আচ্ছায় ংঘলিত 

র্য়র্ে, তখন এয দথর্ক তায লনচ্ছা র্েও মা জন্ম দনর্ফ দ ফযাার্য দ ভামুয নয় , তথা উময দ কযায 

লধকায দ ালযর্য় দপর্র। অয এর্ত র্ি দনআ দম ফায ফায দৃলষ্টলনর্ে কযা এফং লনযফলচ্ছন্নবার্ফ লচন্তা কর্য 

মাওয়া ভাদক দফর্নয ভর্তাআ, থোৎ ফযলির্ক কাযণ ংঘলিত কযায যার্ধআ দকফর লবমুি কযা য়। ‘ 

ফযলি মলদ এআ ভাযাত্মক ফযালধ দথর্ক দূর্য থাকায জনয অগ্রী য় , তঃয দ াযাভ লজলন দদখা দথর্ক দৃলষ্টর্ক 

লপলযর্য় যার্খ , াযাভ লজলন দানা দথর্ক কান ফন্ধ কর্য যার্খ , ভর্নয ভর্ধয য়তান দম কুভন্ত্রণা দদয় তা দূর্য 

লযর্য় দদয়, এয র্যও মলদ এআ ফযালধয লিকণা তার্ক স্পে কর্য-েলণক দৃলষ্টয কাযর্ণ , থফা এভন দকার্না 

দরনর্দর্নয কাযর্ণ মা ভূরতঃ বফধ লের- তঃয এবার্ফ মলদ দকার্না নাযীয েলত ভব্বত জর্ন্ম মায় , তার্র 

অা কযা মায় দকার্না গুনা র্ফ না , আনাঅল্লা। অর কুযঅর্ন আযাদ র্য়র্ে: (অল্লা কাউর্ক তায 

াধযাতীত দকার্না কার্জয বায দদন না) [ যূা অর ফাকাযা: ২৮৬] 

আফর্ন তাআলভয়া যা. ভাজভুউর পাতওয়ায় ফর্রন: [ দ্র:১১/১০] ’ মলদ ফযলিয ে দথর্ক দকার্না ফাড়াফালড় ও 

ীভারংঘন না য়, তার্র, তার্ক মা দর্য় ফর তার্ত গুনা র্ফ না।‘ 

 

আফর্নর কাআর্য়ভ যা. ফর্রন: [ দ্র: যাউমাতুর ভুললব্বন:১৪৭] ’মলদ, বফধ নয় এভন কাযণ দতু দেভ জন্ম দনয় , 

তার্র ফযলির্ক দদালার্যা কযা র্ফ না। দমভন দকউ তায স্ত্রী থফা দাীয দেভাক্রান্ত লের , তঃয দমর্কার্না 

কাযর্ণ তার্দয লফর্চ্ছদ ঘির, লকন্তু দের্ভয বাফ দথর্ক দ লনষ্কৃলত দর না, এভতাফস্থায় তার্ক দদালার্যা কযা র্ফ 

না। নুরূবার্ফ মলদ িাৎ দৃলষ্ট র্ড় মায় এফং দ ার্থ ার্থ দৃলষ্ট লযর্য় দনয় , লকন্তু লনচ্ছাকৃতবার্ফআ তায 

হৃদয় দেভাক্রান্ত য়, তার্রও তার্ক দদালার্যা কযা মার্ফ না। তর্ফ তার্ক ফযআ দচষ্টা কযর্ত র্ফ দভন কযায 

জনয এফং তা দথর্ক র্য অায জনয।‘ 

ফযলির্ক দচষ্টা কর্য দমর্ত র্ফ তায হৃদর্য়য লচলকৎায জনয েীলতবাজর্নয কর স্মৃলত দথর্ক লনর্জর্ক লফলচ্ছন্ন 

কর্য লনর্ত- অল্লায ভব্বত লদর্য় লনজ হৃদয়র্ক বযুয কর্য , অল্লায ভব্বত অঁক র্ড় ধর্য লনর্জর্ক 

ভুখার্েী কর্য। অয মাযা ফুলিভান ও অভানতদায নলতকাযী এভন ফযলির্দয যাভে লনর্তও র্কাচর্ফাধ 

কযর্ফ না, থফা ভর্নালচলকৎকর্দয যণান্ন র্তও বুরর্ফ না। তার্দয কার্ে য়র্তা দকার্না এরাজ াওয়া দমর্ত 

ার্য। এয াাাল দ র্ফ বধমেীর, অল্লায কার্ে োওয়াফ োথেী, লফেতা ফরম্বনকাযী, দগানকাযী। এরূ 

কযর্র অল্লা তায জনয োওয়াফ লরখর্ফন আনা অল্লা। 

ায়খুর আরাভ আফর্ন তাআলভয়া যা. ফর্রন: [ দ্র: ভাজভুউর পাতওয়া:১০/১৩৩] ’মলদ ফযলি দেভাক্রান্ত য় , 

তঃয দ লফেতা ফরম্বন কর্য , বধমে ধর্য , তার্র অল্লা তায তাকওয়ায জনয োওয়াফ দদর্ফন। দকননা 

লযয়র্তয দলরর দথর্ক জানা মায় , ফযলি মলদ দৃলষ্ট-কথা-কর্ভেয দের্ে াযাভ লফলয় দথর্ক দফঁর্চ থার্ক , অয 

ফযাাযিা পাঁস  কর্য না লদর্য় দগান কর্য , দকার্না ভাখরুর্কয কার্ে লকার্য়ত কযর্ত লগর্য় াযাভ কথায় জলড়র্য় 

না মায়, দ মলদ দকার্না লনরেজ্জ লফলয় পাঁস  না কর্য দদয় , েীলতবাজর্নয র্েলর্ণ দফয না য় , অল্লায অনগুতয 

ও া দথর্ক বধমে ধর্য , তায হৃদর্য় দম দেভমন্ত্রণা যর্য়র্ে তায দের্েও বধমে ধর্য , দমবার্ফ লফদগ্রি ফযলি 



লফর্দ বধমে ধর্য, তার্র অল্লার্ক বয়কাযী ও বধমেধাযণকাযীর্দয ভর্ধয দ ালভর র্ফ। আযাদ র্য়র্ে: (লনশ্চয় 

দম ফযলি তাকওয়া ফরম্বন কর্য ও ফয কর্য, লনশ্চয় অল্লা ৎকভেীরর্দয েলতদান লফনষ্ট কর্যন না।‘ অল্লাআ 

বার্রা জার্নন। 

_________________________________________________________ 

লর্যানাভ: দেভ-বার্রাফাা 

ভুপতী : ভুাম্মাদ ার্র অর ভুনালজ্জদ 

েকানায় : h t t p ://w w w .i s l a mq a .c o m 

ংলেপ্ত ফণেনা: একলি ের্েয উত্তর্য ায়খ ভুাম্মাদ ার্র অর ভুনালজ্জদ পর্তায়ালি েদান কর্যন। একলি দভর্য় 

মলদ একলি দের্রর্ক দূয দথর্ক বার্রাফার্ তার্র লক া র্ফ? 

ংর্মাজন তালযখ: F e b  0 5 ,2 0 1 0  

লফলর্য়য ংমুলিভূ : 2  

লরংক : h t t p ://w ww .i s l a mh o u s e .c o m/p /2 7 2 7 8 1  

ভাপ্ত 

 

http://www.islamhouse.com/ip/12409
http://www.islamhouse.com/ip/14196
http://www.islamhouse.com/pg/9739/bydate/20100205
http://www.islamhouse.com/p/272781

