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সংজ্জিপ্ত বর্ণনা.............
জ্জনজ্জিদ্ধ প্রেম-ভাল াবাসা বর্ণমানযু লের একজ্জি বড়
সামাজ্জিক আপলদ পজ্জরর্র্ হলয়লে। বিযমার্ েবলে
জ্জবিয়জ্জির জ্জবজ্জভন্ন জ্জদক জ্জবলেির্ ও এ-জ্জবিলয় ইস ামী
শরী‘আহ’র অবস্থান কী -র্া পজ্জরষ্কার করার প্রেষ্টা
করা হলয়লে। যু ব সমািলক কীভালব এই অববধ
সম্পলকণর শৃ ঙ্খ

প্রেলক রিা করা সম্ভব হলব র্া

আল ােনায় উলে এলসলে।
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ভাল াবাসা
েশ্ন: আজ্জম যজ্জদ দূ র প্রেলক প্রকালনা নারীলক ভাল াবাজ্জস
র্াহল জ্জক গুনাহ হলব?
উত্তর: আ -হামদু জ্জ ল্লাহ
প্রোনাহ ও দু ষ্কলমণর দরিাগুল া বে করার িনয শরী‘আর্
এলসলে। যা জ্জকেু মানু লির মলনািেৎ ও জ্জবোর-জ্জবলবেনা
শজ্জিলক নষ্ট কলর প্রদওয়ার মাধযম র্া বে করার িনয
শরী‘আর্ সক

বযবস্থাই গ্রহর্ কলরলে। আর প্রেম-

ভাল াবাসা, নর-নারীর সম্পকণ, সবলেলয় বড় বযাজ্জধ ও
মারাত্মক আপদ।
শাইখু ইস াম ইবন র্াইজ্জময়যাহ রহ. বল ন, ‘ইশক বা
প্রেম একজ্জি মানজ্জসক বযাজ্জধ। আর যখন র্া েকি আকার
ধারর্ কলর শরীরলকও র্া েভাজ্জবর্ কলর। প্রস জ্জহলসলব র্া
শরীলরর পলিও বযাজ্জধ। মজ্জিলষ্কর িনযও র্া বযাজ্জধ। এ
িনযই ব া হলয়লে, এিা একিা হৃদয়িার্ বযাজ্জধ।
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শরীলরর প্রিলে এ বযাজ্জধর েকাশ ঘলি দু বণ র্া ও শরীর
শুজ্জকলয় যাওয়ার মাধযলম।’ (দ্র: মািমু‘ ফার্াওয়া:
১০/১২৯)
জ্জর্জ্জন আরও বল ন, ‘পরনারীর প্রেলম এমন সব ফাসাদ
রলয়লে যা আল্লাহ বযর্ীর্ অনয প্রকও ের্না কলর প্রশি
করলর্ পারলব না। এিা এমন বযাজ্জধ একজ্জি যা মানু লির
দীনলক নষ্ট কলর প্রদয়। মানু লির বুজ্জদ্ধ-জ্জবলবেনালক নষ্ট
কলর প্রদয়, অর্ঃপর শরীরলকও নষ্ট কলর।’ (দ্র: মািমু‘
ফার্াওয়া: ১০/১৩২)
জ্জবপরীর্ জ্জ লের েজ্জর্ প্রেম-ভাল াবাসার িজ্জর্ িানার িনয
এর্িুকুই যলেষ্ট প্রয, এিা হল া হৃদলয়র বন্দীদশা, আর
েীজ্জর্ভািলনর িনয দাসত্ব, প্রেম-ভাল াবাসা অসম্মান,
অপদস্থর্া ও কলষ্টর দরিা। এগুল া একিন সলের্ন
মানু িলক এ বযাজ্জধ প্রেলক দূ লর সরালর্ যলেষ্ট।
ইবন র্াইজ্জময়যাহ রহ. বল ন, পুরুলির হৃদয় যজ্জদ প্রকালনা
নারীর সালে এঁলি যায়, যজ্জদও প্রস নারী র্ার িনয ববধ
হয়, র্াহল ও র্ার হৃদয় োলক ঐ নারীর কালে বন্দী।
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নারী র্ার অজ্জধপজ্জর্ হলয় বলস, পুরুি র্ার ক্রীড়নলক
পজ্জরর্র্ হয়, যজ্জদও প্রস েকালশয র্ার অজ্জভভাবক। প্রকননা
প্রস র্ার স্বামী। র্লব বািলব প্রস নারীর কালে বন্দী, র্ার
দাস। জ্জবলশির্ নারী যজ্জদ িানলর্ পালর প্রয পুরুি র্ার
প্রেলম মুগ্ধ। এমর্াবস্থায় নারী র্ার ওপর আজ্জধপর্য
ো ায়, যাজ্জ ম ও বস্বরাোরী শাসক প্রযমন র্ার ময ু ম,
জ্জনষ্কৃজ্জর্ প্রপলর্ অপারে দালসর ওপর শাসন ো ায়, জ্জেক
প্রসভালবই নারী র্ার প্রেলম হাবুডুবু-খাওয়া পুরুলির ওপর
শাসন ো ায়; বরং এর প্রেলকও প্রবজ্জশ ো ায়। আর
হৃদলয়র বন্দীদশা শরীলরর বন্দীদশা প্রেলক মারাত্মক।
হৃদলয়র দাসত্ব শরীলর দাসলত্বর প্রেলয়ও কজ্জেনর্র।’ (দ্র:
মািমু‘ ফার্াওয়া: ১০/১৮৫)
আর জ্জবপরীর্ জ্জ লের েজ্জর্ ভাল াবাসা ঐ হৃদয়লক স্পশণ
করলর্ পালর না, প্রয হৃদলয় আল্লাহর ভাল াবাসা ভজ্জর্ণ
রলয়লে। প্রস-প্রর্া প্রকব

ঐ হৃদলয়ই স্থান পায় যা শূ নয,

দু বণ , পরাি। এ ধরলনর হৃদলয়ই জ্জবপরীর্ জ্জ লের েজ্জর্
ভাল াবাসা স্থান পায়। আর এিা যখন শজ্জিশা ী পযণালয়
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প্রপৌঁলে, েকি আকার ধারর্ কলর র্খন কখলনা আল্লাহর
ভাল াবাসালকও অজ্জর্ক্রম কলর যায় এবং বযজ্জিলক জ্জশলকণর
জ্জদলক প্রেল প্রদয়। এিনযই ব া হলয়লে, প্রেম-েীজ্জর্ শূ নয
হৃদলয়র আলন্দা ন।
হৃদয় যখন আল্লাহর মহব্বর্ ও স্মরর্ প্রেলক শূ নয হলয়
যায়, আল্লাহর কালে প্রদা‘আ-প্রমানািার্ ও আল্লাহর
কা ালমর স্বাদ গ্রহর্ করা প্রেলক যখন শূ নয হলয় যায়,
র্খন নারীর ভাল াবাসা, েজ্জবর েজ্জর্ আগ্রহ, োন-বািনা
প্রশানার আগ্রহ র্ার িায়ো দখ কলর।
শাইখ ইবন র্াইজ্জময়যাহ রহ. বল ন, হৃদয় যজ্জদ একমাে
আল্লাহলক ভাল াবালস, দীনলক একমাে র্ার িনয একজ্জনষ্ঠ
কলর, র্াহল

অনয কারও ভাল াবাসার মুসীবর্ র্ালক

স্পশণ করলর্ পালর না। প্রেম-ভাল াবাসার কো প্রর্া বহু
দূ লর। প্রেম-ভাল াবাসায় জ্জ প্ত হওয়ার অেণ, হৃদলয়
আল্লাহর মহব্বলর্র অপূ র্ণর্া। এ কারলর্ ইউসূ ফ
আ াইজ্জহস সা াম, জ্জযজ্জন একজ্জনষ্ঠভালব আল্লাহলক মহব্বর্
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করলর্ন, জ্জর্জ্জন এ মানবীয় ইশক-মহব্বর্ প্রেলক প্রবঁলে
প্রেলেন। আ -কুরআলন এলসলে:
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َّ ٓ َ َ ر
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“এমজ্জনভালবই হলয়লে যালর্ আমরা র্ার প্রেলক মন্দ ও
জ্জন ণি জ্জবিয় সজ্জরলয় জ্জদই। জ্জনশ্চয় জ্জর্জ্জন আমালদর
মলনানীর্ বান্দালদর মলধয একিন জ্জেল ন”। [সূ রা
ইউসূ ফ, আয়ার্: ২৪]
পিান্তলর জ্জমসর েধালনর স্ত্রী ও সম্প্রদায় জ্জে মুশজ্জরক।
ফল

প্রস প্রেম-ভাল াবাসায় আক্রান্ত হয়।’ (দ্র: মািমু‘

ফার্াওয়া: ১০/১৩৫)
র্াই একিন মুসজ্জ লমর উজ্জেৎ এই ধ্বংলসর পে প্রেলক
সলর আসা। এ প্রেলক জ্জনলিলক রিা করা ও জ্জনষ্কৃজ্জর্
পাওয়ার িনয সবণাত্মক প্রেষ্টা োজ্জ লয় যাওয়া। যজ্জদ এপ্রিলে জ্জি

প্রদয় বা কমজ্জর্ কলর এবং প্রেলমর নদীলর্

র্রী ভাসায় -যার েজ্জর্ দৃ জ্জষ্ট প্রদওয়া হারাম র্ালক বার বার
প্রদলখ, যা প্রশানা হারাম র্া বার বার প্রশালন, জ্জবপরীর্
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জ্জ লের সালে কো ব ালক র্ুচ্ছ জ্ঞান কলর কলর, আর
এভালবই ডুলব যায় প্রেম-ভাল াবাসায়, র্াহল প্রস জ্জনশ্চয়
প্রোনাহোর, পাপী, শাজ্জি ও আযালবর উপলযােী।
এমন অলনক মানু ি আলে প্রয শুরুলর্ জ্জি জ্জদলয়লে, মলন
কলরলে যখন ইলচ্ছ করলব জ্জফলর আসলর্ পারলব, জ্জনলিলক
মুি করলর্ পারলব অেবা জ্জবলশি সীমানা পযণন্তই যালব।
জ্জকন্তু যখন বযাজ্জধ রেলরশায় অনু েলবশ কলরলে, র্খন না
কালি এলসলে প্রকালনা ডািার আর না প্রকালনা ঔিধ।
কজ্জব বল ন:
প্রেম প্রেম প্রখল লে
এক পযণালয় বলন প্রেলে প্রেজ্জমক,
র্ারপর প্রেম যখন র্ালক কলরলে জ্জবিয়
হলয়লে প্রস অপারে,
ভ্রম হলয়লে জ্জবশা প্রিউলক প্রোট্ট বল ,
ফল যখন দাঁজ্জড়লয়লে র্ালর্ শিভালব,
জ্জেলয়লে প্রস জ্জের জ্জনমিলন।
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রাওিার্ু

মুজ্জহব্বীন গ্রলে ইবনু

কাইলয়যম রহ. বল ন,

‘যখন কারর্িা র্ার ইচ্ছায় সংঘজ্জির্ হলয়লে, র্খন এর
প্রেলক র্ার অজ্জনচ্ছা সলেও যা িন্ম জ্জনলব প্রস বযাপালর প্রস
মা‘যু র নয়, র্ো অযর প্রপশ করার অজ্জধকার প্রস হাজ্জরলয়
প্রফল । আর এলর্ সলন্দহ প্রনই প্রয, বার বার দৃ জ্জষ্ট জ্জনলিপ
করা এবং জ্জনরবজ্জচ্ছন্নভালব জ্জেন্তা কলর যাওয়া মাদক
প্রসবলনর মলর্াই, অেণাৎ বযজ্জিলক কারর্ সংঘজ্জির্ করার
অপরালধই প্রকব অজ্জভযু ি করা হয়।’ (দ্র: পৃষ্ঠা: ১৪৭)
বযজ্জি যজ্জদ এই মারাত্মক বযাজ্জধ প্রেলক দূ লর োকার িনয
আগ্রহী হয়, অর্ঃপর প্রস হারাম জ্জিজ্জনস প্রদখা প্রেলক
দৃ জ্জষ্টলক জ্জফজ্জরলয় রালখ, হারাম জ্জিজ্জনস প্রশানা প্রেলক কান
বে কলর রালখ, মলনর মলধয শয়র্ান প্রয কুমন্ত্রর্া প্রদয় র্া
দূ লর সজ্জরলয় প্রদয়, এর পলরও যজ্জদ এই বযাজ্জধর অজ্জিকর্া
র্ালক স্পশণ কলর িজ্জর্ক দৃ জ্জষ্টর কারলর্ অেবা এমন
প্রকালনা প্র নলদলনর কারলর্ যা মূ র্ঃ ববধ জ্জে , অর্ঃপর
এভালব যজ্জদ প্রকালনা নারীর েজ্জর্ মহব্বর্ িলন্ম যায়,
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র্াহল

আশা করা যায়

প্রকালনা প্রোনাহ হলব না,

ইনশাআল্লাহ। আ কুরআলন এলসলে:
َّ
َ
َّ َ ر
َ
]٢٨٦ :لَو رس َع َهاَ﴾ [ابلقرة
َ ِ ٱّللَنف ًساَإ
َ ََلَيكل ِف
َ﴿
“আল্লাহ কাউলক র্ার সাধযার্ীর্ প্রকালনা কালির ভার
প্রদন না”। [সূ রা আ -বাকারাহ, আয়ার্: ২৮৬]
ইবন র্াইজ্জময়যাহ রহ. বল ন ‘যজ্জদ বযজ্জির পি প্রেলক
প্রকালনা বাড়াবাজ্জড় ও সীমা ংঘন না হয়, র্াহল , র্ালক যা
প্রপলয় বস

র্ালর্ প্রোনাহ হলব না।’ (মািমু‘ ফার্ওয়া:

দ্র: ১১/১০)
ইবনু

কাইলয়যম রহ. বল ন, ‘যজ্জদ, অববধ নয় এমন

কারর্ প্রহর্ু প্রেম িন্ম প্রনয়, র্াহল বযজ্জিলক প্রদািালরাপ
করা হলব না। প্রযমন প্রকউ র্ার স্ত্রী অেবা জ্জক্রর্দাসীর
প্রেমাক্রান্ত জ্জে , অর্ঃপর প্রযলকালনা কারলর্ র্ালদর
জ্জবলচ্ছদ ঘি , জ্জকন্তু প্রেলমর ভাব প্রেলক প্রস জ্জনষ্কৃজ্জর্ প্রপ
না, এমর্াবস্থায় র্ালক প্রদািালরাপ করা হলব না।
অনু রূপভালব যজ্জদ হোৎ দৃ জ্জষ্ট পলড় যায় এবং প্রস সালে
সালে দৃ জ্জষ্ট সজ্জরলয় প্রনয়; জ্জকন্তু অজ্জনচ্ছাকৃর্ভালবই র্ার
9

হৃদয় প্রেমাক্রান্ত হয়, র্াহল ও র্ালক প্রদািালরাপ করা
যালব না। র্লব র্ালক অবশযই প্রেষ্টা করলর্ হলব দমন
করার িনয এবং র্া প্রেলক সলর আসার িনয।’ (দ্র:
রাউযার্ু মুজ্জহব্বীন: ১৪৭)
বযজ্জিলক প্রেষ্টা কলর প্রযলর্ হলব র্ার হৃদলয়র জ্জেজ্জকৎসার
িনয েীজ্জর্ভািলনর সক স্মৃজ্জর্ প্রেলক জ্জনলিলক জ্জবজ্জচ্ছন্ন
কলর জ্জনলর্ -আল্লাহর মহব্বর্ জ্জদলয় জ্জনি হৃদয়লক ভরপুর
কলর,

আল্লাহর

মহব্বর্

আঁকলড়

ধলর

জ্জনলিলক

অমুখালপিী কলর। আর যারা বুজ্জদ্ধমান ও আমানর্দার
নজ্জসহর্কারী এমন বযজ্জিলদর পরামশণ জ্জনলর্ও সলকােলবাধ
করলব না অেবা মলনাজ্জেজ্জকৎসকলদর শরর্াপন্ন হলর্ও
ভু লব না। র্ালদর কালে হয়লর্া প্রকালনা েজ্জর্কার পাওয়া
প্রযলর্ পালর। এর পাশাপাজ্জশ প্রস হলব বধযণশী , আল্লাহর
কালে

সাওয়াব

োেণী,

প্রোপনকারী। এরূপ করল

পজ্জবের্া

অব ম্বনকারী,

আল্লাহ র্ার িনয সাওয়াব

জ্জ খলবন ইনশাআল্লাহ।
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শাইখু

ইস াম ইবন র্াইজ্জময়যাহ রহ. বল ন, ‘যজ্জদ

প্রকালনা বযজ্জি প্রেমাক্রান্ত হয়, অর্ঃপর প্রস পজ্জবের্া
অব ম্বন কলর, বধযণ ধলর, র্াহল আল্লাহ র্ার র্াকওয়ার
িনয সাওয়াব জ্জদলবন। প্রকননা শরী‘আলর্র দ ী প্রেলক
িানা যায়, বযজ্জি যজ্জদ দৃ জ্জষ্ট-কো-কলমণর প্রিলে হারাম
জ্জবিয় প্রেলক প্রবঁলে োলক, আর বযাপারিা ফাঁস কলর না
জ্জদলয় প্রোপন কলর, প্রকালনা মাখ ু লকর কালে অজ্জভলযাে
করলর্ জ্জেলয় হারাম কোয় িজ্জড়লয় না যায়, প্রস যজ্জদ
প্রকালনা জ্জন ণি জ্জবিয় ফাঁস না কলর প্রদয়, েীজ্জর্ভািলনর
অলেিলর্ প্রবর না হয়, আল্লাহর আনু ের্য ও পাপ প্রেলক
বধযণ ধলর, র্ার হৃদলয় প্রয প্রেমযন্ত্রর্া রলয়লে র্ার প্রিলেও
বধযণ ধলর, প্রযভালব জ্জবপদগ্রি বযজ্জি জ্জবপলদ বধযণ ধলর,
র্াহল আল্লাহলক ভয়কারী ও বধযণধারর্কারীলদর মলধয প্রস
শাজ্জম হলব। আল্লাহ র্া‘আ া বল ন,
َ
َ َ َّ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ر ر
ر
﴾ِي
ََ ضيعَ َأ رج ََر َٱلم رحسِ ن
َ َ ٱّلل
َ َن
َ ِ ب َفإ
َ ِ ق َويص
َِ ﴿إِنهۥ َمن َيت
ِ ل َي
]٩٠ :[يوسف
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“জ্জনশ্চয় প্রয বযজ্জি র্াকওয়া অব ম্বন কলর ও সবর কলর,
জ্জনশ্চয় আল্লাহ সৎকমণশী লদর েজ্জর্দান জ্জবনষ্ট কলরন
না”।’ [সূ রা ইউসূ ফ, আয়ার্: ৯০] (দ্র: মািমু‘ ফার্াওয়া:
১০/১৩৩) আল্লাহই ভাল া িালনন।
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