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বৈধ ভাল াৈাসা ৈনাম নননিদ্ধ প্রেম 

   

ভাল াৈাসা ও নননিদ্ধ প্রেম: 

চারনি অক্ষলরর সমন্বয় খুৈ প্র াি একনি শব্দ ভাল াৈাসা যালক আরনৈ ভািায় মুহাব্বত ও ইংলরজী ভািায় Love 

ৈল । যার অর্থ হলে, অনুভূনত, আকিথণ, হৃদলয়র িান; যা মানুলির অন্তলর আল্লাহ তা‘আ া সৃনিগতভালৈ নদলয় 

প্রদন। সাধারণত ভাল াৈাসা দুই ধরলনর (১) বৈধ ও পনৈত্র (২) অবৈধ ও অপনৈত্র। নৈৈালহর পূলৈথ আধুননক যুৈক-

যুৈতীরা প্রয সম্পকথ গলে তুল  তালকই অবৈধ ও অপনৈত্র ভাল াৈাসা ৈা নননিদ্ধ প্রেম ৈল । আর পনৈত্র ভাল াৈাসা 

ৈ লত আল্লাহ ও রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লালমর েনত ভাল াৈাসা, সন্তালনর েনত নপতা-মাতার 

ভাল াৈাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভাল াৈাসা ইতযানদলক ৈুঝায়। আল্লাহ আমালদরলক সৃনির প্রসরা মাখ ুক নহলসলৈ পৃনর্ৈীলত 

প্রেরণ কলরল ন। অনয প্রকালনা জীৈ জন্তুলক আমালদর ওপর প্রেষ্ঠত্ব দান কলরন নন। এমননক সৈথলেষ্ঠ নৈী মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লালমর উম্মত আমালদরলক ৈাননলয়ল ন। তাই েনতনি মুসন লমর উনচৎ সৈথের্ম এ নননখ  

নৈলের স্রিা মহান আল্লাহ তা‘আ ালক ভাল াৈাসা এৈং আমালদর সৈথলশি নৈী ও রাসূ  মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওয়াসাল্লামলক ভাল াৈাসা। আল্লাহ তা‘আ া কুরআন মাজীলদ ৈল ন, 
ِينََ﴿ َشدَ ََءاَمُنٓوا َََوٱَّلذ

َ
اَأ ِهََُحب ّٗ ذ ِ [  ٥٦١: ابلقرة] ﴾َّل   

“যারা ঈমানদার মুনমন, তালদর অন্তলর আল্লাহর (মহব্বত) ভাল াৈাসা হলৈ সৈথানধক েগাঢ়।” [সূরা আ -ৈাকারা, 

আয়াত: ১৬৫]  

আর নৈী সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ৈল ন, “প্রকালনা প্র াক পূণথ মুনমন হলৈ না যতক্ষণ না প্রস ননলজর জীৈন 

এৈং পনরৈার পনরজলনর প্রচলয় আমালক প্রৈশী ভাল াৈাসলৈ।” [ৈুখারী] 

এর দ্বারা েতীয়মান হয় প্রয, আল্লাহ তাাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লামলক ভাল াৈাসা েনতনি মুসন লমর 

কতথৈয তর্া ফরয। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লামলক ভাল াৈাসার অর্থ হলে তার সুন্নত ও আদলশথর অনুসরণ 

করা। আর প্রয ৈযনি নৈী সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নলতর প্রৈনশ অনুসরণ করলৈ তালত ৈুঝা যালৈ তার 

অন্তলরর মলধয রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম-এর েনত ভাল াৈাসা অনধক গাঢ় এৈং যারা নৈীর সুন্নলতর 

অনুসরণ কলর না, তাাঁর শরী‘আত মালন না, শুধু প্র াক সমালজ মুলখ আলশলক রাসূ , আলশলক নৈী তর্া নৈী 

প্রেনমক ৈল  দাৈী কলর, েকৃত পলক্ষ তারা নৈীলক ভাল াৈালস না। তারা শয়তান-প্রধাকাৈাজ। রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ৈল ন,  

‘প্রয ৈযনি আমার সুন্নত প্রর্লক মুখ নফরায়, প্রস আমার উম্মত নয়।’ [ৈুখারী ও মুসন ম]  

আল্লাহ ও রাসূল র পলরই রলয়ল  মাতা-নপতার েনত মহব্বলতর ফযী ত। নেয় রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম 

ৈল ন,  

‘প্রস ৈযনি ননপাত যাক! প্রস ৈযনি ননপাত যাক! প্রস ৈযনি ননপাত যাক! সাহাৈীগণ আরয করল ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! 

প্রস ৈযনি প্রক? নতনন ৈ ল ন, মাতা-নপতালক জীনৈত প্রপলয়ও তালদর প্রসৈা-যত্ন কলর প্রয জান্নাত খনরদ কলর নন।’ 

[মুসন ম: ২৫৫১] 

এ  াো মাতা-নপতার প্রদা‘আ সন্তালনর জনয অননৈাযথভালৈ কৈু  হয়।  
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স্বামী-স্ত্রীলক ভাল াৈাসার ফযী ত:  

আল্লাহ তা‘আ া স্বামী-স্ত্রীর ভাল াৈাসার ৈযাপালর ৈল ন,  
َٰتِهِۦَََٓوِمنَ َ﴿ نَ ََءاَي

َ
ِنَ َلَُكمََخلَقَََأ نُفِسُكمَ َم 

َ
اَأ َوَٰجّٗ ز 

َ
ُكُنٓوا ََأ ةََّٗبَي َنُكمََوَجَعَلََإََِل َهاَل ِتَس  َودذ َة  ََمذ َٰلَِكََِفََإِنَذََورَۡح  مَ َٓأَلَيَٰت َََذ ُرونَََل َِقو  ٢١َََيَتَفكذ

 [  ١٥: الروم] ﴾

“আর তাাঁর ননদশথনাৈ ীর মলধয রলয়ল  প্রয, নতনন প্রতামালদর জনয প্রতামালদর মধয প্রর্লক সৃনি কলরল ন প্রতামালদর 

প্রজাো; যালত প্রতামরা তালদর কাল  শানন্ত পাও এৈং সৃজন কলরল ন প্রতামালদর মলধয ভা ৈাসা ও সহমনমথতা। ননশ্চয় 

এলত ৈহু ননদশথন রলয়ল  প্রস সম্প্রদালয়র জনয, যারা নচন্তা কলর।” [সূরা আর-রূম: ২১] 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ৈল ন, 

“প্রকালনা মুনমন পুরুি প্রকালনা মুনমন নারীলক ঘৃণা করলৈ না, কারণ তার প্রকালনা স্বভাৈ খারাপ  াগল ও অনয স্বভাৈ 

তালক চমৎকৃত করলৈ” [ৈুখারী ও মুসন ম] 

সন্তানলক ভাল াৈাসার ফযী ত: 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ননজ সন্তান ফালতমালক অতযানধক ভাল াৈাসলতন। নতনন স্বীয় জৈালন ৈল ন, 

ফালতমা আমার কন জার িুকরা, তালক প্রকউ কি নদল  আমালকই কি প্রদওয়া হলৈ। নৈীর পনৈত্র জৈালনর ৈণথনায় 

ফুলি উলে প্রয, সন্তানলক ভাল াৈাসা সাওয়ালৈর কাজ।  

পক্ষান্তলর আমালদর সমালজ প্রৈগানা যুৈক-যুৈতীর প্রেম-ভাল াৈাসার নালম প্রয পাশ্চাতয সংসৃ্কনত উত্তা  সাগলরর 

উনমথমা ার মলতা ৈহমান রলয়ল  তা সমূ্পণথ অবৈধ ও হারাম। নৈৈালহর পূলৈথ এরূপ প্রেম-ভাল াৈাসা শরী‘আলতর 

দৃনিলত বৈধ নয়, অবৈধ। ইস ালমর নৈনধ-নৈধান অনুযায়ী প্রকালনা যুৈতী প্রকালনা অৈস্থায় প্রকালনা যুৈলকর সানন্নলধয 

র্াকলত পালর না। উমার রানদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রর্লক ৈনণথত, রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ৈল ল ন, 

প্রকালনা পুরুি যখন প্রকালনা নারীর সালর্ একালন্ত র্ালক, তখন তালদর মালঝ তৃতীয় জন নহলসলৈ উপনস্থত হয় স্বয়ং 

শয়তান তালদর মালঝ ভাৈালৈগলক উৎসানহত কলর এৈং উভলয়র মালঝ খারাপ কুমন্ত্রণা নদলত র্ালক এৈং সৈথলশলি 

 জ্জাকর পনরনস্থনতর উদ্ভৈ ঘিায়। এলত তারা ননলজরা প্রযমনন কনেন প্রগানাহগার হলৈ, প্রতমনন তালদরলক এ 

প্রম ালমশার সুলযাগ প্রদওয়ার কারলণ তালদর নপতা-মাতা ও অনভভাকলদরলক হাদীলস দাইয়ুস ৈ া হলয়ল । আলরা 

ৈ া হলয়ল  প্রয, দাইয়ুস জান্নালত েলৈশ করলত পারলৈ না। তাই এসৈ ৈযাপালর সকল র কলোরভালৈ সাৈধান 

হওয়া জরুনর এৈং তা ঈমালনর দাৈী। আর এ অবৈধ ভাল াৈাসার েনতলরালধর জনযই আল্লাহ নর-নারীলক নদলয়ল ন 

পদথার নৈধান। এ নৈধান নারী-পুরুি উভলয় পনরপূণথরূলপ পা ন করল  সমালজ ঐ রকম অবৈধ ভাল াৈাসার প্রকালনা 

অৈকাশই র্াকলৈ না।  

আমালদর সমালজর অলনলকর আৈার মন্তৈয প্রয, প্রেম-ভাল াৈাসা নানক বৈধ, তালদর উনি হল া প্রয, প্রেম পনৈত্র, 

ভাল াৈাসা পনৈত্র। তালদর এ সৈ কর্া সমূ্পণথ ভু , নাজানয়য, অবৈধ, অপনৈত্র এৈং ইস াম নৈলরাধী। অৈাধ 

ভাল াৈাসা কখনও বৈধ হলত পালর না। ৈস্তুত এ ধরলনর প্রেম ভাল াৈাসা সম্পকথ ইস াম সালপািথ কলর না। তলৈ 

হযাাঁ, প্রয প্রকউ তার মলনর মলতা জীৈন সঙ্গীনী প ন্দ কলর রাখলত পালর ৈলি; নকন্তু তাই ৈল  তার সালর্ নৈৈালহর 

পূলৈথ প্রকালনা রকম প্রেম-প্রেম প্রখ া শুরু করলত পারলৈ না। প্রকননা নৈৈালহর ইো র্াকল ও নৈৈাহ না করা পযথন্ত 

এভালৈ প্রেম-ভাল াৈাসা করা গুনালহ কনৈরা ও হারাম। এমননক নৈৈালহর কর্া পাকাপানক হলয় প্রগল ও আকদ 
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হওয়ার পূৈথ পযথন্ত প্রকালনা প্রেম-ভাল াৈাসা জালয়য নয়। নৈৈালহর মাধযলম স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পরই প্রকৈ  প্রেম 

ভাল াৈাসা করলত পালর এৈং তা পনৈত্র ও সাওয়ালৈর কাজ।  

নক ুনদন আলগ একজন প্রমলয়, তার এক ক্লাসনমলির গল্প ৈ ল া এভালৈ -তার সালর্ প্রদখা হয়। ভাল া-মন্দ 

আ ালপর এক পযথালয় প্রস আমালক এভালৈ ৈ লত শুরু কর  -জাননস সানররা নক ুনদন আলগ আনম নানার ৈানেলত 

নগলয়ন  াম, ওখালন আমার কলয়কজন খা ালতা প্রৈালনর সালর্ প্রদখা হয়। তালদরলক প্রপলয় আনলন্দ প্রমলত উনে। এ 

প্রসই অলনক গল্প হয়। তালদর মালঝ একজলনর নৈলয় নেক হলয় প্রগল । আনম তালক নজজ্ঞাস কর াম নকলর প্রমাহনা! 

ৈর নক প্রতালক প্রদখল ? তখন প্রস ৈ  , প্রদখল  মালন! আমালদর েনতনদনই প্রফালন কর্া হয়। আনম ৈ  াম, এিা 

নেক হয় নন। জান না -নৈৈালহর পূলৈথ প্রেম করা নাজালয়য, হারাম? তখন তারা সৈাই প্রহলস উে , তালদর এ হানসর 

কারণ কী আনম ৈুঝলত পার াম না। প্রমাহনা ৈ  , আলর আমালদর নৈলয়র সৈ নক ু নেক, এখালন আৈার গুনালহর 

কী আল ? তা াো যনদ নৈলয়র আলগ প্রেম না কনর, তাহল  এলক অপরলক জানৈ প্রকমন কলর। হোৎ অপনরনচত 

একজলনর সালর্ সংসার করৈ প্রকমন কলর। তা াো প্রেম-ভাল াৈাসা পনৈত্র, তখন সৈাই এক সালর্ ৈ   হযাাঁ। 

প্রেম ভাল াৈাসা পনৈত্র তালদর যুনি হল া, ইউসুফ-জু াইখা প্রেম করল ন। নতনন নৈী হলয় যখন প্রেম করল ন 

তাহল  অৈশযই অৈশযই প্রেম পনৈত্র। আনম তালদরলক অলনক ৈুঝা াম, তারা ৈ  , যনদ সনেক ও স্পি যুনি 

প্রদখালত পানরস তাহল  আমরা প্রতার কর্া প্রমলন ননৈ।  

প্রদখল ন প্রতা তালদর যুনি, তালদর ধমথীয় জ্ঞান না র্াকার কারলণ তারা ইউসুফ-জু াইখালক নদলয় যুনি ধলরল । 

অর্চ তারা জালন না, ইউসুফ আ াইনহস সা াম এ ঘিনায় জনেত নক না, জু াইখার এ ভাল াৈাসার রহসয কী? 

কত ৈ র আলগ জু াইখা ইউসুফ আ াইনহস সা ামলক স্বলের মলধয সানন্নধয  াভ কলরল ন? তার ভাল াৈাসা 

ৈতথমান যুলগর যুৈক-যুৈতীর প্রেম ভাল াৈাসার মলতা নক না। আর এ না জানার জনযই তারা প্রেম-ভাল াৈাসা পনৈত্র 

ৈল  অবৈধ প্রেম কলর প্রৈোলে। এ ধরলনর অবৈধ প্রেম-ভাল াৈাসায় জনেত হলয় অলনক তরুণ-তরুণীর জীৈন 

অকাল  ঝলর ও ঝলে পেল । তালদর প্র খা-পোর ক্ষনত হলে, সমলয়র অপচয় হলে। স্বাস্থয নি হলে, সাজালনা 

সংসার প্রভলঙ্গ চুরমার হলে, সৈলচলয় ৈে কর্া হল া- ঈমালনর প্রজযানত ননলভ যালে, দীনদানরত্ব নি হলে। আসল  

ভাল াৈাসা ৈ লত যা ৈুঝায়-ৈতথমান যুৈক-যুৈতীর এ ভাল াৈাসা প্রসই ভাল াৈাসা নয়। তালদর ভাল াৈাসার মূ  

নমননং হলে অলনক সময় প্রদখা যায় তালদর এ ভাল াৈাসায় অনভভাৈকলদর সম্মনত র্ালক না নৈধায় তালদর মুলখ 

চুনকান  নদলয় পান লয় যায়। আৈার নক ু নদন পলর যখন প্রেলমর আলৈগ ননশা িুলি যায়, তখন কাল া প্রমলঘর 

 ায়ার মত প্রনলম আলস নানানৈধ অস্বনি ও যন্ত্রণা। তখন তনেৎ গনতলত নৈলেদ ঘলি যায়। তারা সৈথনাশা প্রেলম 

একু -অকু  সৈই হারায়। 

তারা নক জালন না! প্রেম কী? ভাল াৈাসা কী? তার েনতফ  কী? প্রকন জানলৈ না, হযা তারা জালন, প্রেম এক 

মরণাত্বক যন্ত্রণার নাম। একনি হৃদয় নৈদারক সংক্রামক প্ররাগ, যা অতযন্ত প্র ায়াল  ৈেই মারাত্মক এ প্রেম। প্রয 

একৈার এ পলর্ পা ৈানেলয়ল  প্রস কখনও সুলখর  ায়া প্রদলখ নন। প্রকননা তালত রলয়ল  আল্লাহ ও রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওয়াসাল্লাম-এর নারাজী। প্রেলমর েধান উৎস হলে আলৈগ আর েচণ্ড এ আলৈগই হলে প্রেলমর চান কা 

শনি। নকন্তু গভীর এ আলৈগকৃত প্রেলমর গভীরতা যখন প্রর্লম যায়, তখন প্রেলমর ৈদল  জন্ম প্রনয় প্রমাহ। 

কচুপাতার পাননর মলতা এক সময় এ প্রমাহও ঝলর পলে। তখন স্বে সাধ, আশা, ভাল াৈাসা সৈই হলয় যায় চুণথ। 

প্রকউ প্রকউ আৈার প্রেলম ৈযর্থ হলয় েনতনক্রয়া প্রদখায়। প্রকউ েনতলশাধ প্রনয় (এনসড, খুন ৈা যুৈতীর নৈৈাহ ভঙ্গন) 
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প্রকউ নচরকুমার প্রর্লক যায়, প্রকউ কলর আত্মহতযা। আলর ৈাৈা এত ভয়ক্ষর রািার নামই নক ভাল াৈাসা! তারপরও 

ৈুলঝ আলস না নক কলর প্রয নৈনা নৈলৈচনায় আজলকর তরুণ-তরুণীরা তা ৈরণ কলর প্রনয়। যারা অবৈধ প্রেলমর 

জনয ননলজর জীৈন উৎসগথ কলর তালদরলক ৈ ন , এ হারাম পলর্ প্রকন ননলজর জীৈন উৎসগথ করলত চান? আল্লাহর 

পলর্ জীৈন পনরচান ত হলয় ননলজর জীৈন উৎসগথ করুন। প্রযখালন র্াকলৈ না প্রকালনা অশানন্ত, প্রকালনা কি, শুধু 

র্াকলৈ সুখ আর সুখ, শানন্ত আর শানন্ত, ৈতথমান আধুননক নৈলে ভাল াৈাসা ৈ লত যা পনর নক্ষত হলে, তা 

ননিঃসলন্দলহ ইস াম নৈলরাধী। নকন্তু শত আফলসাস হল ও সতয প্রয, ৈতথমান নৈলে অনধকাংশ নকলশার-নকলশারী, 

তরুণ-তরুণী, যুৈক-যুৈতী নৈলশি কলর আধুননক নশনক্ষত ও সলচতন সু্ক , কল জ ও ভানসথনির  াত্র- াত্রীরা এ 

ভাল াৈাসা নামক মরণৈযানধলত আক্রান্ত। যার ফল  অকাল  ঝলর যালে হাজালরা জীৈন। েনতননয়ত এনসলড দগ্ধ 

হলে হাজালরা নারী। আধুননক নৈলে আধুননক প্রেলমর প্রৈ ায় এনি নক সতয। তাই ৈ লত হয় এিা ভাল াৈাসা নয় 

এিা মরণ প্রনশা।  

ভাল াৈাসার নালম প্রদলশর ভনৈিযত সম্ভাৈনাময় যুৈ সমাজলক ধ্বংস ও ননিঃলশি এর নদলক প্রিল  নদলে। যার ফল  

পনরৈার, সমাজ সৈই হলে ক ংনকত, অধিঃপনতত। যার জ ন্ত েমাণ েনতনদনই পনত্রকার পাতায় প্রচাখ ৈু াল ই 

প্রদখলত পাই। তারপরও নক আমরা প্রস পর্ প্রর্লক নফলর আসলত পানর না? সময় র্াকলত তা প্রর্লক নশক্ষা ননলত 

পানর না? হযা ভাল াৈাসা ৈে মহৎ একনি গুণ। মহান আল্লাহপাক এ ভাল াৈাসালক একশত ভাগ কলর ননরানব্বই 

ভাগ ননলজর কাল  প্ররলখ মাত্র একভাগ সারা নৈলে সক  োণী জগলত দান কলর নদলয়ল ন। যার দ্বারা মা 

সন্তানলদরলক ভাল াৈালস, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরলক ভা ৈালস, আত্মীয় স্বজন এলক অপরলক ভাল াৈালস। ৈানক 

ননরানব্বই ভাগ ভাল াৈাসা মহান আল্লাহ ননলজর কাল  প্ররলখ নদলয়ল ন। নকয়ামলতর নদন তা দ্বারা নতনন স্বীয় 

ৈান্দালদর েনত করুণা েদশথন করলৈন। মহান আল্লাহ প্রেম-ভাল াৈাসা নামক ধ্বংসাত্মক প্ররালগর েনতলরালধর জনয 

পদথার নৈধান নদলয়ল ন। এরই মাধযলম ৈাচালনা সম্ভৈ হলৈ ৈযনি, পনরৈার সমাজ এৈং প্রদশলক রক্ষা করা। আল্লাহ 

তা‘আ া নারীলদর উলিশয কলর ৈল ন, 
نََََوَلََ﴿ جََََتََبذج  ىََٱل َجَِٰهلِيذةََِتََب  وَلَٰ

ُ [  ٣٣: االحزاب] ﴾َٱۡل   
“প্রতামরা জালহ ী যুলগর নযায় ননলজলদর েদশথন কলর ৈাইলর প্রৈর হলয়া না।” [সূরা আ -আহযাৈ, আয়াত: ৩৩]  

যারা অবৈধ ভাল াৈাসালক পনৈত্র ৈ লত দুিঃসাহস প্রদখান এৈং ৈল ন প্রেম পনৈত্র। শান নতার সালর্ প্রেম করল  

তা নাজালয়য হলৈ প্রকন? তালদরলক আৈারও ৈ ন , এিা আপনালদর নন ক মুখথতা ও সমূ্পণথ অমূ ক ভু  এৈং ভু  

ধারণা। অবৈধ ভাল াৈাসা কখলনা পনৈত্র হলত পালর না এৈং পনৈত্র হৈার প্রকালনা পর্ও প্রনই। যুৈক ও যুৈতীর 

ভাল াৈাসা সমূ্পণথ নাজালয়য ও হারাম। এক মাত্র বৈৈানহক সম্পলকথর পর পরই প্রেম-ভাল াৈাসা পনৈত্র হলত পালর। 

নৈলয়র আলগ তা পনৈত্র নয়, হারাম ও কনৈরা গুনাহ। যনদ নৈলয়র তানরখ নেক হলয়ও যায় তৈুও এ কালজ ন প্ত হলত 

পারলৈ না যতক্ষণ না আকদ হলে। এমন নক আকলদর পূৈথ পযথন্ত প্রেম সংক্রান্ত প্রগাপন নচনে আদান েদান, প্রদখা-

সাক্ষাত, প্রফালন কর্া-ৈাতথা ৈ া সৈই নননিদ্ধ, কৈীরা গুনাহ। 

তাই আমালদরলক সনেকভালৈ ৈাচলত হল  প্রদশ, জানত ও পনরৈারলক ৈাাঁচালত হল  এ অবৈধ প্রেম ভাল াৈাসার পর্ 

নচরতলর ৈন্ধ করলত হলৈ। এ নৈিলয় েলতযক মুসন মলদর সতকথ হওয়া অতীৈ জরুনর। পনরলশলি ৈ ৈ, যনদ আমরা 

যুৈক-যুৈতী, নকলশার-নকলশারী, তরুণ-তরুণীলদর শরী‘আতসম্মতভালৈ বৈৈানহক ৈন্ধলনর নভত রচনা কনর তাহল  

ইহকা  ও পরকা  উভয় জগলত সুখী হলত পারৈ। প্রদশ ও সমাজলক পাপাচার প্রর্লক মুনি নদলত পারৈ এৈং 
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সামলন আগত েলতযক নশশুলক সুন্দর ভনৈিযত এৈং কানিত প্রদশ সমাজ ও পনরলৈশ উপহার নদলত পারৈ। তাই 

আসুন, আমরা সৈাই সলচতন হই এৈং যুৈসমাজলক সনেকভালৈ ৈাাঁচার জনয সুন্দর পর্ প্রদখাই। আল্লাহ আমালদর 

সক লক সনেক পলর্ চ ার তাওফীক দান করুন। আমীন। 

সমাপ্ত 
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