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প্রশ্ন: আভায স্বাভীয াকে আচযকেয যেকে ভযায় বুগপ্তি। আপ্তভ জাপ্তন য আভাকে আহ্বান েযকর, ভানপ্তেবাকফ 

প্রস্তুত না োেকরও, তায েকে মাওয়া আভায জনয আফযে। আযও জাপ্তন যম প্তভেযা ফরা নযক্কাযজনে অযাধ। 

তকফ আভায স্বাভীকে খুপ্ত েযা আভায োকি ফকচকয় ফড় প্তফলয়। এভতাফস্থায়, আপ্তভ প্তযতৃি কয়প্তি ফকর বান ধযা 

েী জাকয়ম কফ? আকর আপ্তভ এ ভযায় বুগপ্তি। আপ্তভ প্তভেযাও ফরকত চাই না, আফায য আভাকে প্তযতৃি 

েযকত াকযপ্তন এ েো ফকর তাকে প্তফব্রতও েযকত চাই না।  

এবাকফ প্তযতৃপ্তিয বান ধযা যেকে প্তফযতও কত াযপ্তি না, আফায য প্তফব্রত যফাধ েযকফ বকয় তাকে যখারাখুপ্তর 

ফরকতও াযপ্তি না। আা েপ্তয আপ্তন আভাকে এ ফযাাকয প্তিেপ্তনকিেনা যিকফন। আয আনায যিা‘আয় আভাকে 

বুরকফন না।  

উত্তয: আর-াভিুপ্তরল্লা 

আল্লায োকি যিা‘আ েপ্তয, প্ততপ্তন আনায ধধমে, আনায যকফয প্তনকিে যভাতাকফে স্বাভীয ইচ্ছা ূযে ইতযাপ্তিয 

জনয প্ততপ্তন আনাকে উত্তভ প্রপ্ততিান িান েরুন।  

আপ্তন মা ফরকরন তায এরাজ করা, স্বাভীকে প্তফলয়প্তি প্তযষ্কাযবাকফ ফকর যিওয়া। এবাকফ ফরকর তাকে প্তফব্রত েযা 

কফ না, তাকে িুফের ফকর অপ্তবমুক্তও েযা কফ না। অপ্তধোাং যেকে এধযকনয ভযায ভূর োযে, যম আকি য 

প্তফলকয় স্বাভীয অনুবূপ্ততূনযতা। স্বাভীয অাযগতা ফা যমৌনিুফেরতা এ যেকে ভূর োযে নয়। যেননা য য়ত ঙ্গকভ 

প্তরি কয় কড় এতিাংন্ত্রান্ত প্তেিু প্তফলয় আভকর না একনই। অেচ যগুকরা প্রকয়াগ েযকর স্ত্রীয তৃপ্তিঘিা স্বাবাপ্তফে 

ফযাায। আনাকে যাভে প্তিপ্তচ্ছ স্বাভী-স্ত্রীয ম্পেে ও প্তভরনপ্তফলয়ে প্তেিু ায়ে ফইকয়য আশ্রয় প্তনকত। যমভন, 

ভাভুি যভিী ইস্তানু্বপ্তরয তুপাতুর আরু (নফফধূয উক ৌেন) ফইপ্তি। 

পরেো করা, এ-প্তফলকয় স্বাভীয াকে যাপ্তয েো ফরকত ও তাকে এ প্তফলয়ে ফই ুস্তে ড়কত যাভে যিওয়ায় 

যোকনা ভানা যনই। মায এরাজ য়ত একেফাকযই জ য প্তফলকয় েষ্ট মাতনা য েকয মাওয়ায  চাইকত যাপ্তয 

ফকর যপরাই বাকরা।  

অফয নাযীকেও এ যেকে িাপ্তয়ত্ব বাগ েকয প্তনকত কফ। এ যেকে নাযীয মা মা েযা উপ্তচত েযকত কফ। স্বাভীয 

জনয াজকগাজ েযকত কফ। স্বাভীকে আিয প্তিকত কফ। প্তভরকন তাকে উৎাী েকয তুরকত কফ।  

আল্লায োকি প্রােেনা, প্ততপ্তন যমন ভুপ্তরভকিয অফস্থা বাকরা েকয যিন।  

আল্লাই উত্তভ জ্ঞানী। 
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