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অদভ ন্তানদদয ভাদে কি বাআ-বফাদন কফফা ত? 

   

প্রশ্ন: অভায চাচীয ক্ষ বেদি প্রশ্নকি উত্থান িযকি। বিননা কফলেকি তাদি খুফআ উৎিকিত িদয তুদরদি। অয 

তা দরা ভানফ প্রিদেয শুরু প্রদে। কফত্র িুযঅদন অল্লায নফী অদভ অরাআক ারাদভয িো স্পষ্টািাদয 

এদদি। িান্নাত বেদি ৃকেফীদত বনদভ অায িোও স্পষ্ট ফর্ণনাে যদেদি। তদফ অদভ ও াওো  এ দুিনআ বম 

বিফর ভানফ প্রিদেয এিভাত্র ভাতা-কতা কিদরন তায বিাদনা ুকনকদণষ্ট ফযাখযা বনআ। েণাৎ তাযা দুিনআ মকদ ব 

ভদে বিফর ৃকেফী ফদক্ষ এিভাত্র ভানফ দে োদিন, মাদদয বিদর ন্তান কির- তা দর ভানফ প্রিে তাদদয 

দয ফং কফস্তায িযর িীবাদফ? তদফ কি ফরফ বম ব ভদে বাআ-বফাদন কফফা-াকদ বফধ কির এফং এ ধযদনয 

কফফা বেদিআ ন্তান-ন্তুকত িে কনদেদি?  

উত্তয: অর-াভদুকরল্লা 

অল্লা তা‘অরা অর-িুযঅদন উদল্লখ িদযদিন বম ির ভানুল অদভ ও তাাঁয স্ত্রীয ফংকফস্তাদযয পর। অল্লা 

তা‘অরা ফদরন, 
َىا﴿ يُّ

َ
أ يا   ٱنلَّاس   َيَٰٓ ق  م   ٱتَّ ك  ي َربَّ ِ م ٱَّلَّ و َخلََقك  ِ ۡفس   ن  َِٰحَدة   نَّ َها َوَبثَّ  َزوَۡجَىا ِنۡنَىا وََخلَقَ  َو ا ٗ ا ِنۡنى   [  ١: النساء] ﴾َونَِسآء    َكثرِي 

“ব ভানুল বতাভযা বতাভাদদয যফদি বে িয, কমকন বতাভাদদযদি ৃকষ্ট িদযদিন এি নপ বেদি। অয তা বেদি 

ৃকষ্ট িদযদিন তায স্ত্রীদি এফং তাদদয বেদি িকিদে কদদেদিন ফহু ুরুল ও নাযী”। [ূযা অন-কনা, অোত: ১]  

নযত্র ফদরন, 
يَ ﴿ ي و  ِ م ٱَّلَّ و َخلََقك  ِ ۡفس   ن  َِٰحَدة   نَّ وَ  َزوَۡجَىا ِنۡنَىا وََجَعَل  َو ا إََِلَۡىا   لِيَۡسك  ََٰىا فَلَهَّ ى لَۡت  َتَغشَّ ًل  ََحَ ا ََحۡ ۡت  َخفِيف  ۦِ   َفَهرَّ : االعراف] ﴾بِه

١٨١  ] 

“কতকনআ ব ত্তা কমকন বতাভাদদযদি ৃকষ্ট িদযদিন এি ফযকি বেদি এফং তায বেদি ফাকনদেদিন তায কেনীদি, 

মাদত ব তায কনিি প্রাকন্ত রাব িদয। তঃয মখন ব তায কেনীয াদে কভকরত দরা, তখন ব ারিা গবণ 

ধাযর্ িযর এফং তা কনদে চরাদপযা িযদত োির”। [ূযা অর-অ‘যাপ, অোত: ১৮৯] 

অদভ ভানফ প্রিদেয কতা ওোয ফযাাদয একি এিকি স্পষ্ট প্রভার্। অদভ বেদিআ ভানফিাকতয ফং কফসৃ্তত 

দেদি। ৃকেফীদত মত ভানুল যদেদি অদভ ও তায স্ত্রীআ তাদদয ভূর।  

াদীদ এদদি, অদভ ও াওোয গদবণ প্রকতফায এিকি বিদর  ও এিকি বভদে ন্তান িে কনত। তাযা মখন ফি 

ত, বিদরদি তায ূদফণ িে বনওো বভদেয াদে কফদে বদওো ত এফং বভদেদি তায ূদফণ িে বনওো বিদরয 

াদে। এিা তখন বফধ কির, মকদও তাযা এিআ ভাদেয ন্তান কির। এিা প্রদোিদনয িাযদর্ বফধ কির। তাযা মখন 

ংখযাে বফদি বগর তখন বাআ-বফাদনয কফফা কনকলদ্ধ ফদর বঘাকলত দরা।  

অল্লাআ উত্তভ জ্ঞানী। 
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