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বফশল ক োশনো  োযণ ছোড়ো এরো োয ভবজশদআ জুভু‘অয োরোত অদোয়  যো উত্তভ 

   
প্রশ্ন: অবভ বিভো এ  কদশ ফো  বয, অভোয শন  বোআ ভবজশদয আভোভ োশফশ  ছন্দ  শযন।  োযণ, 

ক ভোনুলশ  গোরভন্দ  শয ও দীঘঘ খুৎফো োঠ  শয। এ ভুূশতঘ অভযো  ী  যফ? এ আভোশভয বছশন োরোত অদোয় 

 যফ, নো তুব ঘশদয ভবজশদ চশর মোফ। এখোশন এ দুআবি ভবজদ ফযতীত তৃতীয় ক োশনো ভবজদ কনআ। উত্তয বদশয় 

অভোশদয ফোবধত  যশফন। অল্লো অনোশদয উত্তভ প্রবতদোন বদন। 

উত্তয: অর-োভদুবরল্লো 

আভোভ োশফ কমশতু ভোনুলশ  গোরভন্দ  শযন এফং দীঘঘ খুৎফো োঠ  যোয দরুন কমশতু ভোনুশলয  ষ্ট য়, তোআ 

নয ভবজশদ বগশয় োরোত অদোয়  যশর ক োশনো ুবফধো কনআ; ফযং ক োশনো  োযণ ছোড়োআ কম ক োশনো ভবজশদ 

োরোত অদোয়  যো মোয়। তশফ ভল্লোয ভবজশদ োরোত অদোয়  যো উত্তভ। যোাঁ, তুব ঘশদয ভবজশদ মবদ ক োশনো 

বফদ‘অত ও  ুংস্কোয থোশ , মো অবন উশল্লখ  শযন বন এফং কম  োযশণ কখোশন কমশত অনোশদয  ষ্ট য়, তশফ 

তো খুশর ফরো প্রশয়োজন। 

অশযো প্রশয়োজন আভোভ োশফশ  উশদ কদওয়ো। ভুবরভশদয ফস্থোয প্রবত রক্ষ্য যোখো ও খুৎফো ংশক্ষ্  যোয 

জনয তোশ  অহ্বোন  যো। 

োআখ আফন উোআভীন য.-ক  প্রশ্ন  যো শয়বছর: খতীফ োশফ খুফ কফব জোশনন এফং খুফ ুন্দয  শয খুৎফো 

উস্থোন  যশত োশযন, এ জনয বনজ ভল্লোয ভবজদ তযোগ  শয দূশয ফবস্থত ভবজশদ বগশয় ব  োরোত 

অদোয়  যো বফধ? 

বতবন উত্তয বদশয়শছন: যস্পশযয ভোশঝ বযবচবত জঘন ও ভব্বত ৃবষ্টয রশক্ষ্য ভল্লোয ভবজশদ োরোত অদোয় 

 যোআ উত্তভ। তশফ ধভঘীয় পোয়দোয জনয দূশযয ভবজশদ গভন  যশর ক োশনো ভযো কনআ। কমভন, আরভ জঘন  যো, 

বধ  প্রবতবিয়োীর ও জ্ঞোনগফঘ খুৎফো শ্রফণ  যো আতযোবদ। োোফোশয় ক যোভ আভোভ ও ভবজশদয পমীরত জঘন 

 যোয জনয যোূশরয বছশন োরোত অদোয়  যশতন, তঃয বনজ ভল্লোয় চশর কমশতন এফং কখোশন বগশয় 

োরোত অদোয়  যশতন। যোূশরয মুশগ ভু‘অম যোবদয়োল্লোহু ‘অনহু এরূ  যশতন, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআব 

ওয়োোল্লোভ তো জোনশতন, তফুও বতবন তোশ  ফোযণ  শযন বন।  

ভোপ্ত 
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