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১ম পাঠ 

পনুrtান িদবেসর পিরিচিতর grt  

ভিূমকা : 

এ পsুেকর pারেm dীন ও এর Pমৗিলক িবAাসসমূেহর (তাওহীদ, নবুয়Rত ও পুনrtান) উপর—  

অnসnােনর grt সmেকZ আেলাচনা কেরিছ এবং উেlখ কেরিছ Pয, মাnেষর জীবন মানবীয় 

হওয়ার বRাপারিট উেlিখত িবষয়gেলার pকৃত সমাধােনর উপর িনভZরশীল। pথম খেN Pখাদা 

পিরিচিত, িdতীয় খেN পথpদশZক পিরিচিত ও পথিনেদZিশকা পিরিচিত (নবুয়Rত ও ইমামত) 

সmেকZ আেলাচনা করা হেয়েছ। এখন আমরা সবZািধক grtপূণZ িবষয় পুনrtান বা মাআদ 

 সmেকZ “পুনrtান িদবেসর পিরিচিতর grt” িশেরানােম আেলাচনায় মেনািনেবশ ( معاد)

করব। 

pারেmই এ Pমৗিলক িবAােসর িবেশষt এবং বRিkগত ও সামািজক জীবেন তার ভিূমকা বণZনা 

করব। অতঃপর িবেiষণ করব Pয, মাআেদর pকতৃ ধারনালাভ িবমূতZ ও অমর আtার )روح (pিতৃ  

িবAাস sাপেনর সােথ সmিকZত। Pযমনকের ‘অিst পিরিচিত’একক pভুর pিত িবAাস sাপন 

বRতীত অপূণZ থােক, Pতমিন ‘মানব পিরিচিতও’অমর rেহর িবAাস বRতীত অসমাp থােক। 

অবেশেষ পুনrtােনর Pমৗিলক িবষয়সমূহেক এ পুsেকর pচিলত রীিতেত বRাখRা করব । 

 

পনুrtান িদবেসর pিত িবDােসর grt : 

pেয়াজন ও চািহদার Pযাগান দান, মূলRেবাধ অজZন এবং পিরেশেষ চূড়াn PসৗভাগR ও উৎকেষZ 

Pপৗঁছাই হল মাnেষর কমZাnরােগর কারণ। আর কেমZর মান ও gণ এবং এgেলার িদকিনেদZশনার 

pিkয়া িবিভn উেds িনধZারেণর উপর িনভZরশীল এবং জীবেনর সকল pেচtা ঐ সকল উিdt 

লেkR Pপৗঁছার জেnই সmািদত হেয় থােক । 
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অতএব জীবেনর সিঠক লkR িনধZারণ, কাযZkেমর িদকিনেদZশনা pদান ও কমZ িনবZাচেনর Pkেt 

Pমৗিলক ভিূমকা রােখ। pকৃতপেk জীবেনর অnসৃত নীিত িনধZারেণর িনবZাহক, sীয় 

বাsবতা, উৎকষZ ও কলRাণ সmেকZ মাnেষর দিৃtভি{র ধরন Pথেক rপলাভ কের। ফেল িযিন 

}ধুমাt বstগত উপাদানসমূহ ও এ gেলার জিটল িkয়া- pিkয়ার সমিtেকই sীয় জীবেনর 

বাsবতা বেল মেন কেরন এবং িনজ জীবনেক সীমাবd পািথZব ইহকালীন জীবেনর মেধRই 

সীমাবd বেল ভােবন এবং Pভাগ, িবলাস ও sা nRেক এ ইহকালীন জীবেনর চাওয়া- পাওয়া 

বRতীত িকছু ভাবেত পােরন না, তেব িতিন তার জীবেনর কমZসূচীেক এমনভােব সিjত 

করেবন, যা Pকবলমাt পািথZব চািহদা পূরণ করেব। অপরিদেক িযিন জীবেনর বাsবতােক 

বstগত িবষেয়র উে#Z বেল মেন কেরন এবং মৃতুRই জীবেনর পিরসমািp নয় বেল জােনন ; বরং 

মেন কেরন Pয, মৃতুR হল এ নAর পািথZব জীবন Pথেক অিবনAর জীবেন পদাপZেণর পেথ একিট 

sানাnর িবnd এবং িযিন sীয় সিঠক আচার-আচরণেক অেশষ কলRাণ ও উৎকেষZর মাধRম বেল 

মেন কেরন, তেব িতিন তার জীবেনর কমZসূচীেক এমন ভােব িবnাস করেবন, যােত পরকালীন 

জীবেন অিধকতর লাভবান হেত পােরন। ফেল পািথZব জীবেনর কt ও িবফলতা,  তােক হতাশ 

ও িনরাশ করেত পাের না এবং sীয় কতZবR সmাদন, অনn PসৗভাগR ও উৎকেষZর পেথ pেচtা 

চালােনা Pথেক তােক িবরত রাখেত পাের না।  

এ d’ধরেনর মানব পিরিচিত }ধুমাt মাnেষর বRিkগত জীবেনর উপর pভাব Pফেল না বরং 

তােদর সামািজক জীবন ও পারsিরক সmেকZর Pkেtও grtপূণZ pভাব Pফেল। এছাড়া 

পরকালীন জীবন এবং িচরnন সা nR ও শািsর pিত িবAাস, অপেরর অিধকার সংরkণ ও ds 

মানবতার Pসবার Pkেt grtপণূZ ভূিমকা রােখ। আর Pয সমােজ এ ধরেনর িবAাস 

িবরাজমান, Pস সমােজ nায়িভিtক Pকান কাnন pবতZন করেত এবং অেnর pিত অnায় ও 

অতRাচার pিতেরাধ করেত অেপkাকৃত কম বল pেয়াগ করেত হয়। sভাবতঃই এ িবAাস যতই 

িবAজনীন ও সাবZজনীন হেত থাকেব, ততই আnজZািতক সমsাসমূহ hাস Pপেত থাকেব।  
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উপেরািlিখত িবষয়িটর উপর িভিt কের পুনrtােনর িবষয় ও এ সmেকZ অnসnান ও 

গেবষণার grt sstrেপ pতীয়মান হয়। এমনিক }ধুমাt তাওহীেদর িবAাস (পুনrtােন 

িবAাস বRতীত), জীবেনর কাংিখত িদকিনেদZশনার পেথ পিরপূণZ pভাব িবsার করেত পাের না। 

আর এখােনই সকল ঐশী ধমZ, িবেশষকের পিবt ইসলাম ধমZ কতৃZক এ Pমৗিলক িবAােসর pিত 

যেথt grt pদান করার এবং মাnেষর অnের এর িবAাস pিত+া করার জেn নবীগেণর 

(আ.) অপিরসীম pেচtার রহs উদঘািটত হয়।  

পারেলৗিকক জীবেনর pিত িবAাস, একমাt তখনই মাnেষর বRিkগত ও সামািজক আচার-  

আচরেণর িদকিনেদZশনা pদােনর বRাপাের sীয় ভূিমকা পালন করেত পারেব যখন ইহেলৗিকক 

কমZ- কাN ও পরেলৗিকক sখ- dঃেখর মেধR একpকার কাযZ- কারণগত সmকZ িবদRমান বেল 

গৃহীত হেব এবং নূRনতমপেk পারেলৗিকক -বভব ও শািs, ইহেলৗিকক sকমZ ও d.েমZর 

ফলrিতrেপ পিরগিণত হেব। নতুবা যিদ এrপ মেন করা হয় Pয, পরেলৗিকক sখ- সমৃিd, এ 

িবেAই লাভ করা সmব ( Pযমনকের পািথZব sখ- সমৃিd এ পৃিথবীেতই লাভ করা সmব), তেব 

পারেলৗিকক জীবেনর pিত িবAাস, ইহেলৗিকক জীবেনর কমZকােNর িদকিনেদZশনায় sকীয়তা 

িববিজZত হেব। কারণ এrপ ধারণা Pপাষণ করার অথZ হেব : এ িবেA sখ- সমৃিd অজZেনর 

িনিমেt সেচt হওয়া উিচৎ এবং পরেলৗিকক সমৃিd লাভ করার জেn মরেণাtর জীবেনই বা 

পরপােরই সেচt হেত হেব।  

অতএব পুনrtান ও পরেলৗিকক জীবেনর িবAাস pিত+া করার পাশাপািশ এ d’Pলােকর (ইহ 

ও পারেলৗিকক) জীবেনর সmকZ এবং অনn sখ- dঃেখর পেথ ঐি ক িkয়াকলােপর Pয pভাব 

িবদRমান তা- ও pমাণ করেত হেব।  

 

পনুrtান িদবস সংkাn িবষেয়র pিত Pকারােনর grtােরাপ : 

Pকারােনর এক তৃতীয়াংেশরও Pবশী আয়াত অনn জীবন সংkাn : এক P0নীর আয়াত পরকােল 

িবAােসর আবsকতার pিত grtােরাপ করা হেয়েছ১ অপর P0ণীর আয়াত পরকালেক 
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অsীকার করার ফল সmেকZ আেলাচনা করা হেয়েছ।২ তৃতীয় P0ণীর আয়ােত পরকালীন অনn 

-বভব সmেকZ৩ এবং চতুথZ P0ণীর আয়ােত অনn শািs সmেকZ আেলািচত হেয়েছ।৪  

অnrপ sকমZ ও kকেমZর সােথ ঐgেলার পরকালীন ফলাফল সmেকZও অসংখR আয়ােত 

আেলািচত হেয়েছ। এছাড়া একািধক পdিতেত পুনrtােনর সmাবনা ও আবsকতা সmেকZও 

grtােরাপ ও বণZনা করা হেয়েছ। আর Pসই সােথ িকয়ামত বা িবচার িদবসেক িবs ৃত হওয়া বা 

ভুেল যাওয়াই, পুনrtান িদবসেক অsীকারকারীেদর িবিভn d.মZ ও িবচুRিতর উৎস িহেসেব 

গণনা করা হেয়েছ।৫ Pকারােনর িবিভn আয়াত Pথেক আমরা পাই Pয, পায়গাmরগেণর (আ.) 

বkবR ও জনগেণর সােথ তকZ- িবতেকZর একটা pধান অংশ জুেড় িছল মাআদ বা পুনrtােনর 

বRাপার। এমনিক এটkু বলেলও অতুRিk হেব না Pয, এ মূল িবষয়িটর pিতপাদেনর জেn 

তােদর pেচtা তাওহীদেক pিত+া করার Pচেয়ও অিধক িছল। কারণ অিধকাংশ মাnষই এ 

Pমৗিলক িবষয়িটেক gহণ করার Pkেt Pবশী িবেরাধীতা কেরিছল। এ িবেরািধতার কারণেক 

িনmrেপ d’িট সংিkpাকাের pকাশ করা Pযেত পাের : একিট হল, সকল pকার অদৃs ও 

অsৃs িবষয়েক অsীকার করার সাধারণ কারণ। আর অপরিট হল, Pকবলমাt মাআদ বা 

পুনrtান সmিকZত অথZাৎ উ ৃংখলতা ও উদাসীনতা দািয়tহীনতার pিত Pঝাঁক। কারণ Pযমনিট 

ইিতপূেবZও উেlখ করা হেয়েছ Pয, িকয়ামত ও িবচার িদবেসর pিত িবAাস 

দািয়tেবাধ, িkয়াকলােপর Pkেt িনিদZt সীমােরখা Pমেন চলা, অতRাচার ও সীমালংঘন এবং 

দূনZীিত ও পাপাচাের িলp হওয়া Pথেক িবরত রাখার শিkশালী সহায়ক। আর এর অsীকিৃতর 

মাধRেম কামনা, বাসনা ও Ps াচািরতার পথ উnুk হেয় থােক। পিবt Pকারােন এ সmেকZ বলা 

হেয়েছ : 

نَساُن أَلَّن جنََّْمَع ِعظَاَمُه بـََلٰى قَاِدرِ ( نَساُن لِيَـْفُجرَ   يَن َعَلٰى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَُه َبْل يُرِ   َحيَْسُب اْإلِ  )أََماَمهُ   يُد اْإلِ
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মাnষ িক মেন কের Pয, আিম তার অিsসমূহ (গেল যাবার পর) একিtত করেত পারব না? 

বstতঃ আিম তার আংgলীর অgভাগ পযZn (pথমবােরর মত) পুনিবZns করেত সkম। তবুওু 

মাnষ তার সmুেখ যা আেছ তা অsীকার করেত চায়। (িকয়ামাহ ৩- ৫)  

আর পনুrtান িদবসেক অsীকার করার মত এ ধরেনর মন মানিসকতা pকৃতপেk তােদর 

মেধR খুেজ পাওয়া যায়, যারা তােদর বkেবR ও িলখিনেত পুনrtান ও পরকাল এবং এ 

সmিকZত Pকারােনর অnাn বkবRেক এ পািথZব ঘটনাpবাহ ও জািত বা Pগা+ীসমূেহর 

পুনজZাগরণ ও P0ণী -বষমRহীন সমাজ pিত+া িকংবা মেতZর sগZ গড়ার সােথ তুলনা করেত সেচt 

অথবা Pচtা কেরন পরকাল বা এতদসংিit অnাn ভাবাথZসমূহেক }ধুমাt মূলRেবাধগত ভাবাথZ 

বা িবAাসগত অথবা কাlিনক িবষয়৬ বেল বRাখRা pদান করেত। Pকারান এ ধরেনর 

Pলাকেদরেক ‘মানব শয়তান’ও ‘নবীগেনর শtr’ বেল িচিhত কেরেছ। এরা তােদর মেনাহর ও 

pতারনামূলক বkেবRর মাধRেম মাnেষর hদয় হরণ কের এবং মাnষেক সিঠক িবAাস ও ঐশী 

িবধােনর উপর pিতি+ত হওয়ার পথ Pথেক দূের রােখ। 

نِس ( ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوRا َشَياِطَني اْإلِ َوَلْو َشاَء   ا  ورً   َف اْلَقْوِل ُغرُ   َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىلٰ بـَْعٍض ُزْخرُ وََكذَٰ
 ) ونَ   ُهْم َوَما يـَْفتَـرُ   َفَذرْ    بَُّك َما فـََعُلوهُ   رَ 

 

এrেপ, মানব ও িজেনর মেধR শয়তানেদরেক pেতRক নবীর শtr কেরিছ, pতারণার উেdেs 

তােদর এেক অnেক চমকpদ বাকR dারা pেরািচত কের; যিদ Pতামার pিতপালক ই া 

করেতন (PজারপূবZকZ তােদরেক িবরত রাখেতন) তেব তারা এটা করত না (িকnt আlাহ চান 

মাnষ সিঠক ও ?াnপথ িনবZাচন করার Pkেt sাধীন থাkক) sতরাং তুিম তােদরেক ও তােদর 

িমথRা রচনােক বজZন কর। (সূরা আনআম ১১২) 

 )ُفونَ   ُفوا َما ُهم مُّْقَرتِ   َضْوُه َولِيَـْقَرتِ   َولِيَـرْ  ةِ   إِلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخرَ  َولَِتْصَغىٰ (
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এবং তারা এই উেdেs pেরািচত কের Pয, যারা পরকােল িবAাস কের না, তােদর মন Pযন 

তার pিত অnরাগী হয় এবং তােত Pযন তারা পিরতুt হয়, আর তারা Pয অপকমZ কের তারা Pযন 

তাই করেত থােক। ( সূরা আনাআম - ১১৩) 

উপসংহার:  

Pকান বRিk যােত তার জীবেন এমন পথ িনবZাচন করেত পাের Pয, pকৃত PসৗভাগR ও উৎকষZ 

অজZন করা যায়, তেব তােক Pভেব Pদখা উিচৎ মৃতুRর সােথই িক Pকান মাnেষর জীবেনর 

পিরসমািp ঘেট, না িক অপর Pকান জীবন এ জীবেনর পের িবদRমান? এ পৃিথবী Pথেক অপর 

Pকান জগেত sানাnিরত হওয়ার অথZ িক এক শহর Pথেক অপর শহের ?মেণর মত Pয, জীবন 

ধারেণর যাবতীয় সর@ামািদ ঐ sােনই সংgহ করেত পাের, নািক এ ইহেলৗিকক জীবন, পরবতZী 

জীবেনর sখ- dঃেখর Pkt pstত কের এবং পরবতZী জীবেনর ভূিমকা srপ, যার ফেল সকল 

কমZ এখােনই সmn করেত হেব এবং চূড়াn ফল ওখােন লাভ করেত হেব ? 

এ pAgেলার সমাধান না হওয়া পযZn জীবেনর জেn সিঠক পথ ও সিঠক অnসৃত নীিত ও 

কমZসূচী িনবZাচেনর পালা আেস না। কারণ যতkণ পযZn গnবR িনধZারণ না হেব, Pসখােন Pপৗঁছার 

পথও িনধZারণ করা যােব না।  

পিরেশেষ sরণেযাগR Pয, এ ধরেনর জীবেনর অিst থাকার সmাবনা যতই dবZল Pহাক না 

Pকন, তা- ই সেচতন ও jানী বRিkর জেn যেথt, যা তােক এ সmেকZ অnসnান ও গেবষণায় 

বাধR কের। কারণ “সmাবRতার পিরমা” অপিরসীম।  
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২য় পাঠ 

পনুrtােনর িবষয়িট rেহর সােথ সmিকWত  

 

জীবn অিsেt একেtর িভিt : 

মাnেষর শরীর সকল pাণীর মতই একািধক Pকােষর সমিt যােদর pেতRকিটই সবZদা রাসায়িনক 

পিরবতZন, rপাnর ও িববিতZত অবsায় আেছ। এেদর সংখRাও জn Pথেক মৃতুR পযZn 

পিরবতZনশীল এবং এমন Pকান মাnষ পাওয়া যােব না যার জীবেন শরীর গঠনকারী উপাদানসমূহ 

পিরবতZন হয়িন অথবা যার Pকােষর সংখRা সবZদা rব। 

অতএব pাণীেদেহ এবং িবেশষকের মাnেষর Pদেহ সংগিঠত এই পিরবতZন ও rপাnেরর 

দৃিtেকাণ Pথেক pA হেত পাের Pয, িকেসর িভিtেত (একই Pদেহর একািধক পিরবতZন সেtt) 

এ পিরবিতZত িবষয়gেলােক অিভn অিstrেপ গণনা করা Pযেত পাের যিদও তার অ{সমূহ 

আজীবন অসংখR rপাnেরর সmুখীন হেয়িছল ?৭  

এ pেAর Pয সহজ উtরিট Pদয়া হয় তা হল : সকল pকার জীবn অিsেtরই একেtর িভিt 

হল, তােদর একই সমেয়র এবং িবিভn সমেয়র অ{- pত{সমূেহর মেধR সংেযাগ। যিদও Pদেহর 

Pকাষসমূহ kমাnেয় মৃতুR লাভ কের এবং নতুন Pকাষসমূহ ঐgেলার sান দখল কের, তথািপ এ 

পিরবিতZত ধারার সংযুিkেক অিভn িবষয় বেল গণনা করা Pযেত পাের।  

িকnt এ জবাবিট সেnাষজনক উtর হেত পাের না। কারণ আমরা যিদ ইেটর -তরী Pকান একিট 

ইমারতেক কlনা কির যার ইটgেলােক kমানেয় এrেপ পিরবতZন করা হল Pয, িকছুিদন পর 

পূবZবতZী Pকান ইটই তােত অবিশt রইল না, তেব এ নতুন ইেটর সমিtেক িঠক পূেবZর Pস 

ইমারতই বেল মেন করা যােব না, যিদও বািhক দিৃtেকাণ Pথেক এ ধরেনর বkবR }ধুমাt 

তােদর পk Pথেক িববৃত হয়, যারা সমিtর অংশসমূেহর পিরবতZন সmেকZ Pকান খবর রােখন 

না। pাgk pAিটর জবাবিটেক িনmrেপ সmরূণ করা Pযেত পাের : উেlিখত kমাnগিতক 
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পিরবতZন Pকবলমাt তখনই Pকান সমিtর অিভnতার Pkেt Pকান pকার িবপিt সৃিt কের না 

যখন তা Pকান এক sভাবজাত ও আভRnরীণ িনবZাহীর িভিtেত সmn হেব - Pযমনিট জীবn 

অিsেtর Pkেt পিরলিkত হয়। তেব ইমারেতর ইটসমূেহর পিরবতZন বািhক ও গাঠিনক 

িনবZাহীর মাধRেম অিজZত হয় আর এ দৃিtেকাণ Pথেক অিভnতা ও pকৃত একাtতােক 

অংশসমূেহর পিরবতZন ধারায় ঐgেলার সেগাt বেল মেন করা যায় না।  

এ জবাবিট Pসই sভাবজাত একক িনবZাহীর gাhতার উপর িনভZরশীল যা পিরবতZন ধারায় সবZদা 

অবিশt থােক এবং অ{- pতR{গত ও অংশগত িবnাস ও শৃংখলােক রkা কের । অতএব sয়ং 

এ িনবZাহী সmেকZই pA আেস Pয, pকৃতপেk তা কী ? এর একাtতার িভিtই বা কী ?  

pিসd দাশZিনক মতবাদাnসাের সকল pাকৃিতক অিsেtর একাtতার িভিt হল, pকৃিত 

( (طبيعت  অথবা গঠন (صورت) ৮নামক এক অsৃs ও সরল (بسيط) ( অথZাৎ যা Pযৗিগক নয় ) 

িবষয়, যা বstর পিরবতZেন পিরবিতZত হয় না। জীবn অিsেt Pয খাদRgহণ, িবকাশ ও pজনন 

pিkয়ার মত িবিভn িkয়াকলাপ সmn হয়, তােক নাফস (نفس) বা আtা নামকরণ করা হয়।  

pচীন দাশZিনকগণ উিdদ ও pাণীর নাফস বা আtােক বstগত (ماّدی) এবং মnI আtা বা 

নাফসেক ‘অবstগত’ (  বেল মেন করেতন। িকnt ইসলামী দাশZিনকেদর (جمرد

অেনেকই, িবেশষকের সাদrল মুতা’Plহীন িশরাজী pাণীর নাফসেকও এক পযZােয়র অবstগত 

বেল মেন কেরেছন এবং Pচতনা ও pতRয়েক অবstগত অিsেtর িনেদZশনা ও অপিরহাযZতা বেল 

বণZনা কেরেছন। িকnt বst বাদীরা, যারা অিstেক }ধুমাt বst ও বstর -বিশtRসমূেহর মেধR 

সীমাবd বেল মেন কেরন, তারা অsৃs rহ বা আlােKক অsীকার কের থােকন। আধুিনক 

বstবাদীরা (Pযমন : Pপািtিবtরা) pকৃতপেk সকল pকার অsৃs (অথZাৎ যা ইিndয়gাh নয়) 

িবষয়েকই অsীকার কেরন বা অsৃs িবষয়েক অnতঃ -বjািনকভােব pমাণ করা যায় না বেল 

মেন কেরন। ফেল তারা pকৃিত বা অsৃs গঠনেক gহণ কেরন না। আর sভাবতঃই একাtতার 

িভিt সmেকZও তােদর িনকট Pকান সিঠক জবাব Pনই।  
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Pযেহতু উিdেদ একাtতার িভিt হল উিdj আtা, Pসেহতু উিdj জীবন উপযুk বstেতু 

িবেশষ উিdদীয় গঠন ও আtার অিsেtর আওতায় থােক। আর যখনই বstর এ উপযুkতা (বা 

gহণkমতা) িবলুp হয়, তখনই এ উিdদীয় গঠন ও আtারও িবsিৃত ঘেট। আবার যিদ Pসই 

বst পুনরায় নতুনভােব উিdj গঠন gহণ করার PযাগRতা অজZন কের, তেব তা নতুন এক 

উিdদীয় আtার অিধকারী হয়। িকnt পুরাতন ও নতুন উিdেদর মেধR পিরপূণZ সাদৃs থাকা 

সেtও, pকৃতােথZ এgেলা অিভn নয় এবং সূk দৃিtেকাণ Pথেক নতুন উিdদেক, পূেবZাk উিdদ 

rেপই মেন করা যায় না।  

তেব pাণী ও মাnেষর নাফস বা আtা Pযেহতু অবstগত, Pসেহতু Pদহ িবনt হেয় যাওয়ার পরও 

অবিশt থাকেত পাের এবং পুনরায় যখন Pদেহর সােথ সmকZ sািপত হয়, তখন িঠক Pসই 

বRিkর একtতা ও অিভnতােক রkা করেত সkম, Pযrেপ মৃতুRর পূেবZও rহ বা আtার 

িভিtেত এ বRিkর একtতা ও অিভnতা বজায় িছল এবং -দিহক উপাদােনর পিরবতZন বRিkর 

িবিভnতার কারণ হয়িন। িকnt যিদ Pকউ pাণী ও মাnেষর অিstেক }ধুমাt এ ইিndয়gাh Pদেহ 

ও -দিহক -বিশেtRর । মেধRই সীমাবd বেল মেন কের থােকন এবং rহেকও Pকান এক বা 

সমিtগত -বিশেtRর ফল বেল গণনা কের থােকন, এমনিক এেক অsৃs গঠন মেন করেল ও 

বstগত বেল গণনা কেরন, যা এর অ{- pতে{র িবলুিpর সােথ সােথ িবনt হয়, তেব এ ধরেনর 

বRিkর পেk পুনrtােনর সিঠক ধারণা লাভ করা সmব নয়। কারণ যিদ ধারণা করা হয় 

Pয, Pদহ জীবেনর জেn নতুনভােব উপযুkতা অজZন কেরেছ, তেব তােত নতুন -বিশtR ও 

gেণর আিবভZাব ঘেট। ফেল একাtতার বা অিভnতার (এটা তা- ই) আর Pকান pকৃত িভিtর 

অিst থােক না। কারণ ধারণা করা হেয়েছ Pয, পূবZতন সকল -বিশtRই সmণূZrেপ িবনt 

হেয়েছ এবং নতুন -বিশtRসমূহ rপ লাভ কেরেছ।  

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা এ িসdােn Pপৗঁছেত পাির Pয, একমাt তখনই মৃতুR পরবতZী 

জীবনেক সিঠক rেপ অnধাবন করা যােব, যখন rহেক Pদহ ও -দিহক -বিশtR িভn অn Pকান 
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িবষয় বেল মেন করা হেব। এমনিক এেক বst গঠন, যা Pদেহ অnpেবশ কেরেছ এবং Pদেহর 

অবsােনর সােথ সােথ িবনt হেয় যায় তা- ও মেন করা যােব না।  

  

অতএব সবZপথেম rেহর (روح) অিstেক sীকার করেত হেব। িdতীয়ত : rহেক এক সttাগত 

িবষয় (Essence) বেল মেন করেত হেব, Pদহ সমnীয় বেল মেন করা যােব না। তৃতীয়তঃ 

Pদহ িবনt হওয়ার পরও এেক sাধীন ও অবিশt থাকার PযাগR বেল মেন করেত হেব 

; অnpেবশকারZী গঠেনর মত নয় (পািরভািষক অেথZ বstেত সমাপিতত হওয়া) Pয, Pদহ িবনt 

হওয়ার সােথ সােথ িবনt হেয় যােব ।  

মাnেষর অিsেt আtার অবsান : 

অপর একিট িবষয় যা এখােন sরণ করব তা হল এই Pয, Pদহ ও আtার সমnেয় মাnেষর গঠন 

d’িট Pমৗেলর সমnেয় গিঠত অnাn রাসায়িনক Pযৗেগর মত নয়। উদাহরণতঃ অিkেজন ও 

হাইেDােজেনর সমnেয় পািন গিঠত হয়, যােদর পারsিরক িবভাজেনর ফেল একিট ‘সমg’ 

িহসােব ঐ Pযৗেগর অিst িবলীন হেয় যায়। িকnt rহ বা আtা হল মাnেষর মূলসtা এবং 

যতkণ পযZn তা িবদRমান থাকেব ততkণ মnIt এবং বRিkর বRিkt সংরিkত থাকেব। 

আর এ কারেণই Pদেহর Pকাষসমূেহর পিরবতZেনর ফেল বRিkর একtতার বা অিভnতার Pকান 

kিত হয় না। কারণ মাnেষর pকৃত একtতার িভিt হল, তার Pসই আtার একt । 

পিবt Pকারান এ বাsবতার pিত ইি{ত করেত িগেয়,  পুনrtান বা মাআেদর অsীকারকারী 

যারা বলত : “মাnেষর অ{- pতR{সমূহ িব#s হওয়ার পর িকrেপ তার পেk নতুন জীবনলাভ 

সmব?” তােদর জবােব বেল :  

َل ِبُكمْ (  )ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ
 

বলুন (Pতামরা িবলুp হেবনা বরং) Pতামােদর জেn িনযুk মৃতুRর Pফেরsা Pতামােদর pাণ হরণ 

করেব। (সূরা িসজদাহ- ১১)  



15 
 

অতএব pেতRেকরই মnIt ও বRিkেtর িভিt হল তা- ই,  যা মৃতুRর Pফেরsা কbা বা হরণ 

কেরন;  -দিহক অ{- pতRে{ নয় Pযgেলা মািটর সােথ িমেশ যায়। 
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৩য় পাঠ 

আtার িবমতূWনতা  

 

ভিূমক : 

ইিতমেধRই আমরা Pজেনিছ Pয, মাআদ বা পুনrtােনর িবষয়িট আtার সােথ সmিকZত। অথZাৎ 

Pকবলমাt তখনই বলা যােব Pয, ‘মৃতুRর পর িযিন (পুনরায়) জীিবত হেয় থাকেবন, িতিন Pসই 

পূেবZর বRিkই’যখন তার আtা, তার Pদহ িবনt হেয় যাবার পরও অবিশt থাকেব। অnভােব 

বলা যায় : সকল মাnষই, বstগতেদহ ছাড়া ও এক অবstগত সtার অিধকারী, যা Pদহ Pথেক 

sাধীন হওয়ার PযাগRতা রােখ এবং তার মnIt ও বRিktও এর উপর িনভZরশীল। নতুবা ঐ 

বRিkর জেn নতুন Pকান জীবেনর ধারণা বুিdবৃিtকভােব gহণেযাগR হেব না। 

অতএব পুনrtান ও এতদসmিকZত অnাn িবষেয়র উপর আেলাচনা করার পূেবZ এ িবষয়িটেক 

pিতপাদন করেত হেব। আর এ দৃিtেকাণ Pথেকই এ পােঠ আমরা Pকবলমাt এ িবষয়িটর 

উপরই আেলাকপাত করব এবং এেক pমােণর জেn d’ধরেনর যুিkর অবতারণা করব : একিট 

হল বুিdবৃিtক এবং অপরিট হল ওহীর মাধRেম’।৯  

 

আtার িবমূতZনতার sপেk বুিdবৃিtক দিললসমূহ : 

pাচীনকাল Pথেকই দাশZিনক ও িচnািবদগণ rহ (روح) বা আtা (দশZেনর পিরভাষায় যােক নাWস 

বলা হয়১০ ) সmেকZ বRাপক আেলাচনা কেরেছন। িবেশষ কের ইসলামী দাশZিনকগণ এ িবষেয়র 

উপর অিধক grt pদান কেরিছেলন এবং তােদর দশZন সmিকZত পুsকসমূেহর িবেশষ অংশ 

জুেড় এ িবষয়িট sান Pপেলও, তারা এ িবষয়িটর িশেরানােম পৃথক পৃথক পুsক- পুিsকাও 

িলেখিছেলন। আর Pসই সােথ যারা rহেক -দিহক সংঘটনসমূেহর (Accidents)  মেধR একিট 
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সংঘটন (Accident) বেল মেন কেরন অথবা বstগত গঠন (-দিহক উপাদােনর অnসারী) বেল 

গণনা কেরন, তােদর বkবRেক একািধক যুিkর মাধRেম pতRাখRান করা হেয়েছ। 

stতঃই এ ধরেনর িবষেয়র উপর িবsািরত আেলাচনা করা এ পsুক সংিit নয়। ফেল এ 

িবষয়িটর উপর িকছুটা আেলাকপাত কেরই তুt থাকব। আর Pচtা করব এ িবষেয়র উপর sst 

ও একই সােথ sদঢ় বkবR উপsাপন করেত। একািধক বুিdবৃিtক দিলেলর সমnেয় এ 

বkবRিটর উপsাপন িনmিলিখত ভূিমকার মাধRেম সূচনা করব :  

আমরা আমােদর িনজ িনজ চেমZর রং ও Pদেহর গঠনেক সচেk পযZেবkণ কির এবং িবিভn 

অ{- pতRে{র Pকামলতা ও ককZশতােক sেশZিndেয়র মাধRেম অnভব করেত পাির। আমােদর 

PদহাভRnরs অ{- pতR{ সmেকZ পেরাkভােব অবিহত হেত পাির। িকnt ভয়- ভীিত, অngহ 

Pkাধ, ই া ও আমােদর িচnােক ইিndেয়র সাহাযR বRতীতই অnধাবন কের থািক। অnrপ Pয 

‘আমা’ হেত এ অnভব, অnভূিতর মত মানিসক অবsা pকাশ পায়, তােকও Pকান pকার 

ইিndেয়র সাহাযR বRিতেরেকই উপলিb করেত পাির।  

sতরাং মাnষ d’pকার অnভূিতর অিধকারী : এক pকােরর অnভূিত হল, যার জেn ইিndেয়র 

উপর িনভZর করেত হয় এবং অপর P0ণী হল, যার জেn ইিndেয়র pেয়াজন হয় না।  

অপর একিট িবষয় হল : ইিndয়াnভূিত Pয, িবিভn pকার ভুল- ?ািnেত পিতত হয় তার আেলােক 

বলা যায়, pাgk pথম P0ণীর অnভূিত, িdতীয় P0ণীর অnভূিতর বRিতkেম trিট- িবচুRিতেত 

পিতত হওয়ার সmাবনা থােক। িকnt িdতীয় P0ণীর অnভূিতেত ভুল- trিট ও িdধা- dেndর Pকান 

অবকাশ থােক না। Pযমন : Pকউ হয়ত সেnহ করেত পাের Pয, তার চামড়ার রং Pয রকম 

Pদখেছ িঠক Pসরকমিট িক না। িকnt Pকউই সেnহ করেত পাের না Pয, Pস Pকান িচnা কের িক 

না, িসdাn িনেয়েছ িক না, সেnহ করেছ িক না ।  

আর এ িবষয়িটই দশZেন এ ভােব বিণZত হয় Pয, sjাত সতঃলb jান (Intuitive Knowledge) 

pতRkভােব sয়ং বাsবতার সােথ সমn sাপন কের। ফেল trিট-  িবচুRিতর Pকান sেযাগ থােক 



18 
 

না। িকnt অিভjতালb বা অিজZত jান (Empirical Knowledge)  অnভূিতক গঠেনর (Form) 

মাধRেম অিজZত হয়। ফেল sভাবতঃই সেnহ ও িdধা- dেndর অবকাশ থােক।  

অথZাৎ মাnেষর সবZািধক িনভZরেযাগR jান হল sjাত ও pতRk jান, যা নাWস বা আtার 

jান, আেবগ, অnভূিত ও অnাn সকল মানিসক অবsােক সমিnত কের । অতএব উপলিb ও 

িচnার ধারক ও িসdাn gহণকারী এ ‘আমা’র অিsেt কখেনাই িdধা- dnd থাকেত পাের না -

Pযমিনকের ভয়, অngহ, Pkাধ, িচnা ও ই ার অিsেt Pকান িdধা- dেndর অবকাশ থােক না। 

এখন pA হল : এই ‘আমা’ িক Pসই ইিndয়gাh ও বstগত Pদহ এবং মানিসক অবsা িক Pদহ 

সংঘিটত; নািক তােদর অিst Pদহ িভn অn িকছু - যিদও ‘আমা’Pদেহর সােথ ওেতােpাতভােব 

জিড়ত এবং িনেজর অেনক কমZই Pদেহর মাধRেম সmাদন কের থােক; এছাড়া Pদহ কতৃZক 

pভািবত হয় ও Pদহেক pভািবত কের ?  

উেlিখত ভূিমকািটর আেলােক এর জবাব খুব সহেজই আমরা Pপেত পাির। কারণ :  

pথমত : ‘আমা’ Pক sjাত jােন উপলিb করব; িকnt Pদহেক ইিndেয়র মাধRেম িচনেত হেব। 

অতএব ‘আমা’ ( নাফস ও rহ) Pদহ িভn অn িবষয়।  

িdতীয়ত : ‘আমা’ এমন এক অিst, যা যুগযুগাnের একtতার -বিশtR ও pকৃত বRিktসহ 

অবিশt থােক এবং এ একtতা ও বRিktেক আমরা ভুল- trিট িববিজZত sjাত jােনর মাধRেম 

খুেজ পাই। অথচ Pদেহর অ{- pতR{সমূহ অসংখRবার পিরবিতZত হয় এবং পূবZবতZী ও উtরবতZী 

অংেশর একt ও অিভnতার (এটা তা- ই) জেn Pকান pকার pকৃত িভিtরই অিst Pনই। 

তৃতীয়ত : ‘আমা’ এক সরল (بسيط) ও অিবভাজR অিst।  

উদাহরণতঃ এেক d’অধZ ‘আমা’Pত িবভk করা সmব নয়। অথচ Pদেহর অ{সমূহ িবিবধ এবং 

িবভাজেনাপেযাগী।  
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চতুথZত : Pকান মানিসক অবsাই Pযমন : অnভূিত ই া ইতRািদ বstগত -বিশtR অথZাৎ িবsৃিত ও 

িবভাজন ইতRািদর অিধকারী নয়। আর এ ধরেনর Pকান অবstগত িবষয়েক বst (Pদহ) সংঘটন 

বেল গণনা করা যায় না। অতএব এ সংঘটেনর িবষয় (موضوع) হল অবstগত সtা (جمرد)।  

rেহর অিst ও sাধীনতা এবং মৃতুRর পরও এর অবিশt থাকার sপেk িনভZরেযাগR ও মেনাহর 

যুিkসমূেহর মেধR একিট হল সতR spসমূহ, যার মাধRেম িবিভn বRিk তােদর মৃতুRর পর সিঠক 

সংবাদসমূহ spদশZনকারীর িনকট Pপৗঁিছেয়েছন। অnrপ আtাসমূহেক Pডেক পাঠােনা, যা 

চূড়াn ও উেlখেযাগR দৃtাnসমূহ সহকাের একথার sপেkই দিলল উপsাপন কের। এছাড়া 

আlাহর ওলীগেণর Pকরামত, এমনিক Pযাগীেদর Pকান Pকান কেমZর কথাও আtা ও এর 

িবমূততার pমাণসr উেlখ করা Pযেত পাের। এ িবষেয়র উপর িলিখত পৃথক পথৃক পsুক 

রেয়েছ। 

Pকারান Pথেক দিললািদ :  

Pকারােনর ভাষায় মাnেষর আtা সmেকZ Pকান pকার সেnেহর অবকাশ Pনই Pয, rহ অসীম 

মযZাদার pাn Pথেক মহান আlাহর সােথ সmিকZত হয়। Pযমনিট মানব সৃিtর pিkয়া সmেকZ 

বলা হেয়েছ :  

 )وِحهِ   َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّ (
 

এবং তােত rহ ফুেক িদেয়েছন তার িনকট হেত। (সূরা Pসজদা- ৯) 

অথZাৎ Pদহ গঠন করার পর িনেজর (আlাহর) সােথ সmিকZত rহ তােত pদান করেলন, Pখাদার 

জাত (ذات) Pথেক নয়, যার ফেল Pখাদা মাnেষ sাnিরত হেবন (মহান আlাহ আমােদরেক এ 

ধরেনর িচnা Pথেক রkা কrন)।  

অnrপ হযরত আদেমর (আ.) সৃিt সmেকZ বলা হেয়েছ :  

 )وِحهِ   ِفيِه ِمن رُّ  ختَونـَفَ (
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এবং তােত আমার rহ স]ার করলাম। (িহজর - ২৯) এবং (সাদ- ৭২)  

এছাড়া অপর িকছু আয়াত Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, rহ Pদহ বা -দিহক -বিশtR ও সংঘটন 

বRতীত অn িবষয় এবং তা Pদহ বRতীতই অবিশt থাকার PযাগRতা রােখ। Pযমন : কােফরেদর 

বkবR উেlখ করেত িগেয় বলাহয় Pয, তারা বলত :  

 )ِض أَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ   ِإَذا َضَلْلَنا ِيف اْألَرْ (
 

আমরা (মৃতুR বরণ এবং) মৃিtকায় পযZবিসত হেলও এবং আমােদর শরীেরর অ{- pত{ 

মৃিtকায় ছিড়েয় িছিটেয় পড়েলও িক আমােদরেক আবার নতুন কের সৃিt করা হেব? ( Pসজদা-

১০)  

মহান আlাহ জবাব িদেলন :  

َل ِبُكْم ُمثَّ ِإَىلٰ رَ (  )َجُعونَ   ْم تـُرْ بِّكُ   ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ
 

বল, ( Pতামরা িনেখাঁজ হেব না বরং) Pতামােদর জেn িনযুk মৃতুRর Pফেরsা Pতামােদর pাণ 

হরণ করেব। অবেশেষ Pতামরা Pতামােদর pিতপালেকর িদেক pতRাবতZন করেব। (Pসাজদা- ১১)  

অতএব মাnেষর srেপর িভিt মূেল রেয়েছ তার আtা বা rহ, যা মৃতুRর Pফেরsা কতৃZক হরণ 

করা ও সংরিkত হেয় থােক; Pদেহর িবিভn অংশ, Pযgেলা িব#s ও মৃিtকায় ছিড়েয় িছিটেয় 

পেড়, তা নয়।  

অপর এক sােন উেlখ করা হেয়েছ :  

َها اْلَمْوَت َويـُرْ فـَُيْمِسُك الَِّيت َقَضٰى    اللَّـُه يـَتَـَوىفَّ اْألَنُفَس ِحَني َمْوِ.َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها(  ٰى ِإَىلٰ   ِسُل اْألُْخرَ   َعَليـْ
 ) َأَجٍل مَُّسمRى

 

আlাহই জীবসমূেহর pাণ হরণ কেরন তােদর মৃতুRর সময় এবং যােদর মৃতুR আেসিন তােদর 

pাণও িনdার সময়। অতঃপর যার জেn মৃতুRর িসdাn কেরন তার pাণ িতিন Pরেখ Pদন এবং 

অপরgিল এক িনিদZt সমেয়র জেn িফিরেয় Pদন। (সূরা যুমার - ৪২)  
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অতRাচারীেদর মৃতুRর pিkয়া সmেকZ বলা হেযেছ :  

 )ُجوا أَنُفَسُكمُ   ْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرِ اِت اْلمَ   ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمرَ ( 
 

যখন জািলমরা মৃতুR যntণায় থাকেব এবং Pফেরsাগণ হাত বািড়েয় বলেব, Pতামােদর pাণ Pবর 

কর । (আনআম- ৯৩)  

এ আয়াতসমূহ এবং অপর আয়াতসমূহ Pথেক (সংিkpতা বজায় রাখার জেn, এ gেলার উেlখ 

Pথেক িবরত থাকিছ) আমরা Pদখেত পাই Pয, pেতRেকরই বRিkt ও sাতntR এমন িকছুেত 

িবদRমান যা মহান আlাহ ও মৃতুRর Pফেরsাগণ বা rহ কbাকারী Pফেরsাগণ হরণ কের থােকন 

এবং Pদেহর িবনােশর ফেল মাnেষর বRিkেtর একtতার ও rেহর িবদRমানতার Pকান kিত 

কের না।  

উপেরাk আেলাচনার পিরিpিkেত আমরা এ িসdােn Pপৗঁছেত পাির Pয, pথমতঃ মাnেষ rহ 

( (روح  ও আtা নামক িকছু িবদRমান। িdতীয়তঃ মাnেষর আtা অবিশt থাকার ও Pদহ Pথেক 

sাধীন হওয়ার PযাগRতা রােখ, বstসংঘটন ও বstগত গঠেনর (صور ماّدی ) মত অবsােনর 

িবলুিpর সােথ সােথ িবনাশ হেয় যায় না। তৃতীয়তঃ সকেলর srপ ও sাতিntকতা তার আtার 

উপর িনভZরশীল। অnকথায় : pেতRক মাnেষরই বাsবতা বা pকৃত অবsা হল, তার আtায় 

এবং Pদহ Pসখােন আtার অধীেন সর@ােমর ভূিমকা রােখ মাt।  
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৪থW পাঠ 

মাআদ বা পনুrtােনর pিতপাদন 

 

ভিূমকা :  

এ পsুেকর pারেmই আমরা উেlখ কেরিছলাম Pয, পুনrtােন িবAাস ও পরকালীন জগেত 

pেতRক মাnেষর জীবনলােভর িবAাস, pিতিট ঐশী ধেমZরই Pমৗিলকতম িবAাসসমূেহর অnতম। 

আlাh Ppিরত পrুষগণ এ িবষয়িটর উপর িবেশষ grt pদান কেরিছেলন এবং মাnেষর 

hদেয় এর িবAাস pিত+া করার জেn অপিরসীম 0ম বRয় কেরিছেলন।  

পিবt Pকারােন পুনrtান (معاد) nায়পরায়ণতা (عدل) ও একক Pখাদার pিত িবAাস সমান 

grt Pপেয়েছ এবং িবশিটরও অিধক সংখRক আয়ােত (আlাহ) ও  ওয়াল ইয়াওমূল) اليوم االخر 

আিখর) একইসােথ বRবহার করা হেয়েছ (পরকালীন জীবন সmেকZ বিণZত Pয d’সহsািধক 

আয়াত এেসেছ তা বRতীত)।  

এ খেNর }rেতই িবচার িদবেসর পিরিচিতর উপর গেবষণার grt সmেকZ আেলাচনা 

কেরিছলাম এবং বRাখRা কেরিছলাম Pয, পুনrtােনর সিঠক ধারণা, আtা বা rহেক sীকার 

করার উপর িনভZরশীল, যা pেতRক মাnেষরই srেপর িভিt এবং যা মৃতুRর পরও অবিশt 

থােক, যার ফেল বলা যায় : Pয বRিk পরেলাকগমণ কের, িঠক Pস বRিkই পুনরায় পরকােল 

জীবন লাভ করেব। অতঃপর এ ধরেনর rহ বা আtার অিstেক বুিdবৃিtক ও ওহীিভিtক 

দিলেলর মাধRেম pমাণ কেরিছ, যােত ‘মাnেষর অনn জীবন’ শীষZক মূল আেলাচনার Pkt 

psত হয়। এখন এ grtপূণZ Pমৗিলক িবষয়িটর pিতপাদেনর পালা এেসেছ।  

rহ বা আtার িবষয়িট Pযrপ d’ভােব (বুিd বৃিtক ও ওহী) pমািণত হেয়েছ Pসrপ এ 

িবষয়িটও d’ভােবই pিতপাদনেযাগR। আমরা এখােন পুনrtােনর pেয়াজনীয়তার উপর d’িট 
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বুিdবৃিtক দিলল উপsাপন করব। অতঃপর পুনrtােনর সmাবনা ও pেয়াজনীয়তার উপর পিবt 

Pকারােনর বkেবRর িকছু অংশ তুেল ধরব।  

pjািভিtক দিলল :  

Pখাদা পিরিচিত খেN আমরা আেলাচনা কেরিছলাম Pয, pভরু সৃিt উেdsহীন ও অনথZক 

নয়, বরং কলRাণ ও পণূZতার pিত Pয অnরাগ pভুর সtায় (ذات) িবদRমান। মূলতঃ sয়ং সtায় 

এবং অnবতZনkেম এর pভাব, যা কলRাণ ও পূণZতার একািধক sরিবিশt, তার সােথ 

সmকZযুk। ফেল িতিন এ িবAেক এমনভােব সৃিt কেরেছন Pয, যথাসmব সবZািধক পূণZতা ও 

কলRাণ তােত অিজZত হয়। আর এ কারেণই আমরা মহান pভরু pjা বা িহকমত নামক gণিট 

pমাণ কেরিছ, যার দাবী হল সৃt িবষয়সমূহেক তােদর চূড়াn ও যেথাপযুk উৎকেষZ Pপৗঁছােনা। 

িকnt বstগত িবেA রেয়েছ িবিভn অসাম@sতা এবং বstগত অিstসমূেহর কলRাণ ও পণূZতার 

Pkেt িবদRমান পারsিরক িবেরাধ। pjাময় pভুর পিরচালনায় সৃt িবষয়ািদ এrেপ িবnািসত 

হেয়েছ Pয, সামিgকভােব ঐgেলা সবZািধক কলRাণ ও পণূZতার অিধকারী হেত পাের। অnকথায় 

: িবA sশৃংখিলত িবnাস বRবsার অিধকারী হেত পাের। আর এ দৃিtেকাণ Pথেকই িবিভn 

উপাদান ও এgেলার সংখRা, gণ, িkয়া, pিতিkয়া ও গিত এমনভােব িবnাস করা হেয়েছ 

Pয, pাণী ও উিdদরািজ সৃিtর Pkt এবং চূড়াn পযZােয় মাnষ (যা এ িবেAর পূণZতম অিst) 

সৃিtর Pkt psত হয়। অপরিদেক যিদ এ িবAেক এrেপ সৃজন করা হত Pয, জীিবত 

অিstসমূেহর সৃিt ও উৎকষZ অসmব হেয় পড়ত, তেব তা pভরু pjার পিরপnী হত। 

এখন আমরা বলব : মাnষ অমর আtার অিধকারী এবং Pস এমন অনn ও িচরnন পূণZতা বা 

কামালেতর অিধকারী হেত সkম Pয, তা অিstগত মযZাদা ও মূলRেবােধর িদক Pথেক বstগত 

পূণZতার সােথ অতুলনীয়। যিদ মাnেষর জীবন Pকবলমাt এ পািথZব জীবেনর মেধRই সীমাবd 

হয়, তেব তা stার pjার সােথ সাম@sপূণZ হেব না। িবেশষকের তা এ দৃিtেকাণ Pথেক 

Pয, পািথZব জীবন অপিরসীম 0ািn, dেভZাগ ও dেযZাগপূণZ এবং অিধকাংশ সময়ই dেভZাগ ও 

dঃখ- dদZশা Pভাগ বRতীত Pকান িকছুর সাধ ও আনn উপেভাগ করা সmব হয় না; Pযমিনকের 
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িহসাবী বRিkেদরেক এ িসdােn Pপৗঁছায় Pয, এ সীমাবd sেখর িবিনমেয় এ সমs কt ও Pkশ 

Pভােগর মূলRায়ন হয় না। আর এ ধরেনর িহসােবর ফেলই জীবেনর বRথZতা ও িনরথZকতা অnভূত 

হয়। এমনিক Pকউ Pকউ পািথZব জীবেনর pিত sভাবজাত আকষZণ থাকা সেttও আtহতRার পথ 

Pবেছ Pনয়। pকৃতই যিদ মাnেষর জীবেন অনবরত কt ও 0ম বRতীত িকছুই না থাকত এবং 

pাকৃিতক ও সামািজক সমsার সােথ pিতিনয়ত সংgােম িলp হেত হয়, যােত এক মুhতZ 

আনn ও সেmাগ Pপেত পাের; অতঃপর সীমাহীন 0ািnেত িনdায় ঢেল পড়েব, যােত নেবাদRেম 

কমZ সmাদেনর জেn শরীর psত হেত পাের; আর এ ভােব িনতR নতুন কমZ সmাদন 

করেব, যােত এক িচলেত rিট উপাজZন করেত পাের এবং িকি]ৎকাল Pস rিটর sাদ আসsাদন 

করেত পাের এবং অতঃপর িকছুই না ! তেব এ ধরেনর kিতকর ও িবষাদময় ধারাবািহকতােক 

বুিdবৃিt gহণ করত না বা মেনানীত করত না। এ ধরেনর জীবেনর উৎকৃt উদাহরণ হল : Pসই 

গাড়ী চালেকর মত, Pয তার গাড়ীেক PপেTাল পােmর িনকট Pপৗঁছােত ও PপেTাল ভিতZ করেত 

Pচtারত, অতঃপর এ PপেTাল খরচ কের অn এক PপেTাল পােmর িনকট Pপৗঁছােব এবং এ 

pিkয়া ততkণ পযZn চলেব যতkণ পযZn না তার গাড়ীিট অkম ও িবনt হেব অথবা অn 

Pকান গাড়ী বা pিতবnেকর সােথ সংঘেষZ #ংসpাp হেব !  

stতঃই এ ধরেনর দৃিtভি{র যুিkগত ফল মাnেষর জীবেনর অnঃসার }nতা -ব িকছু নয়।  

অপরিদেক মাnেষর একিট সহজাত pবণতা হল অমর ও িচরsায়ী থাকার বাসনা। যা মহান 

pভরু উদারহs তার pকৃিতেত (فطرت) গি ত Pরেখেছ এবং যা Pসই বিধZত গিতশিkর 

অিধকারী, Pয গিতশিk তােক অনেnর িদেক ধািবত কের ও সবZদা এ গিতর িkpতা pদান 

কের। এখন যিদ মেন করা হয় Pয, এ ধরেনর গিতর Pশষফল িkpতার চূড়াn পযZােয় Pকান এক 

psর খেNর সােথ সংঘষZ ঘটা ও িব#s হওয়া বRতীত িকছু নয়, তেব িক এ ধরেনর বিধZত 

শিkর অিst, pাgk ফলrিতর সােথ সাম@sপূণZ হেব ?  

অতএব বিণZত সহজাত pবণতা একমাt তখনই pভুর pjার সােথ স{িতপূণZ হেব, যখন এ 

জীবন ছাড়াও মরেণাtর অপর এক জীবন তার অেপkায় থাকেব।  
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উপেরািlিখত d’িট ভূিমকার সমnেয় (অথZাৎ pভরু pjা এবং মাnেষর জেn অনn জীবেনর 

সmাবনা ) আমরা এ িসdােn Pপৗঁছেত পাির Pয, পািথZব এ সীমাবd জীবেনর পের, অপর এক 

জীবেনর অিst থাকা আবsক, যােত pভরু pjার পিরপnী না হয়। 

অnrপ অমরt লােভর pবণতােক অপর একিট ভূিমকাrেপ gহণ করতঃ pভুর pjার 

সমnেয়, এেক অপর একিট দিললrেপ িবেবচনা করা Pযেত পাের।  

pস{kেম এটাও sst হেয়েছ Pয, মাnেষর অনn জীবন অপর এমন এক িনয়েমর অধীন হেত 

হেব। Pযখােন পািথZব জীবেনর মত (sখ- শািn) কt ও 0ািn িমি0ত হেব না। নতুবা পািথZব এ 

জীবেনর পিরিধ যিদ অসীম পযZnও িবsৃত হওয়া সmব হয়, তেব তা pভরু pjার সােথ 

স{িতপূণZ হেব না।  

 

nায়পরায়ণতািভিtক দিলল :  

এ পৃিথবীেত মাnষ sকমZ ও kকমZ িনবZাচন ও সmাদেনর Pkেt sাধীন : একিদেক এমন িকছু 

মাnষ আেছ, যারা সবZদা আlাহর উপাসনায় ও তার সৃিtর কলRােণ িনজ জীবন উৎসগZ কেরন। 

অপরিদেক এমন িকছু dsতৃকারী আেছ, যারা তােদর শয়তানী kpবৃিtরর চািহদা িমটােত 

িনকৃtতম ও জঘnতম অপরােধ িলp হয়। মূলতঃ এ িবেA মাnেষর সৃিt, একািধক pবৃিt ও 

pবণতায় এবং ই াশিk ও িনবZাচেন তােক sসিjতকরণ, বুিdবৃিtক ও উdৃিতগত jােনর 

আেলােক তােক সিnেবিশতকরণ, তার জেn িবিভn কমZেkt pstতকরণ এবং তােক সতR ও 

িমথRা বা কলRাণ ও অকলRােণর িdধািবভk পেথ sাপেনর উেds হল, তােক অসংখR পরীkার 

সmুখীন করা। আর এ ভােব Pস sীয় উৎকেষZর পথেক িনজ ই ায় িনবZাচন করতঃ িনজ ই াধীন 

কেমZর ফল বা পুরsার ও শািs pাp হেব। pকৃতপেk পৃিথবীেত মাnেষর জেn সবZদাই রেয়েছ 

পরীkা এবং পৃিথবী হল তার srেপর psুটন ও আtগঠেনর সময়। এমনিক (এ পািথZব) 

জীবেনর অিnম মুহূতZ পযZn Pস এ পরীkা ও দািয়t পালন Pথেক মুk নয়।  
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িকnt আমরা Pদখেত পাই Pয, এ িবেA sকমZ ও d.মZ সmাদনকারী িনজ িনজ কেমZর পুরsার 

ও শািs Pভাগ কের না। বরং dsতৃকারী অিধক -বভেবর অিধকারী িছল এবং আেছ। মূলতঃ 

পািথZব জীবন অিধকাংশ কেমZরই পুরsার বা শািs লােভর অেযাগR, Pযমনঃ Pয বRিk শতসহs 

মাnষেক হতRা কেরেছ, তার উপর একািধকবার মৃতুRদN কাযZকর করা সmব নয় এবং 

িনঃসেnেহ অপরসংখRক অতRাচােরর শািs তােক pদান করা সmব হয়িন। অথচ pভরু 

nায়পরায়ণতার১১ দাবী হল, Pয Pকউ নূRনতম পিরমাণ sকমZ ও kকমZ সmাদন করেব, তােক 

অবsই এর ফল Pভাগ করেত হেব।  

অতএব এ ধিরtী Pযমন মাnেষর জেn কমZ ও পরীkাsল Pতমিন অপর এক জীবেনরও অিst 

থাকা আবsক। Pযখােন Pস তার কৃতকেমZর জেn পুরsার বা শািs Pভাগ করেব এবং pেতRেকই 

তার যেথাপযুk pািp লাভ করেব। আর Pকবল তখনই pভরু nায়পরায়ণতা বাsব rপ লাভ 

করেব। 

pস{kেম উপেরাk আেলাচনার আেলােক এটাও sst হেয়েছ Pয, পরকাল লkRিনবZাচন ও 

কমZ সmাদেনর sান নয়। পরবতZীেত এ pসে{ অেনক িবষেয়রই আেলাচনা আসেব।  
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৫ম পাঠ 

পিবt eকারােন পনুrtান িদবস  

 

ভিূমকা :  

পুনrtােনর sপেk এবং এেক pতRাখRানকারীেদর িবrেd pমাণsrপ পিবt Pকারােনর 

উপsািপত আয়াতসমূহেক পাঁচ P0ণীেত িবভk করা যায়। যথা :  

১। ঐ সকল আয়াত Pযgেলােত উেlখ করা যায় Pয, মাআদ বা পুনrtােনর অsীকার করেণর 

sপেk Pকান দিলল Pনই। এ আয়াতসমূহ পনুrtােনর িবrdবাদীেদর িনরমsীকরণ কের থােক। 

২। ঐ সকল আয়াত, Pযgেলা পুনrtােনর অnrপ ঘটনার pিত ইি{ত কের থােক, যার ফেল 

এর অসmাবRতার ধারণা অপেনািদত হয়।  

৩। ঐ সকল আয়াত, Pযgেলা পুনrtানেক অsীকারকারীেদর ?াn ধারণােক বজZন কের এবং 

এর সংঘিটত হওয়ার সmাবনােক pিত+া কের।  

৪। ঐ সকল আয়াত, Pযgেলা পুনrtানেক pভুর এক আবsকীয় ও অিনবাযZ pিতrিতrেপ 

উেlখ করা হেয়েছ এবং pকৃতপেk পুনrtােনর সংঘটনেক সতR সংবাদবাহেকর সংবােদর 

মাধRেম pমাণ করা হেয় থােক।  

৫। ঐ সকল আয়াত, Pযgেলােত পুনরtােনর আবsকতার sপেk বুিdবৃিtক দিলেলর pিত 

ইি{ত করা হেয়েছ। মূলত : pথম িতন P0ণী হল পূনrtােনর সmাবনা সmিকZত এবং অবিশt 

d' P0ণী হল এর সংঘটেনর আবsকীয়তা সmিকZত।  
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পনুrtানেক অsীকার করা অেযৗিkক :  

kসংsারা n বRিkেদর িবrেd Pকারােনর যুিk pদশZেনর একিট পdিত হল, তােদরেক তােদর 

বkেবRর sপেk যুিk pদশZেনর আhান জানােনা। যােত pমািণত হয় Pয, তােদর িবAােসর 

Pকান Pযৗিkক িভিt Pনই। Pযমন : কেয়কিট আয়ােত এেসেছ : 

  )َهاَنُكمْ   بـُرْ ُقْل َهاتُوا ( 
( Pহ নবী) বল, Pতামােদর দিলল উপsাপন কর। (সূরা বাকারা- ১১১, সূরা আিmয়া- ২৪, নামল-

৬৪)  

এ ধরেনরই অপর িকছু ঘটনার Pkেt এ ভােব বলা হেয়েছ Pয, এ ?াn ধারণা Pপাষণকারীেদর 

Pকান বাsব jান ও িবAাস বা যুিk Pনই। বরং তারা অেযৗিkক ও অবাsব ধারণা ও কlনার 

আ0য় gহণ কেরেছ।১২  

পুনrtানেক অsীকারকারীেদর সmেকZ পিবt Pকারােনর বkবR :  

نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهرُ ( ِلَك ِمْن ِعْلمٍ   َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ  )ونَ ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّ  َوَما َهلُم ِبذَٰ
 

তারা বেল, ‘একমাt পািথZব জীবন বRতীত আমােদরেক এমন Pকান জীবন Pনই Pয, আমরা 

মৃতুRবরণ করব ও জীিবত হব এবং কাল বRতীত িকছুই আমােদরেক #ংস কের না। বstতঃ এই 

বRাপাের তােদর Pকান jান Pনই, তারা Pতা Pকবলমাt মনগড়া কথা বেল। (জািসয়া- ২৪)  

অnrপ অপর িকছু আয়ােত এ িবষয়িটর উপর grtােরাপ করা হেয়েছ Pয, পুনrtােনর 

অsীকৃিত অেযৗিkক ও অনথZক ধারণা -ব িকছুই নয়।১৩ তেব অেযৗিkক ধারণাসমূহ যখন 

kমntণার অnগামী হয়, তখন সmবতঃ kpবৃিtরর অnসারীেদর িনকট তা সমাদৃত হেয় থােক১৪ 

এবং এর ফলrিতেত পাপাচাের িলp হওয়া তােদর জেn িনিiত rপ লাভ কের।১৫ এমনিক 

তখন বRিk এ ধরেনর িবAােসর উপর দঢ়ৃতা pদশZন কের।১৬  

পিবt Pকারােন, পুনrtানেক pতRাখRানকারীেদর বkবR উdৃত হেয়েছ। এ gেলার 

অিধকাংেশরই মূলবkবR, পুনrtানেক অসmব বেল মেনকরণ বRতীত িকছুই Pনই। িকছু িকছু 
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আবার তােদর দূবZল ধারণার pিত ইি{ত কেরেছ, Pযgেলা পুনrtােনর সmাবনা সmেকZ সেnহ 

ও এর অসmাবRতার ধারণার উৎস ।১৭ ফেল একিদেক Pযমন পুনrtােনর সদৃশ ঘটনাসমূহেক 

sরণ করা হেয়েছ, যােত অসmাবRতার ধারণা িবদূিরত হয়।১৮ অপরিদেক Pতমিন ?াn 

ধারণাgেলার জবাব Pদয়া হেয়েছ, যােত Pকান pকার সেnেহর অবকাশ না থােক এবং 

পুনrtান সংঘিটত হওয়ার সmাবনা পিরপূণZrেপ pিতপািদত হয়। িকnt এখােনই Pশষ নয়। বরং 

‘pভরু এ pিতrিত অবsmাবী’ এ কথা pমােণর পাশাপািশ, মাnেষর জেn চূড়াn দিলল 

উপsাপেনর জেn ওহীর মাধRেম পুনrtােনর আবsকতার উপর বুিdবৃিtক দিলেলর pিতও 

ইি{ত করা হেয়েছ। পরবতZী পােঠ এgেলা সmেকZ আেলাচনা করা হেব ।  

 

পনুrtােনর সদশৃ ঘটনাবলী :  

ক) উিdেদর উদগিতঃ মৃতুRর পর মাnেষর জীবন লােভর ঘটনা, মৃতুRর পরবতZী জীবেনর দৃিtেকাণ 

Pথেক পৃিথবীেত }. ও মৃত উিdেদর উদগিতর মত। ফেল মৃতুRর পের িনেজেদর জীবন লােভর 

সmাবনা অnধাবেনর জেn এ ঘটনার উপর িচnা করাই যেথt, যা সকল মাnেষর Pচােখর 

সmুেখ অহরহ ঘেট চেলেছ। pকৃতপেk এ ঘটনািটেক একিট sাভািবক ঘটনা বেল মেন করা 

এবং এর grtেক িবsতৃ হওয়ার Pয কারণ তা হল, এ ঘটনাgেলার পযZেবkেণ মাnষ অভRs 

হেয় িগেয়েছ। নতুবা নতুন জীবন লােভর Pkেt উিdেদর সােথ মৃতুRর পের মাnেষর 

জীবনলােভর Pকান পাথZকR Pনই। 

পিবt Pকারােন এ িনতR ঘটমান ঘটনািটর পযZেবkেণর জেn মাnেষর দৃিt আকষZণ করা হেয়েছ 

ও মাnেষর পুনrtানেক এর সােথ তুলনা করা হেয়েছ।১৯ Pযমন বলা হেয়েছ :  

ِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتىٰ  َض بـَْعَد َمْوِ.َا  ْمحَِت اللَّـِه َكْيَف ُحيِْيي اْألَرْ   رَ   ِإَىلٰ آثَارِ   فَانظُرْ (   )َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ِإنَّ ذَٰ
 

আlাহর অngেহর ফলrিত সmেকZ িচnা কর, িকভােব িতিন ভূিমর মৃতুRর পর এটােক  

পূনজZীিবত কেরন; এ ভােবই আlাহ মৃতেক জীিবত কেরন, কারণ িতিন সবZিবষেয়  
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সবZশিkমান। (rম- ৫০)  

খ) আসহােব কাহেফর িনdা : পিবt Pকারান অসংখR িশkণীয় িবষয়সmিলত আসহােব কাহেফর 

িবsয়কর কািহনী বণZনা করার পর বেল :  

 )ْيَب ِفيَها  نَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَّـِه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال رَ   ِلَك أَْعثـَرْ وََكذَٰ (
 

এবং এভােব আিম মাnষেক তােদর (আসহােব কাKফ) িবষয় জািনেয় িদলাম যােত তারা jাত 

হয় Pয, আlাহর pিতrিত সতR এবং িকয়ামত Pয সংঘিটত হেব তােত Pকান সেnহ Pনই। 

( কাKফ- ২১)  

এ ধরেনর িবsয়কর সংবাদ Pয, মুিtেময় িকছু বRিk কেয়কশতাbী (িতনশত Pসৗর বষZ বা 

িতনশত চnd বষZ) ধের িনিdত িছেলন; অতঃপর জাgত হেয়েছন, িনঃসেnেহ তা পুনrtােনর 

সmাবনার Pkেt মাnেষর দৃিt আকষZণ ও এর অসmাবRতােক দূরীভূত করার Pkেt িবেশষ 

ভূিমকা রাখেব। কারণ pিতিট িনdায়ই মৃতুRসম (িনdা মৃতুRর ভাই) pিতিট জাগরনই মৃতুR 

পরবতZী জীবন সমতুলR হেলও সাধারণ িনdায় শরীেরর -জিবক (Biologic) pিkয়া 

sাভািবকভােবই অবRাহত থােক; ফেল rেহর pতRাবতZন Pকান আকিsক ঘটনা বেল মেন হয় 

না। িকnt Pয শরীর িতনশত বছর ধের Pকান pকার খােদRাপাদান gহণ কেরিন pকৃিতর pচিলত 

িনয়মাnসাের Pস শরীর মৃতুR বরণ করতঃ িবনt হেত বাধR এবং rেহর pতRাবতZেনর জেn sীয় 

PযাগRতা ও pstিত হারােত বাধR। অতএব এ ধরেনর অেলৗিকক ঘটনাই এ sাভািবক িনয়েমর 

উে#Z মাnেষর দিৃt আকষZণ করেত সkম। ফেল মাnষ অnধাবন করেত পারেব Pয, Pদেহ rেহর 

pতRাবতZন সবZদা এ সাধারণ ও pাকৃিতক িনয়মাধীন কারণ ও শেতZর মেধRই সীমাবd নয়।  

অতএব মাnেষর নব জীবনও যতই এ পৃিথবীর জীবন- মৃতুRর বRিতkম Pহাক না Pকন, তা Pকান 

ভােবই পিরতRাজR নয়। বরং pভরু pিতrিত অnসাের তা সংঘিটত হেবই। 

গ) pাণীেদর জীবন লাভ : পিবt Pকারােন একইভােব কেয়কিট pাণীর অসাধারণ ভােব জীবন 

লােভর ঘটনা বিণZত হেয়েছ। এgেলার মেধR হযরত ইbাহীম (আ.)- এর মাধRেম কেয়কিট পাখীর 
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জীবন লাভ২০ এবং Pকান এক নবীেক বহনকারী প}র কািহনী, ( যার সmেকZ ইি{ত করা হেব) 

ইতRািদর কথা উেlখেযাগR। অতএব Pকান pাণীর জীিবত হওয়া যিদ সmব হয় তেব মাnেষর 

পেkও জীিবত হওয়া অসmব নয়।  

ঘ) এ পিৃথবীেতই eকান eকান মাnেষর পুনজWীবন লাভ : এ pসে{ সব Pচেয় grtপূণZ িবষয়িট 

হল, এ পৃিথবীেতই Pকান Pকান মাnেষর পুনজZীবন লাভ করা। পিবt Pকারােন এ ধরেনর িকছু 

উদাহরণ উেlখ হেয়েছ। Pযমন : বনী ইসরাঈেলর একজন নবীর ঘটনা Pয, তার যাtাপেথ িকছু 

মৃত মাnেষর গিলত লাশ তার Pচােখ পেড়। হঠাৎ তার ধারণা হল Pয, িকrেপ এ মাnষgেলা 

পুনরায় জীিবত হেব। মহান আlাহ তার আtা িফিরেয় িনেলন এবং একশত বছর পর তােক 

জীিবত করেলন। অতঃপর তােক িজjাসা করেলন : এ sােন তুিম কত সময় যাবৎ অবsান 

করেছা ? িতিন Pযন িনdা Pথেক Pজেগ উেঠ িছেলন ও বলেলন : একিদন অথবা একিদেনর 

Pকান এক অংশ। pিত উtের বলা হল : বরং তুিম একশত বছর এখােন অবsান করেছা। 

অতএব লkR কর একিদেক Pতামার rিট ও পািন সিঠকভােব রিkত, অপরিদেক Pতামােক 

বহনকারী প} পঁেচ গেল িগেয়েছ! এখন Pদখ Pয, আমরা িকrেপ এ প}র হাড়gেলােক 

পরsেরর সােথ সংযুk করিছ; পুনরায় এgেলােক মাংস dারা আবৃত করিছ এবং এেক জীিবত 

করিছ।২১  

অপর একিট কািহনী হল এই Pয, বনী ইসরাঈেলর একদল Pলাক হযরত মূসােক (আ.) বললঃ 

আমরা Pখাদােক pকােs না দশZন করা বRতীত কখেনাই িবAাস sাপন করব না। ফেল মহান 

আlাহ তােদরেক বjপাত dারা #ংস করেলন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)- এর অnেরােধ 

পুনরায় তােদরেক জীবন িদেলন।২২  

অnrপ বনী ইসরাঈেলর এক বRিkর (Pয মূসা (আ.)- এর সময় িনহত হেয়িছল) একিট 

জবাইকৃত গrর Pদেহর Pকান এক অংেশর আঘােত জীিবত হওয়ার কািহনী উেlখেযাগR, যা সূরা 

বাকারায় বিণZত হেয়েছ এবং এর উপর িভিt কেরই সূরা বাকারার নামকরণ করা হেয়েছ। এ 

কািহনীর বণZনায় বিণZত হেয়েছ :  
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ِلَك ُحيِْيي اللَّـُه اْلَمْوَتٰى َويُرِ (  )يُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ   َكذَٰ
 

এভােব আlাহ মৃতেক জীিবত কেরন এবং তার িনদশZন Pতামােদরেক Pদিখেয় থােকন, যােত 

Pতামরা অnধাবন করেত পার। (বাকারা- ৭৩)  

এছাড়া ঈসা (আ.)২৩ এর মু’িজযাহর ফেল িকছু মৃত বRিkর জীিবত হওয়ার ঘটনােকও 

পুনrtােনর সmাবনার িনদশZন বেল বণZনা করা Pযেত পাের।  
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৬o পাঠ 

 

পনুrtান িদবসেক অsীকারকারীেদর pেpর জবাব  

 

পিবt Pকারান পনুrtানেক অsীকারকারীেদর িবrেd Pয যুিk উপsাপন কেরেছ এবং Pয 

ভাষায় তােদরেক জবাব িদেয়েছ, তা Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, তােদর অnের িকছু সেnহ 

ও িdধা- dnd িছল। জবােবর উপর িভিt কের ঐgেলােক আমরা িনmrেপ উেlখ করব। যথা :  

১। িবলিুpর অিst লােভর ekেt অnপপিt :  

ইিতপূেবZ আমরা উেlখ কেরিছলাম Pয, যারা বলত :  “মাnষ তার Pদেহর িবগলেনর পর পুনরায় 

িকrেপ জীিবত হেত সkম?” তােদর Pমাকািবলায় পিবt Pকারান Pয জবাব Pদয়, তার িবষয়বst 

হল : Pতামােদর srেপর িভিt হল Pতামােদর rহ, Pতামােদর Pদেহর অ{- pতR{ নয়, Pযgেলা 

ভূপে+ িবি n ও ছিড়েয় পেড়।২৪ 

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা উদঘাটন করেত পাির Pয, কােফরেদর এ অsীকিৃতর উৎস 

হল তা, যা দশZেনর পিরভাষায় “িবলুেpর pতRাবতZন অসmব” বেল পিরিচত। অথZাৎ তারা দাবী 

করত Pয, ( রk- মাংেস গড়া) এ Pদহই হল মাnষ, যা মৃতুRর মাধRেম িছnিভn ও িনিih হেয় 

যায় এবং যিদ নতুন কের জীবতও হয় তেব Pস হেব অn এক মাnষ। কারণ Pয অিst িবলীন 

হেয় িগেয়েছ, তােক িফিরেয় আনা অসmব এবং সtাগতভােব তা সmব নয়।  

এ অnপপিtর জবাব : Pকারােনর উপেরািlিখত বkেবRর মাধRেম sstrেপ pতীয়মান হয় 

Pয, pেতRক মাnেষরই srপ তার আtা বা rেহর উপর িনভZরশীল। অথZাৎ পুনrtােনর অথZ 

িবলুেpর pতRাবতZন নয়; বরং অিstশীল rেহর pতRাবতZন।  

২। নবজীবন লােভ eদেহর অেযাগsতা সmিকWত অnপপিt :  



34 
 

পুবZবতZী অnপপিtিট িছল পুনrtােনর সtাগত সmাবনা িভিtক। আর এ অnপপিtিট pাgk 

সmাবনােক sীকার কের। অথZাৎ বেল Pয, যিদও Pদেহ rেহর pতRাবতZন বুিdবৃিtকভােব অসmব 

নয় এবং তা কlনা করার Pkেt Pকান pকার িবেরাধ Pনই; িকnt তা সংঘটেনর বRাপারিট 

Pদেহর PযাগRতার শতZাধীন এবং আমরা Pদখেত পাই Pয, জীবেনর অিstলাভ, িবিভn কারণ ও 

শেতZর সােথ সmকZ যুk Pযgেলা সংগত কারেণই পযZায়kেম সংঘিটত হয়। Pযমন : }kাণুর 

জরায়ুেত অবsান gহণ করা, এর িবকােশর জেn উপযুk অবsার সমাহার, যােত উtর উtর 

পূণZ rেণ পিরণত হেয় পূণZ মাnেষর rপ লাভ কের। িকnt Pয Pদহ িছn- িভn ও ছিড়েয় পেড়েছ 

Pস Pদেহর আর জীবন লােভর PযাগRতা ও উপযুkতা থােক না।  

এর জবাব হল : এ দৃt পািথZব িনয়মই, Pকবলমাt সmব িনয়ম নয় এবং অিভjতার আেলােক Pয 

সকল কারণ শনাk করা হেয়েছ Pসgেলার মেধRই সকল কারণ সীমাবd নয়। যার pমাণ এই 

Pয, এ পৃিথবীেতই pাণী ও মাnেষর জীবন লাভ সmিকZত অেনক অেলৗিকক ঘটনা ঘেটিছল।  

এ জবাবিটেক আমরা পিবt Pকারােন বিণZত এ ধরেনর অেলৗিকক ঘটনার বণZনা Pথেক Pপেত 

পাির ।  

৩। কতWার kমতা সmিকWত অnপপিt :  

অপর একিট অnপপিt হল : Pকান ঘটনার সংঘটেন সtাগত সmাবনা ছাড়াও কতZার 

PযাগRতােকও িবেবচনা করেত হেব। sতরাং Pকাথা Pথেক আমরা জানেত পারব Pয, মহান আlাহ 

মৃতেদরেক জীিবত করার kমতা রােখন ?  

এ িভিtহীন ও উdট pAিট তােদর পk Pথেকই এেসিছল যারা মহান আlাহর অসীম kমতােক 

অnধাবন করেত পােরনিন। এর জবাব হল : আlাহর kমতার Pকান সীমা বা গিN Pনই এবং 

তার kমতা সকল সmাবR ঘটনােকই সমিnত কের। Pযমন : Pকান এক সময় অিstহীন এ 

িবAেক এ সমs মহান কলRােণর সমাহাের সৃিt কেরেছন।  

بـََلٰى ِإنَُّه َعَلٰى ُكلِّ  اْلَمْوَتىٰ َعَلٰى َأن ُحيِْيَي   وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدرٍ  ضَ   ْوا أَنَّ اللَّـَه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَرْ   يـَرَ  أَوَملَْ (
 ) َشْيٍء َقِديرٌ 
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তারা িক অnধাবন কের না Pয, আlাহ িযিন আকাশমNলী ও পিৃথবী সৃিt কেরেছন এবং এ 

সকেলর সৃিtেত Pকান kািnেবাধ কেরনিন, িতিন মৃেতর জীবন দান করেতও সkম। বstতঃ িতিন 

সবZিবষেয় সবZশিkমান। ( আহকাফ- ৩৩)২৫  

তাছাড়া নতুন কের সৃিt করা, pথমবার সৃিt করার Pচেয় জিটলতর নয় এবং এর জেn 

অিধকতর শিk ও kমতার pেয়াজন হয় না। বরং বলা Pযেত পাের অেপkাকৃত সহজ। কারণ 

তােতা িবদRমান rেহর pতRাবতZন -ব িকছুই নয়। তারা বলেব, Pক আমােদরেক পুনrিtত 

করেব? বল, িতিনই িযিন Pতামােদরেক pথমবার সৃিt কেরেছন। অতঃপর তারা Pতামার সmুেখ 

মাথা নাড়ােব (এবং এ উtের তারা িবিsত হেব)। ( ইসরা- ৫১)২৬  

 )َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ (
 

িতিন সৃিtেক অিsেt আনয়ন কেরন, অতঃপর িতিনই এটােক সৃিt করেবন পুনZবার এবং ইহা 

তার জেn অিত সহজ। (rম- ২৭)  

৪। কতWার jান সmিকWত অnপপিt :  

অপর একিট pA হল এই Pয, যিদ মহান আlাহ মাnষেক জীবন িদেত এবং তােদর কেমZর 

পুরsার ও শািs িদেত ই া কেরন তেব একিদেক Pযমন তােক অসংখR Pদহসমিtর pেতRকিট 

Pথেক sতntrেপ শনাk করেত হেব, যােত pিতিট আtােক এর িনজs Pদেহ pতRাবতZন 

করােত পােরন; অপরিদেক Pতমিন সকল ভাল ও মn কেমZর িহসাব তার sরেণ থাকেত 

হেব, যােত িনিদZt কেমZর জেn িনিদZt পুরsার ও শািs pদান করেত পােরন। তাহেল Pয সকল 

Pদহ মৃিtকায় পিরণত হেয়েছ এবং Pযgেলার অnসমূহ পরsর িবগিলত হেয়েছ Pসgেলােক 

িকrেপ পনুঃশনাkকরণ সmব ? আর িকrেপই বা শত- সহs, এমনিক লk- Pকািট বছর ধের 

সকল মাnেষর আচার-আচরণেক sচাrrেপ ধারণ ও সংরkণ করা সmব ?  

এ pAিটও তােদর পk Pথেকই বণZনা করা হেয়েছ, যারা pভরু অসীম jানেক উপলিb করেত 

পােরিন এবং এেক তােদর িনেজেদর সীমাবd ও অপূণZ jােনর সােথ তুলনা কেরেছন।  
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আর এর জবাব হল : মহান আlাহর jােনর Pকান সীমা Pনই এবং সব িকছুই তার jােনর 

অধীন। আর মহান আlাহ কখেনাই Pকান িকছুেক িবs ৃত হন না।  

পিবt Pকারােন Pফরাউেনর বkেবRর উdৃিত িদেয় বলা হেয়েছ Pয, Pস মুসােক (আ.) বেলিছল :  

 )وِن اْألُوَىلٰ   َفَما بَاُل اْلُقرُ  (
 

তা’হেল অতীত যুেগর Pলাকেদর অবsা কী হেব? ( যিদ মহান আlাহ আমােদর সকলেক 

জীিবত কের থাকেবন ও আমােদর িহসাব িনেয় থাকেবন ) (Pতাহা- ৫১)  

হযরত : মুসা (আ.) বলেলন :  

 )يبِّ َوَال يَنَسى  الَّ َيِضلُّ رَ  يبِّ ِيف ِكَتابٍ   قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد رَ (
বলেলন : এর jান আমার pিতপালেকর িনকট িলিপবd আেছ, আমার pিতপালক ভুল কেরন 

না এবং িবs ৃতও হন না। (Pতাহা- ৫২)  

অপর একিট আয়ােত Pশেষাk d’িট অnপপিtর জবাব এভােব বিণZত হেয়েছ : বল, তার মেধR 

pাণ স]ার করেবন িতিনই, িযিন এটা pথমবার সৃিt কেরেছন এবং িতিন pেতRকিট সৃিt 

সmেকZ সমRক পিরjাত। (ইয়াসীন- ৭৯)  
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৭ম পাঠ 

 

িkয়ামত সmেকW pভরু pিতrিত  

ভূিমকা :  

পিবt Pকারান একিদেক পুনrtান সmেকZ মহান আlাহর পk Pথেক মাnেষর িনকট 

সংবাদrেপ যা Ppিরত হেয়েছ তার উপর grtােরাপ কেরেছ এবং এেক pভরু িনিiত ও 

অলংঘনীয় pিতrিত বেল গণনা কেরেছ। আর পিবt Pকারান এভােব মাnেষর জেn চূড়াn 

দিলল সmn কের থােক। অপরিদেক পুনrtােনর আবsকতার উপর বুিdবৃিtক যুিk pদশZন 

কের, যােত বুিdবৃিtক পিরিচিতর পেk মাnেষর আকাংখা পণূZ হয় এবং দিলল শিkশালী হয়।  

এ দৃিtেকাণ Pথেক পুনrtােনর pমােণর Pkেt Pকারােনর বkবRেক আমরা d’িট P0ণীেত 

িবভk করব এবং pিতিট P0ণীর জেn সংিit আয়াতসমূহ Pথেক উদাহরণ তুেল ধরব।  

 

pভরু অিনবাযW pিতrিত : 

পিবt Pকারান, িkয়ামেতর সংঘটন ও পরকােল সকল মাnেষর পূনজZীবন লােভর ঘটনােক 

একিট sিনিiত ঘটনা বেল উপsাপন কেরেছ :  

 )ْيبَ   ِإنَّ السَّاَعَة َآلتَِيٌة الَّ رَ (
 

িকয়ামত অবsmাবী, ইহােত Pকান সেnহ নাই। (সূরা গািফর - ৫৯)২৭  

এ ছাড়া Pকারান িkয়ামতেক সতR ও অলংঘনীয় pিতrিত বেল বণZনা কেরেছ 

 )بـََلٰى َوْعًدا َعَلْيِه َحقRا(
 

hাঁ (pভরু) pিতrিত এ বRাপাের সতR (নাহল - ৩৮)।২৮ 

মহান আlাহ একািধকবার িকয়ামত সংঘটেনর বRাপাের শপথ Pঘাষনা কেরেছন। Pযমন :  
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ِلَك َعَلى اللَّـِه َيِسريٌ  ُثنَّ ُمثَّ لَتـَُنبـَُّؤنَّ ِمبَا َعِمْلُتمْ يبِّ لَُتبـْعَ   ُقْل بـََلٰى َورَ (  ) َوذَٰ
 

বল, িনiয়ই (পুনrিtত) হেব, আমার pিতপালেকর শপথ Pতামরা অবsই পুনrিtত হইেব। 

অতঃপর Pতামরা যা করেত Pস সmেn অবsই অবিহত করা হেব এবং তা আlাহর পেk সহজ। 

(সূরা তাগাবুন- ৭)২৯  

পিবt Pকারােন পুনrtােনর বRাপাের মাnষেক সতকZ করােক নবীগেণর grtপূণZ দািয়t বেল 

গণনা করা হেয়েছ। Pযমন :  

 )يـَْوَم التََّالقِ   ِه َعَلٰى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذرَ   وَح ِمْن أَْمرِ   يـُْلِقي الرُّ (
 

িতিন তার বাnািদেগর মেধR যার pিত ই া ওহী Ppরণ কেরন sীয় আেদশসহ, যােত Pস সতকZ 

করেত পাের িkয়ামত িদবস সmেকZ। (গািফর- ১৫)৩০  

এছাড়া পুনrtানেক অsীকারকারীেদর জেn অনn শািs ও নরক যntণার কথা উেlখপূবZক বলা 

হেয়েছ :  

َب (  )ا  بِالسَّاَعِة َسِعريً َوأَْعَتْدنَا ِلَمن َكذَّ
 

এবং যারা িkয়ামতেক অsীকার কের তােদর জেn আিম psত রািখয়ািছ জলn অিg। 

( ফুরকান- ১১)৩১  

অতএব Pয Pকউ এ ঐশী gেnর সতRতা সmেকZ জানেত পারেব, পুনrtান সmেকZ িdধা- dnd 

ও এেক অsীকার করার মত Pকান অজুহাতই তার থাকেব না। এছাড়া পূবZবতZী পােঠ sst 

হেয়েছ Pয, Pকারােনর সতRতা সকল সতRাnসিnৎs ও nায়পnী মাnেষর জেn অnধাবনেযাগR। 

আর এ দৃিtেকাণ Pথেক কারও িনকটই িkয়ামতেক অgাh করার অজুহাত Pনই - তেব তারা 

বRতীত, যােদর বুিd ও jােনর slতা আেছ অথবা অn Pকান কারেণ Pকারােনর সতRতােক 

উপলিb করেত অপারগ 



39 
 

বিুdবিৃtক দিলেলর pিত ইিwত :  

Pকারােনর অেনক আয়াতই পুনrtােনর pেয়াজনীয়তার sপেk বুিdবৃিtক দিলেলর pিত ইি{ত 

কের থােক। এ সকল আয়াতেক pjা ও nায়পরায়ণতা িভিtক দিললসমূেহর pতীক বলা Pযেত 

পাের। Pযমন : িতরsারমূলক pAাকাের বেল :  

َنا َال تـُرْ ( َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ  )َجُعونَ   أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ
 

Pতামরা িক মেন কেরিছেল Pয, আিম Pতামােদরেক অনথZক সৃিt কেরিছ এবং Pতামরা আমার 

িনকট pতRাবিতZত হেব না ? ( সূরা মু’িমnন- ১১৫)।  

উিlিখত আয়াতিট sst pমাণ বহন কের Pয, যিদ পুনrtান ও আlাহর িনকট pতRাবতZেনর 

বRাপারিট না থাকত, তেব এ িবেA মাnেষর সৃিtই অনথZক হেয় Pযত। িকnt pjাময় pভ ু অনথZক 

কমZ সmাদন কেরন না। অতএব িনেজর িদেক pতRাবতZন করােনার জেn িতিন অপর এক 

জগেতর বRবsা করেবন।  

এ দিললিট হল, একিট বRিতkমী যুিk বRবsা। এর pথম ভূিমকািট (যা একিট শতZযুk 

যুিkবাকR) এ যুিk উপsাপন কের Pয, এ িবেA মাnেষর সৃিt তখনই pjাময় উেds সংিit 

হেব যখন মাnষ এ পািথZব জীবেনর পর, মহান pভরু িদেক pতRাবতZন করেব এবং পরকােল 

sীয় কমZফল Pভাগ করেব। আমরা এ অিনবাযZ িবষয়িটেক pjাগত দিলেলর বণZনার Pkেt 

বRাখRা কেরিছলাম। ফেল পুনরাবৃিtর pেয়াজন Pনই।  

আর িdতীয় ভূিমকািট (মহান আlাহ অনথZক কমZ সmাদন কেরন না) হল, pভরু pjা এবং তার 

কমZ অনথZক না হওয়া, যা Pখাদাপিরিচিত অধRােয় pমািণত হেয়েছ। এছাড়া তা pjাগত দিলেলর 

বণZনায়ও বRাখRা করা হেয়েছ। অতএব উিlিখত আয়াতিট সmণূZrেপ বিণZত দিলেলর উপর 

সমাপতনেযাগR।  

এখন মাnষ সৃিtর উেdেsই এ পিৃথবী সৃিt করা হেয়িছল, এর আেলােক বলা যায়, যিদ এ 

িবেA মাnেষর অনথZক সৃিt pjািবেরাধী কমZ হয়, তেব পৃিথবীর সৃিtও হেব অনথZক ও অেহতুক। 



40 
 

এ িবষয়িটেক আমরা Pস আয়াত Pথেক অnধাবন করেত পাির, যােত পরকােলর অিstেক এ 

িবA সৃিtর pjাপূণZ দাবী বেল মেন করা হেয়েছ । Pযমন : jানীগেনর (اولو االلباب) -বিশেtRর 

কথা উেlখ পূবZক বলা হয় :  
  ) بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  بـََّنا َما َخَلْقَت َهـَٰذا  ِض رَ   ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَرْ  ونَ   َويـَتَـَفكَّرُ (

 

এবং আকাশমNল ও পৃিথবীর সৃিt সmেn িচnা কের ( এবং বেল ) Pহ আমােদর pিতপালক! 

তুিম এটা িনরথZক সৃিt করিন, ( িনরথZক কমZ সmাদন Pথেক) তুিম পিবt। তুিম আমােদরেক 

অিgশািs হেত রkা কর। (sরা আল ইমরান - ১৯১)  

এ আয়াত Pথেক আমরা আরও বুঝেত পাির Pয, িবেAর সৃিt pিkয়া সmেকZ িচnাকরণ মাnষেক 

pভুর pjা সmেকZ অবিহত কের। অথZাৎ pjাবান pভ ু তার এ মহান সৃিtর পiােত এক 

pjাপূণZ উেdsেক িবেবচনা কেরেছন এবং এেক অেহতুক ও বৃথা সৃিt কেরনিন। যিদ অn 

এমন Pকান জগেতর অিst না থােক, যা িবAসৃিtর চুড়াn উেds বেল পিরগিণত হেব, তেব 

stার সৃিt বৃথা ও িনরথZক হেয় পড়েব।  

পুনrtােনর আবsকতার sপেk বুিdবৃিtক দিলেলর ইি{তবহ, অপর এক P0ণীর 

আয়াতেক, nায়পরায়ণতািভিtক দিলল বেল গণনা করা Pযেত পাের।৩২ অথZাৎ pভরু 

nায়পরায়ণতার দাবী হল, সৎকমZকারী ও d.তৃকারীেদরেক তােদর কেমZর পুরsার ও শািs 

pদান করা এবং তােদর পরকালীন জীবনেক পৃথক করা। আর Pযেহতু এিবেA এ ধরেনর Pকান 

পাথZকR িবরাজ কের না, Pসেহতু nায়পরায়ণ pভরু জেn অপর এক জগৎ সৃিtকরণ 

আবsক, যােত sীয় nায়পরায়ণতােক বাsবািয়ত করেত পােরন। Pযমন :  

َساَء َما  جنََّْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء حمََّْياُهْم َوَممَاتـُُهمْ ُحوا السَّيَِّئاِت َأن   أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـرَ (
 )َحيُْكُمونَ 
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d. ৃতকারীরা িক মেন কের Pয, আিম জীবন ও মৃতুRর িদক িদয়া উহািদগেক তাহািদেগর সমান 

গণR কিরব, যাহারা ঈমান আেন ও সৎকমZ কের ? উহািদেগর িসdাn কত মn (এবং 

Pযমিনকের পািথZব আনn- Pবদনা, dঃখ- কt ও িনয়ামেতর অংশীদার, মৃতুRর পরও Pতমিন 

তােদর মেধR Pকান পাথZকR থািকেব না ?)  ( জািসয়াহ - ২১)  

 )َال يُْظَلُمونَ  َض بِاحلَْقِّ َولُِتْجَزٰى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َوُهمْ   َوَخَلَق اللَّـُه السََّماَواِت َواْألَرْ (
 

আlাহ আকাশমNলী ও পৃিথবী সৃিt কেরেছন যথাযথভােব এবং যােত pেতRক বRিk তার 

কমZাnযায়ী ফল Pপেত পাের, আর তােদর pিত জলুম করা হেব না। (জািছয়া - ২২) 

sরণ রাখা pেয়াজন Pয, َض بِاحلَْقِّ   َوَخَلَق اللَّـُه السََّماَواِت َواْألَرْ    ( অথZাৎ আlাহ আকাশমNলী ও 

পৃিথবী সৃিt কেরেছন যথাযথভােব  (এ বাকRিটেক pjািভিtক দিলেলর ইি{তবহ বেল গণনা করা  

Pযেত পাের; Pযমিনকের nায়পরায়ণতািভিtক দিললেক মুলতঃ pjািভিtক দিলেলর অnভুZk 

করা যায়। কারণ Pযমনিট আমরা pভুর nায়পরায়ণতা শীষZক আেলাচনায় বRাখRা কেরিছলাম 

Pয, nায়পরায়ণতা )عىل (হল pjারই )حكمت (একিট দtৃাn।   
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৮ম পাঠ 

পরকালীন জগেতর িবেশষtসমহূ  

 

ভিূমকা :  

Pয সকল িবষয় সmেকZ মাnেষর Pকান অিভjতা Pনই অথবা Pযgেলােক অnদৃZিtগত ও pতRk 

সেচতন jােনর মাধRেম উপলিb কেরিন িকংবা ইিndেয়র মাধRেমও অnভব করেত পােরিন, তেব 

Pস সকল িবষয় সmেকZ মাnষ পিরপূণZ jান লাভ করেত পােরনা। ফেল এ িবষয়িটর আেলােক 

আমােদর মেন রাখেত হেব, পরকালীন জীবেনর srপ ও ঘটনাpবাহসমূহেক সিঠকrেপ 

অnধাবন করেত পারব - এটা আশা করা অnিচত। বরং বুিdবৃিtর মাধRেম অথবা ওহীর মাধRেম 

পরকােলর -বিশtR সmেকZ যতটkু জানেত পাির, তােতই তুt থাকব এবং তেতািধক ভাবনা 

Pথেক িবরত থাকব।  

পিরতােপর িবষয় হল, একিদেক একদল Pলাক পরজগৎেক ইহজগেতর মত বেল pচার করার 

Pচtা করেছন এবং এমনিক তােদর কlনা এমন পযZােয় Pপৗঁেছেছ Pয, তারা বেলন : পরকালীন 

Pবেহশত আকােশরই এক বা একািধক sের ইহজগেতই িবদRমান। আর একদা -বjািনক 

অgগিত ও আিব.ােরর মাধRেম মাnষ Pসথায় অবsান gহণ করেব এবং অনািkt ও পিরতৃp 

জীবেনর অিধকারী হেব।  

অপরিদেক অপর একদল, পরকােলর বাsবতােকই অsীকার কেরেছন এবং িচরnন Pবেহশতেক 

চািরিtক মূলRেবাধ বেলই মেন কেরেছন, যা সমােজর িবিভn মুkমনা ও Pসবক মাnেষর কামনা 

হেয় থােক। এছাড়া এ ধরেনর Pলােকরা ইহ ও পরকােলর পাথZকRেক লাভ ও মূলRমােনর 

পাথZেকRর মত মেন কেরেছন।  

pাgk pথম দেলর কােছ pA করার অবকাশ থােক : যিদ িচরnন Pবেহশত অপর এক gেহ 

Pথেক থােক এবং ভিবIৎ pজn Pসখােন যােব এ কথা সিঠক হেয় থােক, তেব পনুrtান 
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িদবেস Pয সকল মাnষেক জীিবত করা হেব, যা পিবt Pকারােন িবেশষ grt সহকাের বণZনা 

করা হেয়েছ, তার অথZ কী?  

অnrপ িদতীয় দেলর কােছও pA থাকেত পাের : যিদ Pবেহশত Pকবলমাt চািরিtক মূলRেবাধ 

বRতীত িকছুই না হেয় থােক এবং sভাবতঃই Pদাযখও যিদ Pকবলমাt মূলRেবাধ িবেরাধী -ব 

িকছুই না হেয় থােক, তেব পুনrtান ও পুনজZীবন লােভর িবষয়ািট pমাণ করার জেn Pকারােনর 

এত পীড়াপীিড় Pকন? এটাই িক ভাল িছল না Pয, আlাহর বাণীবাহকগণ এ অথZিটেকই 

sstrেপ বণZনা করেতন, যােত অতসব িবেরািধতা, উnাদাখRা ও pলাপবকা ইতRািদ অপবােদ 

ভূিষত না হন ?  

যা Pহাক এ সকল অনথZক বাকRালRােপর যবিনকা Pটেন শারীিরক ও আিtক পুনrtােনর িবষেয় 

দাশZিনক ও কালামিবদেদর মেধR Pয িবেরাধ ও মতপাথZকR িবদRামান Pস gেলােত মেনািনেবশ 

করব। এছাড়া ঐ সকল িবষয় সmেকZও আেলাচনা করব Pয, এ বstজগৎ িক সmণূZrেপ 

িবনািশত হেব, না িক হেব না ? এবং পরকালীন Pদহ িক পুেরাপুির এ পািথZব Pদহই, না এর 

মত হেব ? ইতRািদ।  

সতR উদঘাটন অথবা বাsবতার িনকটবতZী হওয়ার জেn এ ধরেনর বুিdবৃিtক ও দাশZিনক 

pেচtা যতই pশংসােযাগR িকংবা এর ছায়ায় িচnাগত দূবZল ও শিkশালী িদকgেলা যতই 

sstrেপ pতীয়মান Pহাক না Pকন, এটা আশা করা কখেনাই উিচৎ নয় Pয, এ সকল 

আেলাচনার মাধRেম পরকালীন জীবন Pযমন আেছ িঠক Pতমনিটই অnধাবণ করেত পারব। 

pকৃতপেk অদRাবিধ এ পৃিথবীর বাsবতাসমূহও িক সmণূZrেপ অnধাবন করা িগেয়েছ? 

পদাথZিবদ, রসায়নিবদ ও জীবিবjানী এবং অnাn মনীষীগণ িক বst, শিk ও অnাn শিk 

-বিচেtর srপ উদঘাটেন সkম হেয়েছন ? তারা িক িবেAর ভিবIৎ সmেকZ চূড়াn ধারণা 

িদেত সkম ? তারা িক জােনন, যিদ এ িবশbmাN Pথেক মহাকষZশিkর অপসারণ করা হয় 

অথবা ইেলকTেনর গিতেক sb করা হয়, তেব িক ঘটনা ঘটেত পাের ? িকংবা এ ধরেনর ঘটনা 

ঘটেব িক না ?  
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দাশZিনকগণও িক এ িবেAর সকল বুিdবৃিtক িবষয়সমূহেক িনিiতrেপ সমাধান করেত ? বst 

সমূহ (اجسام), pকারাn গঠনসমূহ (صور نوعيه) এবং আtা ও Pদেহর সmকZ ইতRািদর মত 

িবষয়সমূেহর বাsবতােক উদঘাটেনর জেn অিধকতর গেবষণার pেয়াজন নয় িক? ( িনiয়ই)  

তেব িকrেপ আমরা িনেজেদর এ সকল সীমাবd ও সl jান ও িচnার মাধRেম এমন এক 

জগেতর বাsবতােক উপলিb করব, যার সmেকZ আমােদর Pকান অিভjতা Pনই ?  

তেব মাnেষর jােনর সlতার অথZ এ নয় Pয, মাnষ Pকান িকছুেকই Pকান ভােবই উপলিb 

করেত সkম নয় িকংবা বাsব অিstেক অেপkাকৃত ভাল ভােব অnধাবন করার জেn Pচtা করা 

অnিচত। িনঃসেnেহ আমরা pভ ু pদt বুিdবৃিtক শিkর pেয়ােগর মাধRেম অিধকাংশ 

বাsবতােকই উপলিb করেত সkম। অnrপ সkম ইিndয় ও অিভjতার মাধRেম pকৃিতর 

অেনক রহেsর অবgoঠন উেnাচন করেত। তেব আমােদর jানভাNােরর সমৃিd 

ঘটােত, -বjািনক ও দাশZিনক pেচtার পেথ চলার পাশাপািশ বুিdবৃিtর শিk সীমা ও 

অিভjতালb jােনর পার{মতা সmেকZ আমােদর জানা থাকেত হেব। আর তাই অনথZক 

উpািভলাষ Pথেক িনেজেদরেক সংযত করব এবং sীকার কের িনব Pয,  

 )َوَما أُوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال (
 

Pতামািদেগর িনকট jােনর kdুাংশ বRতীত িকছুই আেস নাই।(ইসরা - ৮৫)  

hাঁ jানীrপ বাsবদিশZতা, pjািধকারীrপ িবনতী ও দািয়tশীলrপ ধমZীয় সংযেমর দাবী হল 

এই Pয, িkয়ামত ও অদৃsজগৎ সmেকZ চূড়াn মতবাদ বRkকরণ িকংবা অেযৗিkক বRাখRা 

pদান Pথেক সংযত থাকব। তেব যতটkু বুিdবৃিtক যুিk এবং Pকারােনর sst দিলল অnমিত 

Pদয়, িঠক ততটkু বRk কেরই kাn হব ।  

যা Pহাক pেতRক িবAাসী বRিkর জেn যা মহান আlাহর পk Pথেক অবতীণZ হয়, তার 

সতRতােক sীকার করাই যেথt, যিদও ঐgেলার pকৃত -বিশtR িনধZািরতrেপ জানেত অথবা 
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ঐgেলার বRাখRা িদেত অপারগ। িবেশষকের ঐ সকল িবষয় Pযgেলা আমােদর অিভjতা ও 

বুিdবৃিtর নাগােলর বাইের এবং আমােদর jান ঐgেলােত Pপৗঁছেত অপারগ।  

এখন আমরা Pচtা কের Pদখব, বুিdবৃিtক উপােয় পরজগেতর -বিশtR ও িবেশষt এবং 

ইহজগেতর সােথ এর পাথZকR সmেকZ কতটkু ধারণা লাভ করেত পাির।  

 

বিুdবিৃtক দিৃyেকাণ eথেক পরজগেতর িবেশষtসমহূ :  

পুনrtােনর আবsকতার sপেk উপsািপত দিলেলর উপর িচnা করেলই পরজগেতর 

িবেশষtসমূহ খূেজ পাওয়া যায়। এgেলার মেধR িনmিলিখতgেলা উেlখেযাগR । 

১। পরজগেতর pথম িবেশষt যা pথম দিলল Pথেক অিজZত হয় তা হল : পরজগৎ িচরnন ও 

অনn হেত হেব। কারণ ঐ দিলেল িচরnন জীবেনর সmাবনা ও এ ধরেনর জীবেনর উপর 

মাnেষর িফtাতগত চািহদার grt এবং এর সংঘটন pভুর pjার দাবী বেল পিরগিণত 

হেয়েছ।  

২। অপর Pয িবেশষt, যা উভয় দিলল Pথেক অিজZত হয় এবং যা pথম দিলেলর অnরােল 

ইি{ত করা হেয়েছ তা হল : পরজগেতর িনয়ম- শৃংখলা এমন হেত হেব Pযন, ঐ সকল বRিkই 

িনমZল অngহ এবং কtেkশমুk -বভেবর অিধকারী হেত পােরন যারা চরম মানবীয় উৎকেষZ 

Pপৗঁছেত Pপেরেছন এবং Pকান pকার পাপাচার ও িবচুRিতেত িলp হনিন, যা ইহজগেতর 

বRিতkম। ইহজগেত এ ধরেনর Pকান িনরংkশ PসৗভােগRর অিধকারী হওয়া সmব নয়। বরং 

পািথZব PসৗভাগR হল, আেপিkক ও কtেkশ িমি0ত।  

৩। তৃতীয় িবেশষt হল : কমZফল লােভর জেn পরজগেতর কমপেk অngহ ও শািs, এ d’িট 

িবভাগ থাকেত হেব, যােত sকীিতZকারী ও dsিৃতকারীরা পরsর Pথেক পৃথক হেয় pেতRেকই 

িনজ িনজ কমZফল লােভ সkম হয়। আর এ d’িট িবভাগ িঠক তা- ই যা শরীয়েতর ভাষায় 

Pবেহশত ও Pদাযখ বেল পিরিচত।  
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৪। চতুথZ িবেশষt, যা িবেশষকের nায়পরায়ণতািভিtক দিলল Pথেক অিজZত হয় তা হল : 

পরজগৎেক এতটা িবsৃত হেত হেব Pয, সকল মাnেষর sকমZ ও d.মZ অnসাের তােদরেক 

পুরsার ও শািs pদান করা যায়। Pযমন : যিদ Pকউ লk লk মাnষেক অnায় ভােব হতRা কের 

থােক, তেব তােক শািs Pদয়া Pযমন সmব হয় Pতমিন যিদ Pকউ লk লk মাnেষর জীবন 

িনবZােহর বRবsা কের থােক তেব তােকও পুরsতৃ করা সmব হয়।  

৫। সবZািধক grtপণূZ অপর িবেশষtিট, যা এ nায়পরায়ণতািভিtক দিলল Pথেকই হsগত হয় 

এবং উk দিলল উপsাপেনর সময় ইি{ত করা হেয়েছ Pয, পরকাল হল ‘কমZফল লােভর sান’ 

কমZ সmাদেনর sান নয়।  

এর বRাখRা হল : পািথZব জীবন এrপ Pয, মাnষ পরsরিবেরাধী ই া ও আকাংখা Pপাষণ কের 

থােক এবং সবZদা িdধা- িবভk পথpােn অবsান িনেয় থােক । ফেল এ d’Pয়র মেধR Pয 

Pকানিটেক িনবZাচন করেত বাধR হয়। আর এ িবষয়িটই Pস কমZেkt সৃিt কের, যা জীবেনর 

অিnম মুহূতZ পযZn অিবরত চলেত থােক। pভরু pjা ও nায়পরায়ণতার দাবী হল, যারা িনজ 

দািয়t পালেন অবেহলা কেরনিন, তারা যেথাপযুk পুরsার লাভ করেব এবংএর অnায়কারীরা 

িনজ কেমZর শািs Pভাগ করেব।  

এখন যিদ আমরা কlনা কির Pয, কমZেkt ও এর িনবZাচন পরজগেতও িবদRমান তেব pভরু 

অngহ ও কলRােণর দাবী হল : কমZ সmাদন ও িনবZাচেনর অnরায় না হওয়া। আর এভােব 

পুরsার ও শািs pদােনর জেn অপর এক জগৎ আবsকীয় হেয় পেড়। তখন Pয জগৎেক 

আমরা পরজগৎ িহেসেব কlনা কেরিছ, pকৃতপেk তা অপর এক ইহজগৎ rেপ পিরগিণত 

হয়। আর pকৃত পরকালীন জগৎ হল সবZেশষ ও চূড়াn জগৎ, Pযখােন আর Pকান 

দািয়t, পরীkা ও এর Pkt (অথZাৎ একািধক চািহদার মেধR Pকান িবেরাধ) থাকেব না।  

আর এখােনই ইহ ও পর জগেতর মেধR একিট grtপণূZ পাথZকR pকাশ লাভ কের। অথZাৎ 

ইহজগৎ হল এমন এক জগৎ, Pযখােন িনবZাচন ও পরীkার Pkt িবদRমান। অপরিদেক পরজগৎ 

হল Pসই জগৎ, Pযখােন ইহজগেত Pয সকল sকমZ ও d.মZ সmাদন কেরেছ, Pসgেলার িচরnন 
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পুরsার, শািs ও ফল gহেণর Pkt িবদRমান। আজ pকৃতপেk কমZ সmাদেনর সময়, িহেসেবর 

সময় নয়, আর কাল হল িহেসেবর সময়, কমZ সmাদেনর সময় নয়। (নাহজুল বালাgা, Pখাতবাহ 

- ৪২)  
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৯ম পাঠ 

 

মতৃুs eথেক িkয়ামত  

 

ভিূমকা :  

আমরা জািন Pয, আমরা আমােদর এ kdু jােন পরকােলর ঘটনা pবাহ এবং পরম অদৃs 

জগৎ সmেকZ পূণZ ধারণা লাভ করেত অkম। তাই Pকবলমাt বুিdবৃিtক দিলেলর িভিtেত Pয 

একে0ণীর সামিgক ধারণা লাভ করেত পাির এবং ওহীর মাধRেম পরকােলর -বিশtR ও 

িবেশষtসমূেহর Pয পিরচয় পাওয়া যায়, তােতই তুt থাকব। তেব পরজগেতর -বিশtRসমূহ 

সmেকZ কখেনা কখেনা Pয সকল পিরভাষা বRবহার করা হয় সmবতঃ তা সাদৃsােথZই বRবহার 

করা হয়। ফেল ঐ সকল পিরভাষা 0বেণর মাধRেম Pয ধারণা লাভ হেয় থােক সmবতঃ তা বাsব 

দৃtােnর সােথ সmণূZrেপ না- ও িমলেত পাের। আর এটা বণZনার অপারগতা নয় বরং আমােদর 

Pবােধর অkমতার কারেণই হেয় থােক। নতুবা আমােদর মিsে.র কাঠােমােক িবেবচনা করতঃ 

Pয সকল শbসমিt ঐ সকল বাsবতার pদশZক হেত পাের িনঃসেnেহ তা ঐ সকল 

শbসমিtই, যা পিবt Pকারান িনবZাচন কেরেছ ।  

Pযেহতু Pকারােনর বণZনা পরকােলর সূচনালgেকও সমিnত কের Pসেহতু ‘মাnেষর মৃতুR’ Pথেকই 

আমােদর আেলাচনা }r করব।  

 

সকল মাnষই মতৃsুবরণ করেব :  

পিবt Pকারান grেতর সােথ উপsপন কের Pয, সকল মাnেষরই(বরং সমs জীবেনরই) মৃতুRর 

সাদ gহণ করেত হেব এবং এ পৃিথবীেত Pকান িকছুই িচরsায়ীভােব থাকেব না ।  
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َها فَانٍ (  )ُكلُّ َمْن َعَليـْ
যা িকছুই এখােন (পিৃথবীেত) িবদRমান, ধবংসpাp হেব। (আর রাহমান- ২৬)  

 )ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ (
pেতRেকই মৃতুRরsাদ আsাদন করেব। ( আl ইমরান- ১৮৫) 

মহানবীেক (সা.) উেds কের বলা হেয়েছ :  

 )ِإنََّك َميٌِّت َوِإنـَُّهم مَّيُِّتونَ (
pকৃতপেk তুিমও মৃতুR বরণ করেব এবং তারাও মৃতুRবরণ করেব। (যুমার- ৩০) 

 )أَفَِإن مِّتَّ فـَُهُم اْخلَاِلُدونَ  مِّن قـَْبِلَك اْخلُْلدَ   َوَما َجَعْلَنا لَِبَشرٍ (
আিম Pতামার পূেবZও Pকান মাnষেক অনn জীবন দান কিরিন, sতরাং Pতামার মৃতুR হেল তারা 

িক িচরজীিব হেয় থাকেব ? (আিmয়া - ৩৪)  

অতএব মৃতুR pেতRক জীবেনর জn এক সামিgক ও অবRিতkমধমZী িনয়ম। 

 

সমs আtার হরণকারী :  

পিবt Pকারােন একিদেক আtার হরণকারী িহেসেব মহান আlাহর কথা উেlখ রেয়েছ। Pযমন 

বলা হেয়েছ :  

 )اللَّـُه يـَتَـَوىفَّ اْألَنُفَس ِحَني َمْوِ.َا(
আlাহই pাণ হরণ কেরন জীবসমূেহর, তােদর মৃতুRর সময়। (যুমার - ৪২)  

অপরিদেক মৃতুRর Pফেরশতােক rহ কবজ করার জেn আিদt বেল পিরচয় Pদয়া হেয়েছ :  

َل ِبُكمْ ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم مََّلُك (  )اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ
 

বল, Pতামােদর জেn িনযুk মৃতুRর Pফেরশতা Pতামােদর pাণ হরণ করেব। )Pসজদা  -১১(   

অপর এক sােন pাণ হরণকারী িহেসেব Pফেরশতাগণ এবং pভ ুকতৃZক Ppিরতগেণর কথা বণZনা  

করা হেয়েছ :  

 )ُسُلَنا  تـََوفـَّْتُه رُ َحىتَّٰ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت (
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অবেশেষ যখন Pতামােদর কারও মৃতুRকাল উপিsত হয় তখন আমার Ppিরতরা তার মৃতুR ঘটায়। 

)আনয়াম -৬১(   

stতঃই যখন Pকান কতZা, অপর Pকান কতZার মাধRেম Pকান কাযZ সmাদন কের, তেব ঐ 

কােযZর কতZাrেপ উভয়েকই উেlখ করা সিঠক। অnrপ যিদ িদতীয় কতZাও অপর Pকান কতZার 

মাধRেম কাযZ সmাদন কের, তেব তৃতীয় কতZােক কাযZ সmাদনকারী িহেসেব গণনা করা সিঠক 

হেব। Pযেহতু মহান আlাহ আtাসমূেহর হরণকমZ মৃতুRর Pফেরশতার )ملک املوت ( মাধRেম সmn 

কেরন এবং িতিনও Pযেহতু তার অngত Pফেরশতােদর মাধRেম উk কমZ সmাদন 

কেরন, Pসেহতু উk িতনজনেকই কােযZর সmাদনকারী িহেসেব মেন করা সিঠক।  

 

সহজ ও কেঠারভােব আtার হরণ :  

পিবt Pকারােন উেlখ করা হেয়েছ Pয, আlাহর িনযুkগণ সকল মাnেষর pাণ একইভােব gহণ 

কেরন না। বরং কারও কারও Pkেt খুব সহজ ও সmােনর সােথ এবং কারও কারও Pkেt 

কেঠার ও অপমােনর সােথ pাণ হরণ কের থােকন। উদাহরণতঃ মু’িমনগেণর Pkেt বলা হেয়েছ:  

 )يـَُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكمُ  الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِِّبنيَ (
 

Pফেরশতাগণ যােদর মৃতুR ঘটায় আনnাবsায় (তােদরেক) Pফেরশতাগণ বলেব, ‘Pতামােদর pিত 

শািn ( ও সmান )! ( নাহল - ৩২)৩৩  

আবার কােফরেদর সmেকZ বেল :  

 )ُهمْ   بُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَارَ   اْلَمَالِئَكُة َيْضرِ  وا  ٰى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفرُ   َوَلْو تـَرَ (
 

তুিম যিদ Pদখেত Pপেত Pফেরশতাগণ কােফরেদর মুখমNেল ও প+ৃেদেশ আঘাত কের তােদর 

pাণ হরণ করেছ  )আনফাল  -৫০( ৩৪  
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মতৃsুকােল তওবাহ ও িবDাস sাপেণর eকান মলূs eনই :  

যখন কােফর ও পািপ+েদর মৃতুR উপিsত হয় এবং পৃিথবীেত আর Pবঁেচ থাকার Pকান আশা 

থােক না তখন পূেবZ সmািদত sীয় কমZ সmেকZ অnতp হয় এবং িবAাস sাপন কের ও িনেজর 

পােপর জেn তওবাহ কের। িকnt মহান আlাহর িনকট এ ধরেনর িবAাস ও তওবার Pকান 

gহণেযাগRতা Pনই। পিবt Pকারান এ সmেকZ বেল :  

 )ا  ِإميَاWَِا َخيـْرً َتُكْن آَمَنْت ِمن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف  بَِّك َال يَنَفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ   يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت رَ  يـَْومَ (
 

Pয িদন Pতামার pিতপালেকর Pকান িনদশZন আসেব Pস িদন তার ঈমান কােজ আসেব না, Pয 

বRিk পূেবZ ঈমান আেনিন িকংবা Pয বRিk ঈমােনর মাধRেম কলRাণ অজZন কেরিন। (আনআম -

১৫৮) 

 …)َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإينِّ تـُْبُت اْآلنَ   ِإَذا َحَضرَ التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّٰ  َولَْيَستِ (
 

তওবাহ তােদর জেn নয় যারা আজীবন মn কাজ কের এবং তােদর কারও মৃতুR উপিsত হেল 

Pস বেল, ‘আিম এখন তওবাh করিছ, . . . . . . । ( িনসা - ১৮)  

Pফরাউেনর বkেবR উেlিখত হেয়েছ Pয, যখন )নীল নেদর পািনেত (িনমিjত হি ল , তখন 

বলিছল :  

 )ائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ   آَمنُت أَنَُّه َال ِإلَـَٰه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنو ِإْسرَ (
 

আিম িবAাস করলাম Pয, বনী ইসরাঈল যােত িবAাস কের - িতিন বRতীত অn Pকান ইলাহ Pনই 

এবং আিম আtসমপZণকারীেদর অnভুZk। ( ইউনসূ- ৯০)  

এবং তার উtের বলা হয় :  

 )آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ (
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এখন  !ইিতপূেবZ Pতা তুিম অমাn কেরিছ এবং তুিম অশািn সৃিt কারীেদর অnভুZk িছেল। )সূ রা 

ইউnস  -৯১(   

 

পিৃথবীেত িফের আসার ই|া :  

অnrপ পিবt Pকারান কােফর ও ds ৃিতকারীেদর সmেকZ বণZনা কের Pয, যখন তােদর মৃতুR 

উপিsত হয় অথবা িব#ংসী আযাব তােদর উপর অবতZীণ হয়, এই ই া Pপাষণ কের  :‘হায় !

যিদ পৃিথবীেত িফের Pযেত পারতাম এবং িবAাসী ও সৎকমZকারীেদর অnভুZk হেত পারতাম!’ 

অথবা মহান আlাহর কােছ pাথZনা কের Pয, আমােদরেক পৃিথবীেত িফিরেয় িদন, যােত 

আমােদর পূবZবতZী কমZসমূেহর kিতপূরণ করেত পাির। িকnt এ ধরেনর আকাংখা ও pাথZনার 

Pকান কাযZকািরতা Pনই ।৩৫ Pকান Pকান আয়ােত বিণZত হেয়েছ Pয, যিদ তােদরেক 

)পৃিথবীেত(িফিরেয়ও Pদয়া হত তেব তারা  পূেবZর pিkয়াই চািলেয় Pযত।৩৬ অnrপ িkয়ামেতর 

িদেনও এ ধরেনর ই া ও pাথZনা করেব, যার জবাব pাথিমকভােবই Pনিতবাচক হেব।  

 )َو قَائُِلَهاْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة هُ   ِجُعوِن َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَ   بِّ ارْ   َحىتَّٰ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل رَ (
 

যখন তােদর কারও মৃতুR উপিsত হয়, তখন Pস বেল, Pহ আমার pিতপালক  !আমােক পুনরায়  

Ppরণ কর, যােত আিম সৎকমZ করেত পাির, যা আিম পূেবZ কিরিন। না, তা হওয়ার নয়। এটা 

Pতা তার একিট উিk মাt। (এবং এটা এমন এক আকাংখা, যা কখেনাই কাযZকরী হেব না)। 

(মু’িমnন ৯৯- ১০০) 

 )ًة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ   ى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرَّ   أَْو تـَُقوَل ِحَني تـَرَ (
 

অথবা শািs pতRk করেল Pযন কােকও বলেত না হয়, ‘আহা, যিদ একবার পৃিথবীেত আমার 

pতRাবতZন ঘটত, তেব আিম সৎকমZপরায়ণ হতাম।  )যুমার -৫৮(   

َب ِبآيَاِت رَ  دُّ   فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـُرَ   ُوِقُفوا َعَلى النَّارِ ٰى ِإْذ   تـَرَ  َوَلوْ (  )بـَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ   َوَال نَُكذِّ
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যখন তােদরেক অিgর পােAZ দাঁড় করান হেব এবং তারা বলেব হায়  !যিদ আমােদর pতRাবতZন  

ঘটত তেব আমরা আমােদর pিতপালেকর িনদশZনেক অsীকার করতাম না এবং আমরা 

মু’িমনেদর অnভুZk হতাম। )আনআম - ২৭  

ْم رَ   ُءوِسِهْم ِعنَد رَ   ُموَن نَاِكُسو رُ   اْلُمْجرِ  ِإذِ ( ْعَنا فَارْ   أَْبَصرْ  بـََّنا  ]ِِّ  )ُموِقُنونَ  ِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا ِإنَّا  نَا َومسَِ
 

যখন অপরাধীরা তােদর pিতপালেকর সmুেখ অেধাবদন হেয় বলেব, Pহ আমােদর pিতপালক। 

আমরা pতRk করলাম ও 0বণ করলাম; এখন তুিম আমােদরেক পুনরায় Ppরণ কর, আমরা 

সৎকমZ করব, আমরা Pতা দঢ়ৃিবAাসী। (Pসজদা- ১২)  

উেlিখত আয়াতসমূহ Pথেক sstতঃই pতীয়মান হয় Pয, পরকাল িনবZাচন ও কাযZ সmn 

করার sান নয়। এমনিক Pয দঢ়ৃিবAাস মৃতুRর সময় অথবা পরজগেত অিজZত হয়, মাnেষর 

উৎকেষZর পেথ তারও Pকান grt Pনই এবং তা তােক পুরsােরর PযাগRও কের তুেল না।  

এভােবই কােফর ও পািপ+রা পৃিথবীেত িফের আসার ই া Pপাষণ কের, যােত Ps ায় িবAাস 

sাপন করেত পাের ও যেথাপযুk কাযZ সmn করেত পাের।  
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বারযাখ  

 

পিবt Pকারােনর আয়াত Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, মাnষ মৃতুRর পর িকয়ামেতর পূবZ পযZn 

একিট িনিদZt সময় কবর ও বারযােখ অিতবািহত করেব এবং িকছুটা হেলও Pভাগ ও িবলাস 

অথবা কt ও Pkেশর অিধকারী হেব। অেনক Pরওয়ােত এেসেছ Pয, িবAাসী পাপীরা এ সময় 

তােদর পাপাnপােত িকছু কt ও Pkশ Pভােগর মাধRেম পিবt হয়, যােত পরজগেত দায়ভার 

মুk হেত পাের।  

Pযেহতু বারযাখ সmিকZত আয়াতসমূহ বRাখRা -িবেiষেণর দাবী রােখ, Pসেহতু ঐgেলা সmেকZ 

আেলাচনা না কের Pকবলমাt একিট আয়ােতর উেlখ কেরই kাn হি । পিবt Pকারােন বলা 

হেয়েছ :  

َعثُونَ   ائِِهم بـَرْ   َوِمن َورَ (  )زٌَخ ِإَىلٰ يـَْوِم يـُبـْ
 

তােদর সmুেখ (তােদর মৃতুRর পর) বারযাখ থাকেব পুনrtান িদবস পযZn। (মু’িমnন- ১০০) 
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১০ম পাঠ 

 

পিবt eকারােন পনুrtােনর িচt  

 

ভিূমকা :  

পিবt Pকারান Pথেক জানা যায় Pয, পরজগেতর অিstলাভ }ধুমাt মাnেষর নবজীবন লােভর 

সােথই সmিকZত নয়। বরং মূলতঃ এ পািথZব জগেতর সকল িনয়েমর পিরবতZন ঘেট এবং অপর 

এমন এক জগৎ এক নতুন িনয়ম  -শuৃলা িনেয় pকা শ লাভ কের, Pয জগৎ আমােদর 

ধারণাতীত এবং sভাবতঃই এ জগেতর িবেশষt সmেকZ আমােদর Pকান sst jান থাকেত 

পাের না। তখন সৃিtর }r Pথেক Pশষ পযZn যত মাnষ িছল সকেলই একইসােথ জীবন লাভ 

কের এবং sীয় কৃতকেমZর ফল লাভ কের। আর -বভব বা শািsর অিধকারী হয়।  

Pযেহতু এ আেলাচনা সংিit আয়ােতর সংখRা বRাপক এবং এgেলার আেলাচনার জেn িবsৃত 

সমেয়র pেয়াজন, তাই Pকবলমাt ঐ আয়াতgেলার অnগZত িবষয়সমূহেক সংিkpাকাের উেlখ 

কেরই তুt থাকব।  

 

পিৃথবী, সমdূ ও পবWতসমূেহর অবsা :  

পৃিথবীেত এক মহা ভকূmেনর সৃিt হেব৩৭ এবং যা িকছু ভূঅভRnের আেছ Pবর কের িদেব৩৮ , এর 

িবিভn অংশ িছn  -িভn হেয় যােব ৩৯ সমূdসমূহ িবভk হেয় পড়েব৪০ , পবZতসমূহ গিতশীল৪১ ও 

Pভে{ চুরমার হেয় যােব৪২ এবং বহমান বালুকারািশেত পিরণত হেব৪৩, অতঃপর ধুনকৃত তুলার 

rপ ধারণ করেব৪৪ অতঃপর চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব৪৫ এবং গগনচুmী পবZতসমূহ মিরচীকায় 

rপ িনেব।৪৬  
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আকাশ ও নktসমেূহর অবsা :  

চnd৪৭ সূযZ৪৮ বৃহদাকার নktসমূহ, যােদর Pকান Pকানিট আমােদর সূেযZর লk লkgণ বৃহৎ ও 

উjjল তােদর সকেলই িনবZািপত ও িতিমের পিরণত হেব।৪৯ ঐgেলার গিতর শৃংখলা িবনt 

হেব।৫০ Pযমন  :চnd ও সূযZ একাকার হেয় যােব ৫১ এবং Pয আকাশ এ পৃিথবীর উপর sরিkত ও 

দঢ়ৃ ছাদ সদশৃ তা dবZল, pকিmত৫২ ও িবদীণZ হেব এবং পরsর Pথেক িবি n হেয় 

পড়েব৫৩, kNলাকৃিত হেয় পরsর ছিড়েয় পড়েব৫৪ আকােশর জড় উপাদানgেলা গিলত ধাতুর 

rপ ধারণ করেব৫৫ এবং িবেAর সবZt ধmুা n ও Pমঘা n হেব ।৫৬  

 

মতৃsু শানাই :  

আর এ ধরেনর পিরিsিতেতই মৃতুR শানাই Pবেজ উঠেব। সকল জীিবত অিsেtরই মৃতুR ঘটেব৫৭ 

এবং pকৃিত ভুবেন আর Pকান জীবেনর অিst খুেজ পাওয়া যােব না। আর ভয়  -ভীিত ও 

অিনiয়তার ছায়া সকল মাnেষর উপর Pনেম আসেব৫৮ িকnt তারা বRতীত, যারা বাsবতা ও 

অিsেtর রহs সmেকZ অবগত এবং যােদর আtাgেলা pভরু jান ও Ppেমর গভীের 

িনমিjত।  

 

জাগরণতযুW এবং পনুrtােনর সচূনা :  

অতঃপর অমর এ িচরnনতার অিধকারী অপর এক জগৎ অিst লাভ করেব৫৯, ধিরtীর rপ 

ঐশী PজRািতর আেলােক আেলািকত হেব৬০, জাগরণতুযZ উpিননােদ Pবেজ উঠেব৬১, সকল মাnষ 

( এমনিক সকল প}- পাখীও)৬২ এক মুহেূতZর মেধR পুনজZীবন লাভ করেব৬৩, হতভm ও 

হতচিকত৬৪ প{পাল ও pজাপিতর মত৬৫ drত গিতেত৬৬ pভরু িদেক ধািবত হেব৬৭ এবং সকেলই 

এক মহা ময়দােন উপিsত হেব ।৬৮ এমতাবsায় অিধকাংেশরই দাবী থাকেব Pয, বারযােখ 

তােদর অবsান হেয়িছল একঘNা, একিদন অথবা কেয়কিদন।৬৯  
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pভরু িবচারবsবsার বিহঃpকাশ এবং পারsিরক সmেকWাে|দ : 

ঐ জগেত সকল বাsবতা strেপ pতীয়মান হেব৭০ এবং pভরু শাসন বRবsা ও রাজt চূড়াn 

rপ ধারণ করেব৭১ আর সৃিtর উপর এমন আতংেকর ছায়া Pনেম আসেব Pয, কােরাই উpবাচR 

করার Pকান সামথZR থাকেব না ।৭২ pেতRেকই িনজ িনজ অদৃেtর িচnায় বRs থাকেব এবং এমনিক 

সnানরা িপতা  -মাতা Pথেক , িনকটজন ও আtীয় -sজন পরsর Pথেক পলায়ন করেব ।৭৩ মূলত: 

আtীয়তার বnন িছn হেব৭৪ এবং পািথZবলাভ ও শয়তানী মানদেNর িভিtেত Pয সকল বnন 

sািপত হেয়িছল, Pস সকল সmকZ শtrতায় পিরণত হেব ।৭৫ ইিতপূেবZ কৃত অপরােধর জেn 

অnতাপ ও অnেশাচনায় hদয় আিবt হেব ।৭৬  

 

pভরু nায়দN :  

অতঃপর pভরু nায়দNিভিtক িবচারালয় rপ লাভ করেব এবং সকল বাnােদর কৃতকমZ 

উপিsত হেব৭৭, আমলনামাসমূহ িবতরণ করা হেব৭৮, Pকান কতZার কৃতকমZ এতটা sst 

Pয, কাউেক িজjাসা করার pেয়াজন হেব না Pয, কী কেরেছ ?৭৯  

এ িবচারালেয় Pফেরশতাগণ, নবীগণ ও আlাহর িনবZািচতগণ সাkীrেপ উপিsত হেবন ।৮০ 

এমনিক মাnেষর হs, পদ এবং tকও সাkR pদান করেব ।৮১ সকল মাnেষর িহসাব পuুাnপu 

rেপ ও pভরু nায়দেNর িভিtেত পিরমাপ করা হেব৮২ এবং nায় ও আদেলর িভিtেত তােদর 

িবচার করা হেব ।৮৩ pেতRেকই তার Pচtা ও 0েমর ফল লাভ করেব ।৮৪ সৎজনেক তার কেমZর 

দশgণ Pবশী পুরsার pদান করা হেব৮৫ এবং Pকউই কারও Pবাঝা বহন করেব না।৮৬ িকnt যারা 

অnাnেদরেক পথ?t কেরেছ, তারা িনেজেদর পাপ ছাড়াও পথ?tেদর পাপও sীয় sেn ধারণ 

করেব ।৮৭ (তােদর পাপ লাঘব Pতা হেবই না) উপরnt তােদর িনকট Pথেক (তােদর পাপকেমZর 

পিরবেতZ) Pকান িবিনময় gহণ করা হেব না৮৮ এবং (তােদর জেn) কারও sপািরশ gহণ করা 

হেব না ।৮৯ Pকবলমাt তােদর sপািরশই gহণ করা হেব, যারা মহান আlাহর অnমিত pাp 

হেবন এবং তারা মহান আlাহর সntিtর মানদেNর িভিtেত শাফায়াত করেবন ।৯০ 
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অনn জীবেনর পেথ :  

অতঃপর আlাহর আেদশ Pঘাষণা করা হেল৯১ সৎকমZ সmাদনকারী ও অnায়কারীরা পরsর 

Pথেক পৃথক হেয় যােব।৯২ িবAাসীগণ আনিnত ও হােsjjল বদেন Pবেহশেত৯৩ এবং 

অিবAাসীরা অপমািনত, লািzত ও মিলনবদেন Pদাযেখর পেথ যাtা করেব ।৯৪ সকেলই Pদাযেখর 

পথ অিতkম করেব ।৯৫ তেব িবAাসীগেণর বদন Pথেক PজRািত িনগZত হেব এবং sীয় পথেক 

উjjল করেব৯৬ আর কােফর ও মুনািফকরা অnকাের পিতত হেব।  

Pয মুনািফকরা পিৃথবীেত মু’িমনেদর সােথ িমেশ িছল, তারা মু’িমনগেণর িনকট তােদর িদেক 

িফের তাকােত ফিরয়াদ করেব, যােত তােদর PজRািত বRবহার কের মুিkর পথ খুেজ Pবর করেত 

পাের। মু’িমনেদর পk Pথেক জবাব Pদয়া হেব “PজRািত লাভ করেত পiােত (পৃিথবীেত) িফের 

যাও! মুনািফকরা বলেব : আমরা িক পৃিথবীেত Pতামােদর সােথ িছলাম না ? জবােব বলা হেব : 

Pকন, তেব বািhকভােব আমােদর সােথ িছেল। িকnt িনেজেদরেক পিরেবিtত কেরিছেল এবং 

Pতামােদর অnরgেলা িdধা- dnd ও িনমZমতায় জিড়েয় পেড়িছল। আর অদR Pতামােদর সকল 

িkয়া িন{n হেয় িগেয়েছ এবং Pতামােদর Pথেক ও কােফরেদর Pথেক (শািsর) িবকl িহেসেব 

িকছুই gহণ করা হেব না। অবেশেষ কােফর ও মুনািফকেদরেক নরক গhের িনেkপ করা হেব।৯৭  

যখন িবAাসীগণ Pবেহশেতর িনকটবতZী হেব তখন এর dারgেলা খুেল যােব এবং রহমেতর 

Pফেরশতারা তােদরেক sাগতম জানােত আসেব। তারা সmান ও সালােমর সােথ তােদরেক 

(মু’িমনগণেক) অনnেসৗভােগRর sসংবাদ িদেব৯৮ অপরিদেক যখন কােফর ও মুনািফকরা 

Pদাযেখর িনকটবতZী হেব, তখন এর dারgেলাও খুেল যােব এবং আযােবর Pফেরশতারা 

তােদরেক rঢ়তাসহকাের ভৎZসনা করেব। তারা (আযােবর Pফেরশতারা) অনnশািsর pিতrিত 

িদেব।৯৯  

eবেহশত : 

Pবেহশেত িবsৃত কাননসমূহ, pশs আকাশসমূেহর ছায়ায়, িবsৃত ভূিমর উপর অবsান করেব, ১০০ 

Pয gেলােত নানািবধ বৃkরািজ, সকল pকার পিরপk ফল (Pবেহশতবাসীর) নাগােলর মেধR 
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অবsান করেব।১০১ আর থাকেব আড়mরপণূZ ইমারতসমূহ ১০২, s  পািন১০৩ এবং পিবt Pপয়, dg 

ও মধুর ঝণZাধারা ।১০৪ এ ছাড়া যা িকছুই Pবেহশতবাসীর কাংিখত, ১০৫ বরং তােদর যা]ারও 

অিধক -বভেব পিরপণূZ থাকেব ঐ Pবেহশত ।১০৬ Pবেহশতবাসীগণ িবিভn pকার PসৗnযZ ও 

িচtাংিকত মসৃন Pরশমী Pপাশােক সিjত হেয়১০৭ মিণমুkা খিচত আরামদায়ক sেকামল সjায় 

পরsেরর মুেখামুখী অবsােন Pহলান িদেয় বেস থাকেব১০৮ এবং pভরু pশংসা ও তার pিত 

কৃতjতা pকাশ করেব ।১০৯ অনথZক Pকান কথা বলেব না বা }নেব না ।১১০ িহেমল বা তp 

বাতাস Pকানিটই তােদরেক কt িদেব না ।১১১ তােদর থাকেব না Pকান dেভZাগ, kািn ও িবষাদ১১২ 

িকংবা থাকেব না Pকান ভয় ও Pবদনা১১৩ অথবা থাকেব না তােদর Pকান িহংসা বা Pkাধ।১১৪ 

sদশZন Pসবকগণ তােদর চারপােশ পির?মণরত থাকেব ।১১৫ sগZীয় snর পানপাt Pথেক 

তােদরেক পান করােনা হেব, যা তােদর বিধZত আনn ও উপেভােগর কারণ হেব এবং Pকান 

pকার dZৈদবই তােদরেক sশZ করেব না ।১১৬ নানািবধ ফল  -মূল ও পাখীর মাংস তারা ভkণ  

করেব ।১১৭ িন.লুষ অপrপ sদশZনা ও দয়াশীলা স{ীগেণর Pকামল sেশZ তারা হেব ধn ।১১৮ 

সবিকছুর উে#Z তারা pভুর পk Pথেক আিtক তুিtর মত Pনয়ামেতর অিধকারী হেব ।১১৯ তারা 

তােদর pভরু কrণা ও দয়ায় ধn হেব, যা তােদরেক মহােঘZR িনমিjত করেব এবং কারও 

পেkই Pস আনেnর সীমা িনধZারণ করা সmব নয় ।১২০ আর এ অতুলনীয় PসৗভাগR, অবণZনীয় 

-বভব এবং pভরু অngহ, তুিt ও সািnধR সবZদা Pসথায় িবরাজ করেব ১২১, যা কখেনাই Pশষ হেব 

না ।১২২  

eদাযখ :  

Pদাযখ Pস সকল কােফর ও মুনািফকেদর আবাসsল, যােদর অnের ঈমােনর Pকান pকার 

PজRািতরই অিst Pনই ।১২৩ আর এ Pদাযেখর ধারণkমতা এত Pবশী Pয, সমs 

অnায়কারীেদরেক ধারণ করার পরও বলেব ‘هذا من مزيد’ অথZাৎ আরও আেছ িক ?১২৪ Pসথায় 

আেছ }ধ ুআgন আর আgন, শািs আর শািs !  
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আgেনর Pলিলহান িশখাgেলা সবিদক Pথেক (জাহাnামীেদরেক) gাস করেব। আর 

কণZিবদারী, Pkাধািনত গজZেন Pদাযখবাসীর ভয়- ভীিতর মাtা বৃিd পােব ।১২৫ কদাকার, ভg 

ক�ৃকায়, kৎিসৎ Pচহারার এ Pদাযখবাসীরা এমন িক Pদাযেখর Pফেরsােদর Pচহারায়১২৬ ও Pকান 

pকার দয়া কrনা ও নমনীয়তার Pছাঁয়া Pদখেত পােব না ।১২৭ নরকবাসীরা Pলাহার 

গলাবn, িজি@র dারা বাঁধা থাকেব ।১২৮ আgন তােদর আপদমsক gাস করেব১২৯ এবং sয়ং 

তারাই Pস আgেনর ইnন হেব ।১৩০ নরেকর এেহন পিরেবেশ নরকবাসীেদর 

knন, িচৎকার, আহাজারী এবং নরক pহরীেদর hংকার বRতীত িকছুই }নেত পাওয়া যােব 

না।১৩১ পাপীেদর আপদমsেক ফুটn পািন ঢালা হেব। ফেল তােদর Pদেহর অভRnরভাগও গেল 

যােব ।১৩২ যখনই িপপাসার pচNতা ও pদােহ পািন pাথZনা করেব তখনই উtপ, কলুিষত ও 

dগZnময় পািন তােদরেক pদান করা হেব, যা তারা Pগাgােস পান করেব ।১৩৩ তােদর খাবার 

হেব যাk ুম বৃেkর ফল, যা আgন Pথেক জn gহণ কের। আর এ ফল ভkেণ তােদর 

অভRnেরর যntণা অিধকমাtায় বৃিd পােব।১৩৪ তােদর Pপাশাক হেব এক pকার ক�ৃকায় পদাথZ 

Pথেক -তরীকৃত, যা আঠােলা এবং তােদর dেভZাগবৃিdর কারণ হেব ।১৩৫ তােদর স{ী হেব 

শয়তান ও পািপ+ জীনরা যােদর কাছ Pথেক তারা পলায়ন করেত চাইেব ।১৩৬ আর তারা 

পরsর পরsরেক অিভশাপ ও অিভসmাত করেব ।১৩৭  

যখনই তারা মহান আlাহর িনকট kমা pাথZনা করেত চাইেব, তখন দূর হও, চুপ কর, ইতRািদ 

বাকR dারা তােদরেক sb কের Pদয়া হেব ।১৩৮ অতঃপর Pদাযেখর pহরীেদর শরণাপn হেয় বলেব 

Pয , Pতামরা আlাহর কােছ চাও, যােত আমােদর শািs িকছুটা hাস কের।” উtের 0বণ করেব 

 :মহান  আlাহ িক নবীগনেক )আ(.  Ppরণ কেরনিন? এবং Pতামােদরেক িক তারা চূড়াn দিলল 

pদশZন কেরনিন ?”১৩৯  

অতঃপর তারা মৃতুR কামনা করেব। জবােব বলা হেব Pয, “Pতামরা অনnঃকাল Pদাযেখ অবsান 

করেব ।১৪০ যিদও মৃতুR তােদরেক সবZিদক Pথেক আgাসন করেব, িকnt তারা মরেব না ।১৪১ 



61 
 

যতবারই তােদর শরীেরর চামড়া ঝলেস যােব, ততবারই নতুন চামড়া সৃিt হেব; আর এ ভােব 

তােদর আযাব চলেত থাকেব ।১৪২  

Pবেহশতবাসীেদর িনকট Pথেক িকি]ৎ পািন ও খাবার িভkা করেল বলা হেব, ‘মহান আlাহ 

Pবেহশেতর Pনয়ামত Pতামােদর জেn িনিষd কেরেছন ।১৪৩ Pবেহশতবাসীগণ তােদরেক িজjাসা 

করেব, Pতামােদর এ dভZােগRর কারণ কী এবং কী কারেণ Pতামােদরেক Pদাযেখ িনেkপ করা 

হেয়েছ ? জবােব Pদাযখবাসীরা বলেব, আমরা মহান আlাহর এবাদত ও সালাত পাঠ করতাম 

না এবং িনঃs ও দিরdেদরেক সাহাযR করতাম না, পাপী+েদর সহেযািগতা করতাম, আর 

িকয়ামেতর িদনেক অsীকার করতাম ।১৪৪  

অতঃপর Pদাযখবাসীরা পরsেরর সােথ কলেহ িলp হেব ।১৪৫ িবপথগামীরা, যারা তােদরেক 

িবপথগামী কেরেছ, তােদরেক বলেব : Pতামরাই আমােদরেক িবপথগামী কেরিছেল। তারা 

জবােব বলেব : Pতামরা Ps ায় আমােদরেক অnসরণ কেরিছেল ।১৪৬  

অধীনsরা kমতাধরেদরেক বলেব : Pতামরাই আমােদর এ হতভােগRর জেn দায়ী। তারা জবােব 

বলেব : আমরা িক Pতামােদরেক PজারপূবZক Pতামােদর সতR পথ Pথেক িবরত Pরেখিছলাম ।১৪৭ 

অবেশেষ শয়তানেক বলেব : তুই- ই আমােদর িবপথগামীতার কারণ। Pস জবােব বলেব : মহান 

আlাহ Pতামােদরেক সতR pিতrিত িদেয়িছেলন, Pতামরা তা অgাh কেরছ। আর আিম িমথRা 

pিতrিত িদেয়িছলাম, Pতামরা তা gহণ কেরিছেল। sতরাং আমােক ভৎসনা করার 

পিরবেতZ, Pতামােদর িনেজেদরেক ভৎসনা কর। অদR আমরা Pকউই কারও উপকাের আসেত 

পারব না ।১৪৮  

আর এভােব িনেজেদর kফির ও অবাধRতার শািs Pভাগ বRতীত তােদর আর Pকান উপায় 

থাকেব না এবং অনnকাল তারা Pসথায় আযাব Pভাগ করেত থাকেব ।১৪৯  
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১১তম পাঠ 

 

ইহকাল ও পরকােলর মেধs তলুনা  

 

ভিূমকাঃ  

বুিdবৃিtক ও উdৃিতগত পেথ পরজগেতর Pয পিরচয় আমরা লাভ কেরিছ, তার মাধRেম পৃিথবী 

ও আেখরাতেক িবিভn দৃিtেকাণ Pথেক তুলনা করেত পাির। PসৗভাগRবশতঃ এ ধরেনর তুলনা 

sয়ং পিবt Pকারােনও সংঘিটত হেয়েছ এবং আমরা Pকারােনর উdৃিতর মাধRেম পািথZব জীবন 

এবং পরকালীন জীবেনর সিঠক মূলRায়ন করতঃ পরকালীন জীবেনর P0+tেক উপsাপন করেত 

পাির ।  

 

নDর পিৃথবী ও অিবনDর আেখরাত :  

পৃিথবী ও আেখরােতর মেধR pধান পাথZকR হল  :পৃিথবীর আয়ু.ােলর সীমাবdতা ও  

আেখরােতর িচরnনতা। এ পৃিথবীেত সকল মাnেষরই জীবনকােলর পিরসমািp িবদRমান যা 

অিতসtর বা অনিতসtর ঘেট থাকেবই। এমনিক যিদ Pকউ শতসহs কালও এ পৃিথবীেত Pবঁেচ 

থােক, তেব অবেশেষ এ pাকৃিতক িবেAর চূড়াn পিরণিত অথZাৎ যখন )نفخ صور اول(pথম 

ফুৎকার #িনত হেব, তখনই তার জীবনাবসান ঘটেব, Pযমনিট আমরা পূবZবতZী পাঠসমূেহ 

জানেত Pপেরিছ। অপরিদেক Pকারােনর pায় অtাদশ সংখRক আয়াত আেখরােতর িচরnনতা ও 

অিবনAরতার pমাণ বহন কের।১৫০ আর এটা sst Pয, যা নAর তা যত sদীঘZকালই থাkক না 

Pকন, অিবনAেরর সােথ তার Pকান তুলনা হেত পাের না ।  

অতএব পরজগত অমরt ও চিল� ুতার দিৃtেকাণ Pথেক পৃিথবীর উপর এক িবরাট P0+েtর 

অিধকারী। এই িবষয়িটই পিবt Pকারােনর একািধক আয়ােত পরকােলর আবকা ( (ابقی  অেথZ 
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উেlিখত হেয়েছ।১৫১ এছাড়া পিৃথবীর কািলল(قليل) অথZাৎ অিত সামাn হওয়ার কথাও sরণ করা 

হেয়েছ।১৫২ অপর িকছু আয়ােত পািথZব জীবনেক ঐ সকল উিdেদর সােথ তুলনা করা 

হেয়েছ, Pযgেলা Pকবলমাt অিতkdু সমেয়র জেn সবুজ ও মেনারম হয়, অতপর হলুদাভ ও 

িববণZrপ ধারণ কের এবং অবেশেষ }. ও লীন হেয় যায়।১৫৩ এছাড়া একিট আয়ােত 

সামিgকভােব উেlখ করা হেয়েছ :  

َفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاقٍ (  )َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
 

Pতামােদর িনকট যা আেছ তা িনঃেশষ হেব এবং আlাহর িনকট যা আেছ তা sায়ী। ( নাহল -

৯৬) 

আেখরােতর আযাব eথেক eনয়ামেতর পথৃকীকরণ :  

পািথZব জীবন ও পরকালীন জীবেনর মেধR অপর Pমৗিলক পাথZকRিট হল : পািথZব sখ- সমৃিd কt 

ও Pkশিমি0ত এবং এমনিট নয় Pয, এক P0ণীর মাnষ সবZদা সবZাবsায় Pনয়ামেতর অিধকারী 

হেব এবং সদানn িবহাের জীবনািতবািহত করেব ; আর অপর একে0ণীর মাnষ সবZদা কtিkt 

জীবন যাপন করেব; বরং সকেলই একিদেক Pযমন কমেবশী আনn ও Pভাগ- িবলােসর 

অিধকারী অপরিদেক Pতমিন কt, Pkশ ও উেdেগরও অিধকারী। িকnt পরজগৎ d’িট sতnt 

(Pবেহশত ও Pদাযখ) ভােগ িবভk। একাংেশ কt- Pkশ ও ভয়- ভীিতর Pলশমাt Pনই। আর 

অপরাংেশ বRথা, Pবদনা, অিgযnনা, ভয়- ভীিত বRতীত অn িকছুর অিst Pনই। sভাবতঃই 

আেখরােতর Pভাগ- িবলােস ও কt- Pkশ পিৃথবীর তুলনায় চুড়াn মাtায় পিরলিkত হেব।  

এধরেনর মূলRায়নও পিবt Pকারােন উিdৃত হেয়েছ। আর পরকালীন Pনয়ামত এবং pভরু সািnধR 

ও -নকেটRর P0+t, পািথZব Pনয়ামেতর তুলনায় অিধক grt Pপেয়েছ; ১৫৪ Pযমনকের পরকালীন 

আযাব ও কt -Pkশ, পািথZব কt -Pkেশর Pচেয় অিধক বেল বণZনা করা হেয়েছ।১৫৫  
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আেখরাতই মলূ :  

পৃিথবী ও আেখরােতর মেধR অপর grtপণূZ পাথZকRিট হল : পািথZব জীবন, আেখরােতর 

সূচনাsrপ এবং অনn PসৗভাগR লােভর মাধRম। আর পরকালীন জীবনই হল চূড়াn ও মূল 

জীবন, যিদও পািথZব জীবন ও এেত িবদRমান বstগত ও অবstগত Pনয়ামতসমূহ মাnেষর জেn 

জrরী, িকnt Pযেহতু এর সবgেলাই হল পরীkাsrপ এবং সিতRকােরর উৎকষZ ও অনn sখ-

সমৃিd অজZেনর মাধRম, তাই এর Pকান Pমৗিলকt Pনই। পািথZব Pনয়ামতসমূেহর pকৃত মূলRমান 

ঐ সকল রসেদর উপর িনভZরশীল, Pযgেলা Pকান বRিk অনn জীবেনর জেn সংgহ কের 

থােক।১৫৬ 

অতএব, যিদ Pকউ পরকালীন জীবনেক িবs ৃত হয় এবং পািথZব rপ- Pযৗলুেসর উপরই আপন 

দৃিt িনবd কের, িকংবা এ জীবেনর Pভাগ- িবলাসেকই চূড়াn লkRrেপ িনধZারণ কের তেব Pস 

এর pকৃত মূলRায়েন বRথZ হেয়েছ এবং এর জেn ?াn মূলRমান িনধZারণ কেরেছ। কারণ Pস 

মাধRমেকই চূড়াn লkRrেপ িচিhত কেরেছ। আর এ ধরেনর কেমZর অথZ kীড়া- Pকৗতুক ও 

pতািরত হওয়া -ব িকছুই নয়। এ কারেণই পিবt Pকারান পািথZব জীবনেক kীড়া- Pকৗতুক ও 

pতরণার মাধRম িহেসেব আখRািয়ত কেরেছ১৫৭ এবং পরকালীন জীবনেক pকৃত জীবন বেল গণনা 

কেরেছ।১৫৮ িকnt sরণ রাখা pেয়াজন Pয, পৃিথবীর pিত Pয সকল ভৎসনা িনিkp হেয়েছ তার 

অিধকাংশই হল dিনয়া পূজারী মাnেষরই এক ধরেনর িচnা ও দিৃtভি{র ফল। নতুবা পািথZব 

জীবন আlাহর PযাগR মাnষ যারা এর বাsবতা সmেকZ অবগত এবং এেক মাধRেম িহেসেব গণনা 

কেরন ও sীয় জীবেনর pিতিট মুহূতZ অনnেসৗভাগR অজZেনর পেথ িনেয়াগ কেরন, তারা এ পািথZব 

জীবনেক ভৎসনােতা কেরনই না বরং এর জেn অভূতপূবZ মূলRমান িনধZারণ কের থােকন।  

 

পািথWব জীবনেক িনবWাচেনর পিরণিত :  

পরকালীন জীবেনর িবেশষt ও পািথZব Pভাগ- িবলােসর উপর sগZীয় Pনয়ামতসমূেহর অবণZনীয় 

P0+t এবং pভুর সntিt ও সািnেধRর কথা িবেবচনা করেল িনিdZধায় বলা যায় Pয, পরকালীন 
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জীবেনর পিরবেতZ পািথZব জীবনেক িনবZাচন করা কখেনাই বুিdমােনর কাজ হেত পাের না।১৫৯ 

আর এর ফলrিত dেভZাগ ও দূঃখ বRতীত িকছুই নয়। িকnt এ ধরেনর িনবZাচেনর কদযZতা ও 

অসারতা তখনই অিধকতর pকাশ লাভ কের যখন জানব Pয, পৃিথবী ও এর Pভাগ- িবলােসর 

pিত আকষZণ, Pকবলমাt অনn sখ Pথেক বি]ত হওয়ারই কারণ নয় বরং িচরnন dেভZােগরও 

grতর কারণ।  

এর বRাখRা এrপ : যিদ মাnষ অনn sখ- সমৃিdর পিরবেতZ drত অপসৃয়মান পািথZব Pভাগ-  

িবলসেক এমনভােব িনবZাচন করেত পারত Pয, িচরnন জীবেনর জেn এর Pকান িবrপ pভাব 

থাকেব না, তারপরও পরকালীন sখ- সমৃিdর সীমাহীন অgািধকােরর কথা িবেবচনা করেল এ 

ধরেনর কমZ, িনবুZিdতার পিরচয় বহন করত। তdপির অনn জীবন Pথেক Pকউই পলায়ন করেত 

পারেব না। আর Pয বRিk পািথZব জীবেনর জেnই তার সবZশিk িনেয়াগ কেরেছ এবং পরকালীন 

জগৎেক ভুেল িগেয়েছ িকংবা অsীকার কেরেছ, তেব Pস Pকবল sগZীয় -বভব Pথেকই বি]ত হেব 

না বরং িচরকােলর জেn Pস নরকযntণা Pভাগ করেব এবং অিধকমাtায় kিতgs হেব।১৬০ 

এ কারেণ পিবt Pকারান একিদেক পরকালীন Pনয়ামেতর P0+t সmেকZ মাnষেক অবিহত কের 

এবং সতকZ কের Pদয়, যােত পািথZব জীবন তােক pতািরত না করেত পাের।১৬১ আবার অপরিদেক 

পৃিথবীর pিত আসিk ও আেখারাতেক ভুেল যাওয়া িকংবা অsীকার করা অথবা এ সmেকZ 

িdধাgs হওয়ার িনমZম পিরণিত সmেকZ অবিহত কের এবং সতকZ কের Pদয় Pয, এেহন কমZ 

িচরnন dদZশা ও dেভZােগর কারণ হেয় থােক ।১৬২ আর এমনিট নয় Pয, পৃিথবীেক িনবZাচনকারী 

পরকালীন পুরsার Pথেকই Pকবলমাt বি]ত হেব বরং এ ছাড়াও Pস অনn শািsেতও পিতত 

হেব।  

এর িনগঢ়ূ তথR হল এখােন : dিনয়াপূজারী, মহান আlাহ pদt PযাগRতাসমূহেক িবনt কেরেছ। 

আর Pয বৃk অনnেসৗভােগRর ফলধারণ kমতােক }. ও িন ল কের Pফেলেছ এবং pকৃত 

-বভবদাতার অিধকারেক (আlাহর উপাসনা) knু কেরেছ, তার pদt Pনয়ামতেক তারই 

অসntিtর পেথ বRয় কেরেছ, এেহন বRিkই যখন তার মn ও ?াn মেনােনর ফল Pদখেত 
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পােব, তখন এ pতRাs করেব Pয, হায় যিদ মৃিtকা হতাম! তেব এ িনমZম পিরণিতর িশকার 

হতাম না ।১৬৩  
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১২তম পাঠ 

dিনয়া ও আেখরােতর সmকW  

 

ভিূমকা : 

ইিতপূেবZ আমরা Pজেনিছ Pয, মাnেষর জীবন Pকবলমাt drত অপসৃয়মান এ পািথZব জীবেনর 

মেধRই সীমাবd নয় বরং পুনরায় পরকােল জীবন লাভ করেব এবং িচরকাল Pসথায় Pবঁেচ 

থাকেব। অnrপ জানেত Pপেরিছ Pয, পরকালীন জীবনই হল pকৃত ও সিতRকােরর জীবন। 

মূলতঃ পািথZব জীবন এিদক Pথেক পরকালীন জীবেনর তুলনায় জীবন নামকরেণরই অেযাগR। 

এমন নয় Pয, পরকালীন জীবেনর অথZ ভাল বা মn নাম অথবা কাlিনক িবষয় বা Pকান 

সবZসmিতkেম sীকৃত িবষয়।  

এখন পািথZব ও পরকালীন জীবেনর মেধR তুলনা ও এতdেয়র মেধR সmেকZর pকৃিত িনধZারেণর 

পালা এেসেছ। তেব পূবZবতZী পাঠসমূেহর আেলাচনা pসে{ এ সmেকZর pকৃিত িকছুটা হেলও 

pতীয়মান হেয়েছ। িকnt িবদRমান নানািবধ বkিচnার কথা িবেবচনা কের এ িবষেয়র উপর 

িবsািরত বRাখRা pদান করা pেয়াজন মেন করিছ। আর বুিdবৃিtক দিললসমূহ ও Pকারােনর 

বkবRসমূেহর মাধRেম dিনয়া ও আেখরােতর মেধR িকrপ সmকZ িবদRমান, তা পির.ার হওয়া 

জrরী ।  

dিনয়া আেখরােতর শsেkt :  

এখােন Pয িবষয়িট সবZািধক grেতর সােথ িবেবচনা করেত হেব, তা হল : পরকালীন জীবেনর 

sঃখ, dঃখ পৃিথবীেত মাnেষর আচার- বRবহােরর অnগামী। এমনিট নয় Pয, পরকালীন -বভব 

অজZেনর জেn ঐ জগেতই Pচtা ও 0ম বRয় করেত হেব এবং যারা অিধক -দিহক শিk ও 

তীkিচnার অিধকারী, তারা অিধক Pনয়ামত Pভাগ করেত পারেবন অথবা Pকউ Pকউ pতারণার 
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মাধRেম অপেরর অিজZত -বভব অপবRবহার করেত পারেবন; Pযমনিট Pকান Pকান িনেবZাধ বRিk 

ধারণা কের এবং পরজগৎেক পৃিথবী Pথেক সmণূZrেপ িবি n বেল মেন কের।  

পিবt Pকারােনর ভাষায় Pকান Pকান কােফেরর উdৃিত তুেল ধরা হেয়েছ :   

َقَلًبا( َها ُمنـْ رًا ِمنـْ  )َوَما أَُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإَىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخيـْ
 

(dিনয়াপূজারী বRিk বলল) আিম মেন কির না Pয, িkয়ামত হেব, আর আিম যিদ আমার 

pিতপালেকর িনকট pতRাবৃt হই- ই, তেব আিম Pতা িনiয়ই এটা অেপkা উৎকtৃ sান পাব। 

(কাKফ- ৩৬) 

অn এক pসে{ উেlখ করা হেয়েছ Pয,  

 )َوَما أَُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن ُرِجْعُت ِإَىل َريبِّ ِإنَّ ِيل ِعْنَدُه َلْلُحْسَىن (
 

আিম মিন কির না Pয, িকয়ামত সংঘিটত হেব, আর আিম যিদ আমার pিত পালেকর িনকট 

pতRাবিতZত হই- ও, তার িনকট Pতা আমার জেn কলRাণই থাকেব। (ফসুিসলাত- ৫০)  

এ ধরেনর বRিkরা মেন কেরেছন Pয, পরকালীন জীবেনও পৃিথবীর মতই sীয় Pচtায় অসংখR 

Pনয়ামেতর অিধকারী হেত পারেবন অথবা ধারণা কেরেছন Pয, এ পািথZব জীবেন sখ- সমৃিdর 

অিধকারী হওয়া, তার pিত মহান আlাহর িবেশষ অngেহর িনদশZন, sতরাং পরকােলও এ 

ধরেনর অngেহরই অিধকারী হেবন ! 

যা Pহাক যিদ Pকউ পরকালীন জগৎেক পৃিথবী Pথেক সmূণZ sাধীন জগতrেপ িবেবচনা কের 

থােকন এবং পৃিথবীেত Pয sকমZ ও d.মZ সmাদন কেরেছন আেখরােতর Pনয়ামত ও শািsর 

জেn এর Pকান pভাব আেছ বেল মেন না কেরন তেব Pয পরকাল সকল ঐশী ধেমZরই Pমৗিলক 

িবAাস, তার pিত িবAাস sাপন কেরনিন। কারণ এ মূলনীিতিট পািথZব জগেত সmািদত কেমZর 

পুরsার ও শািsর উপর pিতি+ত। আর এ দিৃtেকাণ Pথেকই পৃিথবীেক আেখরােতর বাজার বা 

আেখরােতর শsেkt বেল আখRািয়ত করা হয়। sতরাং এখােন 0ম িদেত হেব, বীজ বপন 
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করেত হেব, pেচtা চালােত হেব এবং ফসল ও সmদ পরজগেত লাভ করেত হেব।১৬৪ 

পুনrtােনর sপেk উপsািপত দিলেলর দাবী এবং Pকারােনর বkবRও তা- ই, যার জেn Pকান 

বRাখRার pেয়াজন Pনই।  

পািথWব "বভবসমহূ পরকালীন sখ- সমিৃdর কারণ নয় :  

Pকউ Pকউ মেন কেরন Pয, ধন- সmদ, সnান- সntিত ও অnাn পািথZব আরাম, আয়ােশর 

উপকরণ, আেখরােতও sখ- সমৃিdর কারণ হেব এবং সmবতঃ মৃতেদর সােথ sণZ, PরৗপR ও 

মূলRবান পাথরসমূহ, এমনিক খাদRসমাgী সমািধsকরেণর বRাপারিট এ ধরেনর িচnা- ভাবনা 

Pথেকই উৎসািরত।  

পিবt Pকারান grtােরাপ কের Pয, ধন- Pদৗলত, সnান- সnিত sয়ং (তােদর কাজ- কমZ 

িবেবচনা না কের) মহান আlাহর -নকেটRর কারণ হেব না, ১৬৫ বা পরকােল কাউেক লাভবান 

করেব না।১৬৬ মূলতঃ এ ধরেনর পািথZব সmকZ ও উপকরণ পরকােল িছn ও িবলুp হেয় যােব১৬৭ 

pেতRেকই sীয় ধন- সmদ তRাগ করেব১৬৮ এবং সmূণZ একাকীই মহান আlাহর িনকট উপিsত 

হেব।১৬৯ Pকবলমাt আিtক ও ঐিশ সmকZই pিতি+ত থাকেব । sতরাং Pয সকল মু’িমন তােদর 

stী, সnান ও আtীয়- sজনেদর সােথ ঈমানী সmকZ sাপন কের থােকন, তারা Pবেহশেত একেt 

বসবাস করেবন ।১৭০  

অতএব উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা বুঝেত পাির Pয, পৃিথবী ও আেখরােতর মেধR 

িবদRমান সmকZ পািথZব িবিভn িবষেয়র মেধR িবদRমান সmেকZর মত নয় এবং এমনিট নয় 

Pয, Pয Pকউ পৃিথবীেত kমতা ও শিkধর, snর, pফুl, ভাগRবান ও অনnিচেtর 

অিধকারী, িতিন পরকােল ও Pসরকমই পিরগিণত হেবন। নতূবা Pফরাউন ও কাrনরা অিধকতর 

পরকালীন sখ- সমৃিdর অিধকারী হওয়াই যুিkস{ত হত। বরং যারা পৃিথবীেত 

অkম, দিরd, কt- kীt জীবন- যাপন কেরন িকnt pভুর pিত সকল দািয়t সmাদন 

কেরন, তারা পরকােল সবল, snর, সkম বেল পিরগিণত হেবন এবং অনn -বভেবর অিধকারী 

হেবন।  
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 )َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِيف اْآلِخرَِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال (
 

আর Pয বRিk এখােন অn, Pস আিখরােতও অn এবং অিধকতর পথ?t। ( ইসরা- ৭২) 

Pকান Pকান বRিk ধারণা কেরেছন : উপেরািlিখত আয়াতিট দিলল pদশZন কের Pয, পািথZব 

ssতা ও PসৗভাগR পরকালীন ssতা ও PসৗভােগRর সােথ pতRkভােব সmকZযুk। িকnt তারা 

ভুেল িগেয়েছন Pয, উপেরাk আয়ােত অnেতর মােন বািhক চkুর অnt নয় বরং এর অথZ হল 

অnরচkুর অnt। Pযমন : অপর এক আয়ােত বলা হেয়েছ :  

 )فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ (
 

বstতঃ চkু Pতা অn নয়, বরং অn হে  বkিsত hদয়। (হাj- ৪৬)  

অপর এক sােন এেসেছ :  

ْعَمى َوَقْد ُكْنُت أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين أَ َوَمْن (
 )َبِصريًا

 

Pয আমার sরেণ িবমুখ তাহার জীবন- যাপন হেব সংkিচত এবং আিম তােক িkয়ামেতর িদন 

উিtত করব অn অবsায়। Pস বলেব, ‘Pহ আমার pিতপালক! Pকন আমােক অn অবsায় উিtত 

করেলন? আিম Pতা িছলাম চkু"ান। িতিন বলেবন, ‘এrপই আমার িনদশZনাবলী Pতামার িনকট 

এেসিছল, িকnt তুিম তা ভুেল িগেয়িছেল এবং Pসভােব আজ তুিমও িবs ৃত হেল। (Pতাহা-  ১২৪-

১২৬)  

অতএব পরকােল অnেতর কারণ হল, ইহকােল মহান আlাহর িনদশZনসমূহেক িবs ৃত 

হওয়া, বািhকচkুর অnt নয়। sতরাং ইহ ও পরকােলর মেধR িবদRমান সmকZ, কারণ ও 

কােযZর মেধR িবদRমান সmেকZর মত নয়।  
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পািথWব "বভবসমহূ পরকালীন dদWশার কারণও নয় :   

অপরিদেক Pকউ Pকউ ধারণা কেরেছন Pয, পািথZব -বভব ও পরকালীন -বভেবর মেধR 

বRsাnপািতক সmকZ িবদRমান এবং তারাই পরকালীন sখ- সমৃিdর অিধকারী হেবন, যারা পািথZব 

-বভব Pথেক বি]ত িছেলন। িবপরীতkেম যারা পািথZব Pনয়ামতসমূেহর অিধকারী, তারা 

পরকালীন sখ- সমৃিd Pথেক বি]ত হেবন। pাgk ধারণােপাষণকারীরা ঐ সকল আয়ােতর 

শরণাপn হেয়েছন, Pযgেলা এ যুিk pদশZন কের Pয, dিনয়াপূজারীরা পরকালীন sখ- সmৃিd 

Pথেক বি]ত হেব।১৭১ তারা ভুেল িগেয়েছন Pয, dিনয়াপূজারী হওয়া আর পািথZব Pনয়ামেতর 

অিধকারী হওয়া সমান কথা নয়। বরং dিনয়াপজূারী Pস- ই, Pয পািথZব Pভাগ- িবলাসেক sীয় 

pেচtার লkRrেপ িsর কেরেছ এবং এgেলা লাভ করার জেnই সবZশিk িনেয়াগ কের থােক। 

যিদও িনেজর চাওয়া- পাওয়া ও লেkR Pপৗঁছেত বRথZ হেয় থােক। অপরিদেক পরকালিপয়াs 

হেলন িতিনই, পািথZব Pভাগ- িবলােসর pিত যার hদয় লালািয়ত নয় এবং তার লkR হল 

পরকালীন sখ- সমৃিd, যিদও ইহকােল pাচুেযZর অিধকারী হেয় থােকন। Pযমনঃ হযরত 

sলাইমান (আ.), আlাহর অেনক ওলী ও নবীগণ (আ.) পািথZব pাচুযZ ও Pনয়ামেতর অিধকারী 

িছেলন িকnt এgেলােক পরকালীন sখ- সমৃিd ও মহান আlাহর সntিt অজZেনর পেথ বRয় 

কেরেছন।  

অতএব পািথZব -বভব Pথেক লাভবান হওয়া ও পরকালীন -বভব Pথেক Pভাগ করার মেধR Pযমিন 

Pকান pতRk সmকZ Pনই, Pতমিন Pকান বRsাnপািতক সmকZ ও Pনই। বরং পািথZব PসৗভাগR ও 

sখ- সমৃিd এবং dঃখ- dদZশা উভয়ই pভুর pjার িভিtেত মাnেষর মেধR বoটন করা হেয়েছ১৭২ 

আর এgেলার সবিকছুই হল তার পরীkার উপকরণ ।১৭৩  

sতরাং পািথZব Pনয়ামত Pথেক বি]ত বা লাভবান হওয়া, sয়ংিkয় ভােব pভুর -নকটR বা pভুর 

অngহ Pথেক বি]ত হওয়া অথবা পরকালীন PসৗভাগR বা dভZােগর Pকান িনদশZন নয়।১৭৪  

উপসংহার :  
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উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা এ িসdােn Pপৗঁছেত পাির Pয, পৃিথবী ও আেখরােতর মেধR 

িবদRমান সকল pকার সmকZেক অsীকার করার অথZ হল পুনrtানেক অsীকার করা । অথচ 

পািথZব Pনয়ামত ও পরকালীন Pনয়ামেতর মেধR Pযমন Pকান সmকZ Pনই, Pতমিন পািথZব Pনয়ামত 

ও পরকালীন শািsর মেধRও Pকান সmকZ Pনই, অnrপ এর িবপরীত Pkেtও। সামিgকভােব 

বলা যায়, পৃিথবী ও পরজগেতর সmকZ, পািথZব িবষয়বstসমূেহর মেধR িবদRমান সmেকZর মত 

নয় িকংবা এ সmকZ পদাথZ ও জীবিবদRার Pকান িনয়ম- কাnেনর মেধRও পেড় না। বরং যা 

পরকালীন sখ- সমৃিd অথবা শািsর কারণ, তা হল : পৃিথবীেত মাnেষর sাধীন িনবZাচনাধীন 

কমZকাN। তা- ও Pকবলমাt শিk- সামথZR বRয় এবং বstগত পিরবতZন সংঘটেনর দৃিtেকাণ Pথেক 

নয় বরং তা, ঈমান ও kফেরর দৃিtেকাণ Pথেক উৎসািরত হয়। আর এ কারেণই পিবt Pকারােন 

পরকালীন sখ- সমৃিdেক, মহান আlাহর pিত, পুনrtান িদবেসর pিত ও নবীগেণর (আ.) pিত 

িবAাস sাপেনর এবং আlাহর তুিtযুk কমZকাN সmাদেনর সােথ সmকZযুk বেল গণনা করা 

হেয়েছ। Pযমন : নামাজ, Pরাজা, িজহাদ, আlাহর বাnােদর pিত অngহ ও দান, সৎকােজর 

আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ অতRাচারZী কােফরেদর িবrেd সংgাম, nায় pিত+া ইতRািদ হল 

মহান আlাহর পছnনীয় কমZকােNর অnভুZk। অপরিদেক পরকালীন অনn আযাব বা শািs 

Pভােগর কারণ হল kফর, িশরক, অnায়কমZ সmাদন, িকয়ামত ও নবীগণেক অsীকার করা 

এবং িবিভn pকার অতRাচার ও পাপাচাের িলp হওয়া ইতRািদ। এ ছাড়া অসংখR আয়ােত 

সামgীকভােব পরকালীন sখ- সমৃিdর কারণrেপ িবAাস ও সৎকমZ সmাদন”১৭৫ এবং dদZশার 

কারণrেপ “kফর ও পাপাচােরর”কথা উেlখ করা হেয়েছ।১৭৬  
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১৩তম পাঠ 

 

ইহ ও পরকােলর মেধs সmেকWর pকিৃত  

 

ভিূমকা :  

ইিতমেধRই আমরা Pজেনিছ Pয, একিদেক ঈমান ও সৎকমZ এবং অপরিদেক pভুর সািnধR ও 

পরকালীন Pনয়ামতসমূেহর মেধR, pতRk সmকZ িবদRমান। অnrপ একিদেক kফর ও পাপাচার 

এবং অপরিদেক pভুর সািnধR Pথেক বি]ত হওয়া ও অনn Pনয়ামতসমূহ Pথেক বি]ত হওয়ার 

মেধR pতRk সmকZ িবদRমান । আবার ঈমান ও সৎকমZ, পরকালীন শািsর সােথ এবং kফর ও 

পাপাচার িচরsায়ী Pনয়ামতসমূেহর সােথ বRsাnপািতক সmকZ রkা কের। এ সmকZসমূেহর 

মূলনীিত সmেকZ Pকারােনর দৃিtেকাণ Pথেক Pকান pকার িdধা- dেndর অবকাশ Pনই এবং 

এgেলােক অsীকার করার অথZ হল Pকারানেক অsীকার করার শািমল।  

তেব এ জrরী িবষয়িট সmেকZ িবিভn pেAর অবতারণা হয়। ফেল এ সmেকZ আেলাচনা ও 

বRাখRার pেয়াজন। Pযমনঃ বিণZত সmকZgেলা িক বাsব ও sিনধZািরত সmকZ, না িক Pকবলমাt 

কিlত বা sীকৃত সmকZ ? ঈমান ও সৎকমZ এবং তদnrপ kফর ও পাপাচােরর মেধR Pকান 

সmকZ আেছ িক ? sয়ং সৎকমZ ও kকমZ পরsেরর উপর Pকান pভাব Pফেল িক ?  

আেলাচR পােঠ pথম pAিটর উপর আেলাচনা করতঃ বRাখRা করব Pয, উপেরািlিখত সmকZসমূহ 

Pকান কৃিtম ও sীকৃতমূলক সmকZ নয়।  

 

বাsব সmকW না িক sীকতৃমূলক সmকW : 

ইিতপূেবZ আমরা একািধকবার আেলাচনা কেরিছ Pয, পািথZব কমZকাN ও পরকালীন Pনয়ামত ও 

শািsর মেধR িবদRমান সmকZ, বstগত ও সাধারণ সmেকZর মত নয় এবং এেক 
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পদাথZগত, রাসায়িনক ইতRািদ Pকান িনয়েমর আেলােক বRাখRা ও িবেiষন করা সmব নয়। 

এমনিক িবিভn কমZকাN সmাদেন মাnেষর Pয শিk বRয় হয়, শিk ও বstর িনতRতা সূt মেত 

এরা পরsর পিরবিতZত হয় এবং পরকালীন Pনয়ামত ও শািsrেপ pকাশ লাভ কের - এমনিট 

ধারণা করাও িঠক নয় । কারণ :  

pথমতঃ একজন মাnেষর কথা ও কেমZ বRবhত শিk সmবতঃ এমন পিরমােণও হেব না 

Pয, একিট আেপেলর বীেজ পিরবিততZ হেত পাের, অগিণত Pবেহশতী Pনয়ামত Pতা দূেরর কথা ।  

 

িdতীয়তঃ বst ও শিkর পিরবতZন, িবেশষ কারণাnসাের সmn হয় এবং sকমZ, d.মZ ও কতZার 

িনয়Rােতর সােথ এর Pকান সmকZ Pনই। এ ছাড়া Pকান pাকৃিতক িনয়েমর িভিtেতই 

আnিরকতাপূণZ ও ভNামীপূণZ কেমZর মেধR পাথZকR িনrপণ করা সmাব নয়, যােত কের বলা যােব 

Pয, কােরা শিk Pনয়ামেত, আবার কারও শিk শািs বা আযােব পিরণত হয়।  

তৃতীয়তঃ Pয শিk একবার ইবাদেতর পেথ বRয় হয়, অnবার Pস শিk পাপাচােরও বRয় হেত 

পাের।  

িকnt এ ধরেনর সmকZেক অgাh করার অথZ চূড়াnrেপ বাsব সmকZেক অsীকার করা নয়। 

কারণ অjাত ও অিভjতা িববিজZত সmকZও বাsব সmেকZর অnভুZk এবং অিভjতালb jান 

Pযমিনকের পািথZব ও পরকালীন িবষয়সমূেহর সােথ কাযZকারণগত সmকZেক pমাণ করেত 

অkম, Pতমিন এ gেলার মেধR িবদRমান কাযZ ও কারণগত সmকZেক অsীকার করেতও অপারগ। 

অপরিদেক এrপ ধারণা করা Pয, সৎকমZ ও d.মZ মাnেষর আtার উপর সিতRকােরর pভাব 

Pফেল এবং এ আিtক pভাবই পরকালীন Pনয়ামত ও শািs লােভর কারণ হয়, ( Pযমন : পািথZব 

অেলৗিকক িবষেয়র উপর Pকান Pকান আtার pভাব) তেব তা অেযৗিkক নয়। বরং িবেশষ 

দাশZিনক নীিতর মাধRেম তা pমাণ করা সmব। তেব এ gেলার আেলাচনা এ পুsেকর সংিit 

িবষেয়র অnভুZk নয়। 
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eকারােনর বkবs  :   

Pকারােনর বkবRসমূহ অিধকাংশ Pkেt এমনভােব উপsািপত হেয়েছ Pয, আমােদর মিsে. 

কৃিtম ও sীকৃত সmেকZরই pিতফলন ঘেট। Pযমন : pিতদান ও শািs সmিকZত আয়াতসমূহ ।১৭৭ 

িকnt অnাn আয়ােতর সাহাযR িনেয় বলা যায় Pয, মাnেষর কমZকাN ও পরকালীন পুর.ার ও 

শািsর মেধR িবদRমান সmকZ sীকৃত সmেকZর উে#Z। অতএব আমরা বলেত পাির Pয, pথম 

P0ণীর বRাখRা সহজেবাধR এবং Pযখােন অিধকাংশ মাnেষর অবsা িবেবচনা করা হেয়েছ, যােদর 

মিs. এ ধরেনর অথZ বা তাৎপেযZর সােথ পিরিচত।  

অnrপ হাদীস শরীেফও এমন অসংখR সাkR pদান করা হেয়েছ Pয, মাnেষর sাধীন িনবZাচনাধীন 

কমZকাNসমূহ একািধক মালাkতী rপ পিরgহ কের, Pয gেলা বারযােখ ও িকয়ামেত pকাশ লাভ 

করেব।  

এখন আমরা Pয সকল আয়াত, মাnেষর কমZকােNর সােথ পরকালীন pিতদােনর বাsব সmেকZর 

sপেk যুিk pদশZন কের, Pসgেলা উপsাপন করব :  

ُموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَّهِ (  )َوَما تـَُقدِّ
 

Pতামরা উtম কােজর যা িকছু িনেজেদর জেn Ppরণ করেব আlাহর িনকট তা পােব। (বাকারা-

১১০) { এ ছাড়া সূরা মুযািmল - ২০ dtবR }  

نَ ( نَـَها َوبـَيـْ  )أََمًدا بَِعيًداُه يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ
 

Pয িদন pেতRেক, Pস Pয ভাল কাজ কেরেছ এবং Pস Pয মn কাজ কেরেছ তা পােব, Pস িদন Pস 

িনেজর ও তার মেধR দূর বRবধান কামনা করেব। (আেল ইমরান- ৩০)  

 )يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداهُ (
 

Pসই িদন মাnষ তার কৃতকমZ pতRk করেব। (নাবা-  ৪০)  
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رًا يـَرَُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرRا يـَرَهُ (  )َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
 

Pকউ অণ ুপিরমাণ সৎকমZ করেল তা Pদখেব এবং Pকউ অণ ুপিরমাণ অসৎকমZ করেল তাও 

Pদখেব। িযলযাল (৭- ৮)  

 )َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ (
 

Pতামরা যা করেত তার pিতফল বRতীত িকছুই Pতামােদরেক Pদয়া হে  িক? ( নামল-  ৯০){  

অnrপ কাসাস - ৮৪ dtবR }  

َا يَْأُكُلوَن ِيف بُطُوWِِْم نَارًا(  )ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ

 

যারা ইয়াতীমেদর সmদ অnায়ভােব gাস কের, তারা তােদর উদের অিg ভkণ কের। (িনসা-  

১০)  

stতঃই pতীয়মান হয় Pয, মাnষ পরকােল Pদখেব Pয, পৃিথবীেত িক িক কমZকাN সmাদন 

কেরেছ, Pকবলমাt তা- ই তােদর পুরsার ও শািs নয়। বরং এgেলা হল মালাkিত 

পাপসমূহ, Pযgেলা িবিভn Pনয়ামত ও শািsrেপ আtpকাশ করেব এবং বRিk ঐgেলার মাধRেম 

Pনয়ামত ও আযাব লাভ করেব। Pযমন : Pশেষাk আয়াত Pথেক pতীয়মান হয় Pয, অনােথর 

সmদ ভkেণর অবRk rপ হল অিg ভkণ করা এবং যখন অপর এক জগেত সকল বাsবতা ও 

সতR আtpকাশ করেব, তখন Pদখেত পােব Pয, Pকান হারাম খাবােরর অবRkrপ িছল অিg। 

ফেল তখন অভRnরভােগ এর jালা যntণা Pস অnভব করেব এবং তােক বলা হেব : ওেহ, এ 

অgন Pস হারাম সmদ বRতীত িকছু িক যা ভkণ কেরিছেল ?!  
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১৪তম পাঠ 

 

অনn sখ ও dঃেখর ekেt ঈমান ও kফেরর ভূিমকা  

 

ভিূমকা :  

অপর pAgেলা হল এই Pয, ঈমান ও সৎকমZ উভেয়ই িক অনn sখ- সমৃিdর পেথ পরsর sতnt 

Pকান িনবZাহী না িক সিmিলতভােব অনnেসৗভাগR ও sখ- সmৃিdর কারণ? অnrপ kফর ও 

পাপাচােরর pেতRকিটই িক sতntভােব িচরnন শািsর কারণ না িক সিmিলতভােব এ ধরেনর 

pভাব Pফেল ? িdতীয় Pkেt যিদ Pকউ Pকবলমাt ঈমােনর অিধকারী হয় অথবা সৎকমZ সmn 

কের থােক, তেব তার িবচার িকrপ হেব? তদnrপ যিদ Pকউ }ধুমাt kফির কের থােক অথবা 

পাপাচাের িলp হয় তেব তার ভােগR িক ঘটেব ? যিদ Pকান িবAাসী বRিk একািধক পাপাচাের 

িলp হয় অথবা Pকান অিবAাসী বRিk একািধক sকমZ সmাদন কের থােক, তেব Pস িক PসৗভাগR 

বা sখ- সমৃিdর অিধকারী হেব, না িক dঃখ- dদZশায় পিতত হেব ? উভয়েkেtই যিদ Pকউ sীয় 

জীবেনর িকছু অংশ িবAাস ও সৎকমZ সmাদেনর মাধRেম এবং অপর িকছু অংশ kফর ও 

পাপাচােরর মাধRেম অিতবািহত কের, তেব তার িবচার িক হেব ?  

উপেরািlিখত িবষয়gেলা ইসলােমর আিবভZােবর pথম শতাdীেত আেলাচR িবষয়ভুk িছল। 

খাওয়ােরেজর মত Pকউ Pকউ িবAাস করত Pয, পাপাচাের িলp হওয়া অনn dঃখ- dদZশার জেn 

sাধীন িনবZাহী, যা অিধিকnt kফর ও ধমZ তRােগর কারণও বেট। মুরিজয়াহেদর মত অপর একদল 

িবAাস কেরিছেলন Pয, অনn sখ- সমৃিdর জেn ঈমান থাকাই যেথt এবং পাপাচাের িলp হওয়া 

িবAাসীেদর অনn PসৗভােগRর পেথ Pকান িব& সৃিt কের না।  
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িকnt pকৃত বRাপার হল : সকল পাপই kফর ও অনn dঃখ- dদZশার কারণ নয়, যিদও প@ুীভূত 

পাপ, ঈমান হরেণর কারণ হেত পাের। অপরিদেক এমনিট নয় Pয, ঈমােনর উপিsিতেত সকল 

পাপ kমা এবং Pকান pকার অপpভাব তােত থাকেব না।  

আমরা আেলাচR পােঠ pথেমই ঈমান ও kফেরর srপ সmেকZ আেলাচনা করব। অতঃপর অনn 

sখ ও dঃেখর পেথ এgেলার ভূিমকা সmেকZ আেলাচনা করব এবং অপরাপর িবষয়gেলা 

সmেকZ পরবতZী পাঠসমূেহ বণZনা করব।  

 

ঈমান ও kফেরর srপ :  

ঈমান হল অnর ও আtার এক িবেশষ অবsা, যা এক ভাবাথZ বা pবৃিt সmেকZ অবগত হওয়ার 

ফেল অিজZত হয় এবং এতdেয়র pেতRকিটর তীbতা ও kীণতার কারেণ আtা যথাkেম উৎকষZ 

বা িবকাশ ও অপূণZতা পিরgহ কের। যিদ মাnষ Pকান িকছুর অিst ( যিদও তা হয় আnমািনক 

rেপ) সmেকZ অবগত না হেয় থােক, তেব Pস এর উপর িবAাস sাপন করেত পাের না। তেব ঐ 

িবষয় সmেকZ Pকবলমাt jান ও অবগিতই যেথt নয়। কারণ এমনও হেত পাের Pয ঐ িবষয় ও 

এর অিবেয়াজR িবষয়সমূহ তার hদয়gাহী হেব না বরং তা তার pবনতার িবপরীত হেব; ফেল ঐ 

িবষয় সংিit িবষয় কাযZকর করেণর িসdাn gহণ করেব না এবং এমনিক এর পিরবেতZ 

িবপরীতধমZী িসdাn ও gহণ করেত পাের। Pযমনঃ পিবt Pকারান Pফরাউিনেদর সmেকZ বেল :  

َها ( َقَنتـْ  )أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوRاَوَجَحُدوا ِ]َا َواْستَـيـْ
 

তারা অnায় ও উdতভােব িনদশZনgিল pতRাখRান করল, যিদও তােদর অnর এইgিলেক সতR 

বেল gহণ কেরিছল। (নামল- ১৪)  

এবং হযরত মূসা (আ.) Pফরাউনেক উেds কের বলেলন :  

 )السََّماَواِت َواْألَْرِض َبَصائِرَ َلَقْد َعِلْمَت َما أَنـَْزَل َهُؤَالِء ِإالَّ َربُّ (
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তুিম অবsই অবগত আছ Pয এইসমs st িনদশZন আকাশমoডলী ও পৃিথবীর pিতপালকই 

অবতীণZ কেরেছন pতRk pমাণ srপ। (ইসরা-  ১০২)  

যিদও Pফরাউন িবAাস sাপন কেরিন এবং Pস মাnষেক বলত :  

 )َغْريِي َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلهٍ (
 

আিম বRতীত Pতামােদর অn Pকান ইলাহ আেছ বেল জািননা।(কাসাস- ৩৮)  

Pকবলমাt যখন গভীর জেল িনমিjত হি ল তখন বেলিছল :  

 )آَمْنُت أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنو ِإْسرَائِيلَ (
 

আিম িবAাস করলাম Pয বনী ইসরাঈল যােত িবAাস কের, িতিন বRতীত অn Pকান ইলাহ Pনই। 

(ইউnস-  ৯০)  

আমরা জািন Pয, এ ধরেনর জrরী অবsার ঈমান gহণেযাগR নয় যিদও এেক ঈমান নামকরণ 

করা Pযেত পাের।  

অতএব ঈমােনর িভিt বা আsা হল আnিরকতা ও Ps াpবণতা, যা jান ও অবগিতর 

বRিতkম, যা অিন াকৃতভােবও অিজZত হয়। এ দৃিtেকাণ Pথেক ঈমানেক এক Ps াধীন 

আnিরক কমZ, বেল গণনা করা Pযেত পাের। অথZাৎ ‘কমZকােNর’অথZেক িবsৃত করতঃ 

ঈমানেকও কমZকােNর, অnভুZk করা Pযেত পাের।  

অপরিদেক kফর (کفر) শbিট কখেনা কখেনা িবAােসর অিsিতর Pkেt বRবহার করা হয় এবং 

আsা বা িবAাস না থাকার অথZই হল kফর, Pহাক তা িদধা- dnd ও িনেরট অjতার ফেল িকংবা 

Pহাক তা Pযৗিগক অjতার (مرکب ئجهل) ফেল অথবা Pহাক তা Pনিতবাচক pবণতার ফেল িকংবা 

Pহাক তা ই াকৃতভােব ও -বরীতাবশতঃ অsীকারকরেণর ফেল। এছাড়া কখেনা কখেনা Pশেষাk 
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pকােরর kফর অথZাৎ িহংসা িবেdেষর মত িবদRমান িবষয় (امری وجودی) এবং ঈমান বা িবAােসর 

িবপরীতাথZ বেল পিরগিণত হয়।  

ঈমান ও kফেরর পিরমাণ :  

পিবt আয়াতসমিt Pথেক যা আমরা পাই, তার িভিtেত বলা যায় পরকালীন অনn sখ-  সমৃিdর 

জেn নূRনতম যতটkু ঈমান থাকা pেয়াজন তা হল : মহান আlাহর pিত িবAাস, পরকালীন 

পুরsার ও শািsর pিত িবAাস এবং যা িকছু মহান নবীগেণর (আ.) উপর নািযল হেয়েছ তােত 

িবAাস। আর এ িবAাসসমূেহর অপিরহাযZ শতZ হল মহান আlাহর আেদশাnসাের কমZ সmাদেনর 

সারসংিkp িসdাn gহণ, যার সেবZাp পযZায় হল, মহান আlাহর আিmয়া ও আউিলয়ার 

(সালামুlাহ আলাইহীম আজমাইন) জেn িনিদZিt।  

অপরিদেক নূRনতম পযZােয়র kফর হল : তাওহীদ নবুয়Rত ও মায়াদেক অsীকার করা বা এgেলা 

সmেকZ িdধাgs হওয়া অথবা এমন িকছুেক অsীকার করা, যার সmেকZ জােন Pয, মহান 

আlাহর পk Pথেক অবতীণZ হেয়েছ। আর kফেরর িনকtৃতম পযZায় হল pিতিহংসাপরায়ণ বা 

অবাধR হেয় এ সকল সতRেক অsীকার করা, যিদও এgেলার সতRতা সmেকZ Pস অবগত এবং 

সতRdীেনর সােথ সংgােম িলp হওয়ার িসdাn gহণ।  

এভােব িশরক (বা তাওহীেদর অsীকৃিত) kফেররই একিট দtৃাn। আর Pনফাক বা কপটতা হল 

অবRk kফর, যা বািhক ইসলােমর আড়ােল pতারণা বRতীত িকছুই নয়। আর মুনািফকেদর 

(অpকািশত কােফর) পিরণিত অnাn কােফর অেপkা ভয়ংকর হেব। Pযমনিট পিবt Pকারােন 

িববৃত হেয়েছ :  

  )ِمَن النَّارِ ِك اْألَْسَفِل   ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّرْ (
 

মুনািফকরা Pতা জাহাnােমর িনm sের থাকেব। (িনসা-  ১৪৫)  

এখােন একিট িবষয় উেlখ করা pেয়াজন মেন করিছ Pয, িফকাহশােst Pয kফর ও ইসলােমর 

কথা বণZনা করা হয় এবং যা তাহারাত (طهارت), kরবানীর -বধতা, িববাহ ও সmেদর 
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উtরািধকােরর -বধতা বা অৈবধতার মত িবষয়gেলার Pkেt আহকােমর উেds (موضوع) rেপ 

পিরগিণত হয়, তার সােথ dীেনর Pমৗিলক িবষয়সমূেহর আেলাচR ঈমান ও kফেরর Pকান সmকZ 

Pনই। কারণ Pকউ হয়ত শাহাদাতাইন (আlাহ ও তার রাসূেলর (সা.) pিত সাkR pদান কের ) 

বলেত পাের এবং ইসলােমর hkম-আহকাম তার জেn pেযাজR হেত পাের, যিদও আnিরক 

ভােব তাওহীদ ও নবুয়Rত সংkাn িবষয়gেলার pিত Pস Pকান আsাই sাপন কেরিন।  

অপর িবষয়িট হল, যিদ Pকউ dীেনর Pমৗিলক িবষয়gেলােক শনাkকরেণ অkম, Pযমন : 

উnাদ, িনেবZাধ অথবা পািরপািAZক অবsার কারেণ সতR dীনেক িচনেত পােরিন, তেব Pস তার 

অপরােধর পিরমােণ kমা পােব। িকnt যিদ Pকউ পার{মতা সেtও অবেহলা করতঃ িdধাgs 

অবsায়ই থােক, অথবা Pকান pকার যুিk বRতীতই dীেনর জrরী িবষয়gেলােক অsীকার কের 

থােক, তেব Pস kমা পােব না এবং অনn শািsেত পিতত হেব।  

 

অনn sখ ও dঃেখর ekেt ঈমান ও kফেরর pভাব :  

‘মাnেষর pকৃত উৎকষZ বা কামাল, pভুর সািnধR লােভর মাধRেম বাsবrপ লাভ কের এবং 

িবপরীতkেম মাnেষর অধঃপতন, মহান আlাহর সািnধR Pথেক বি]ত হওয়ার মাধRেম অিজZত 

হয় - এর আেলােক মহান আlাহ ও তার sিনধZািরত ও িবিধগত pিতপালণেtর উপর 

আsাpকাশ, যা পুনrtান ও নবুয়Rেতর pিত িবAােসর জেn জrরী, তােক মাnেষর pকৃত 

উৎকষZ সাধেনর জেn বৃksrপ মেন করা Pযেত পাের, যার পt- পlব হল মহান আlাহর 

পছnনীয় কমZসমূহ; আর িচরnন sখ- সমৃিd হল ফলsrপ, যা পরকােল বাsব rপ পিরgহ 

করেব। অতএব যিদ Pকউ ঈমােনর বীজ sীয় অnরাtায় বপন না কের িকংবা এ কলRাণময় 

বৃkেক Pরাপণ না কের এবং এর পিরবেতZ kফর ও পাপাচােরর িবষবৃk sীয় অnরাtায় বপন 

কের থােক, তেব Pস pভু pদt PযাগRতােক িবনt কেরেছ এবং এমন এক বৃেkর Pসবা Pস 

কেরেছ, যার ফল হল নারকীয় যাk ুম। আর এ ধরেনর বRিk অনn sখ- সমৃিdর পেথ িবndমাtও 

অgসর হয়িন এবং তার sকেমZর pভাব পৃিথবীর সীমানা অিতkম করেত পারেব না।  
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আর এর gঢ় রহs হল : সকল sাধীন িনবZাচনাধীন কমZই চূড়াn লেkRর পেথ বা ঈিpত লেkRর 

পেথ, যা কতZা িনেজর জেn িনধZারণ কেরেছ, তার জেn মাnেষর গিতsrপ। যিদ Pকউ অনn 

জীবন ও আlাহর -নকেটRর pিত আsা না রােখ, তেব এ ধরেনর Pকান বRিk িকrেপ বিণZত 

লkRেক িনেজর জেn িsর করেত পারেব ? sভাবতঃই এrপ বRিkরা মহান আlাহর িনকট 

পুরsােরর আশা করেত পাের না। তেব কােফরেদর sকেমZর সেবZাp pভাব }ধু এতটুকই 

Pয, তােদর শািs িকছুটা hাস করা হেব। কারণ এ ধরেনর কেমZর মাধRেম আtপূজা ও pিতিহংসা 

পরায়ণতার মাtা িকছুটা dবলZ হেয় থােক।  

 

পিবt eকারােনর বkবs :  

পিবt Pকারান একিদেক মাnেষর অনn PসৗভােগRর পেথ ঈমােনর মূল ভূিমকার কথা বণZনা কের। 

কেয়কদশক আয়ােত সৎকমZেক ঈমােনর পরপরই উdৃতকরণ বRতীত ও একািধক আয়ােত অনn 

sখ- সমৃিdর পেথ সৎকমZসমূেহর pভােবর জেn ঈমানেক পূবZ শতZrেপ grtসহকাের বণZনা 

কেরেছ । Pযমন :  

 )أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَـِٰئَك يَْدُخُلوَن اْجلَنَّةَ   ِمَن الصَّاِحلَاِت ِمن ذََكرٍ  َوَمن يـَْعَملْ (
 

পুrষ অথবা নারীর মেধR Pকউ সৎকাজ করেল ও মু’িমন হেল তারা জাnােত pেবশ করেব 

(িনসা- ১২৪) [এ ছাড়া নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, Pতাহা- ১১২, আিmয়া- ৯৪, গািফর- ৪০ dtবR ] 

 

অপরিদেক Pদাযখ ও অনnশািsেক কােফরেদর জেn িনধZারণ কেরেছ এবং তােদর কমZকাNেক 

অেহতুক, অনথZক ও িন ল বেল গণনা কেরেছ। অn এক sােন তােদরেক এমন ছাই- ভেsর 

সােথ তুলনা করা হেয়েছ Pয, তীb বাতাস ঐgেলােক উিড়েয় িনেয় যায় এবং Pকাথাও এgেলার 

উপিsিত খুেজ পাওয়া যায় না । Pকারােনর ভাষায় : 
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مْ   وا ِبرَ   مََّثُل الَِّذيَن َكَفرُ ( ِلَك  وَن ِممَّا َكَسُبوا َعَلٰى َشْيءٍ   الَّ يـَْقِدرُ  يُح ِيف يـَْوٍم َعاِصفٍ   َماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّ   أَْعَماُهلُْم َكرَ  ]ِِّ ذَٰ
 )ُهَو الضََّالُل اْلَبِعيدُ 

 

যারা তােদর pিতপালকেক অsীকার কের, তােদর উপমা হল, তােদর কমZসমূহ ভs সদৃশ যা 

ঝেড়র িদেন pচN বাতােসর Pবেগ উেড় চেল যায়। যা তারা উপাজZন কের তার িকছুই তােদর 

কােজ লাগােত পাের না। এটা Pতা Pঘার িব?ািn। (ইbাহীম- ১৮)  

অপর এক sােন বলা হয় : কােফরেদর কমZকাNেক ঘণূZবােতর মত ছিড়েয় িদব।  

 )َوَقِدْمَنا ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُورًا(
 

আিম তােদর কৃতকমZgিল িবেবচনা করব, অতঃপর Pসgেলােক িবিkp ধিুলকণায় পিরণত করব। 

(ফুরকান- ২৩)  

অপর এক আয়ােত কােফরেদর কমZকাNেক Pসই মরীিচকার সােথ তুলনা করা হেয়েছ Pয, তৃ�াতZ 

বRিk তার িদেক ধািবত হয়। িকnt Pসখােন যখন Pপৗঁেছ Pকান পািনরই অিst খুেজ পায় না। 

َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فـََوفَّاُه  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيًئا(
 )َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ  ِحَسابَهُ 

 

যারা kফরী কের তােদর কমZ মrভিূমর মরীিচকা সদৃশ, িপপাসাতZ যােক পািন মেন কের 

থােক, িকnt Pস তার িনকট উপিsত হেল Pদখেব তা িকছু নয় এবং Pস পােব Pসথায় 

আlাহেক, অতঃপর িতিন তার কমZফল পণূZ মাtায় িদেবন। আlাহ িহসাব gহেণ তৎপর। (নূর-

৩৯) 

এর পরপরই বলা হয় : 

ْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه أَْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بَـ (
 )ُه ِمْن نُورٍ َملْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمْن ملَْ َجيَْعِل اللَُّه َلُه نُورًا َفَما لَ 
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অথবা গভীর সমুdতেলর অnকার সদৃশ, যােক আ n কের তরংেগর উপর তরংগ, যার উে#Z 

Pমঘপ@ু, অnকারপ@ু sেরর উপর sর, এমনিক Pস হাত Pবর করেল, তা আেদৗ Pদখেত পােব 

না। আlাহ যােক PজRািত দান কেরন না, তার জেn Pকান PজRািতই Pনই। ( নূর-  ৪০) 

[rপকােথZ বলা হেয়েছ Pয, কােফরেদর চলােফরা হল অnকাের এবং Pকাথাও Pপৗঁছেত পাের না] 

অপর এক আয়ােত বণZনা করা হেয়েছ Pয, dিনয়াপূজারীেদর pেচtার ফল এ পৃিথবীেতই pদান 

করা হেব এবং পরকােল তারা সকল িকছু Pথেক বি]ত হেব। Pযমনঃ িনেmািlিখত আয়ােত বলা 

হয় : 

نـَْيا َوزِيَنتَـَها نـَُوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماَهلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسونَ  َمْن َكانَ (  )يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ
 

যিদ Pকউ পািথZব জীবন ও তার Pশাভা কামনা কের তেব dিনয়ােত আিম তােদর কেমZর পূণZ ফল 

দান কির এবং Pসথায় তােদরেক কম Pদওয়া হেব না। (সূরা hদ - ১৫ )  
তােদর জেn পরেলােক অিg বRতীত অn িকছুই Pনই এবং তারা যা কের পরেলােক তা িন ল হেব এবং তারা যা কের থােক তা িনরথZক। ( সূরা hদ- ১৬ ) ১৭৮ 
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১৫তম পাঠ 

 

ঈমান ও আমেলর পারsিরক সmকW  

 

ভিূমকা :  

ইিতমেধRই আমরা Pজেনিছ Pয, অনn sখ- সমৃিd ও dঃখ- dদZশার পেথ pকৃত িনবZাহী হল ঈমান 

ও kফর। sায়ী ঈমান িচরnন সমৃিdর দঢ়ৃ িনiয়তা pদান কের যিদও পাপাচাের িলp হওয়ার 

ফেল সীমাবd শািs Pভাগ করেত হেব। অপরিদেক sায়ী kফর, িচরnন dঃখ- dদZশার কারণ হয় 

এবং এর উপিsিতেত Pকান pকার sকমZই পরকালীন sখ- সমৃিdর কারণ হেব না।  

pস{তঃ উেlখ কেরিছলাম Pয, ঈমান ও kফেরর মাtা তীb ও kীণ হেত পাের এবং বড় 

রকেমর পাপাচােরর বাhলR, ঈমান হরেণর কারণও হেত পাের। অnrপ sকমZ সmাদন kফেরর 

িশকড়েক dবZল কের Pফেল এবং এমনিক ঈমােনর Pktও সৃিt করেত পাের।  

এখােনই ঈমান ও আমেলর সmকZ িবষেয় pেAর grt sstrেপ pতীয়মান হয়। sতরাং 

আেলাচR পােঠ আমরা এ pেAর িবsািরত উtর pদান করেত pয়াসী হব ।  

 

আমেলর সােথ ঈমােনর সmকW :  

পূবZবতZী আেলাচনা Pথেক stতঃই pকাশ পায় Pয, ঈমান হল আtার এক িবেশষ অবsা, যা 

jান ও pবৃিt Pথেক উৎসািরত হয়। আর এর অপিরহাযZ িবষয় হল এই Pয, ঈমানদার বRিk 

এমন কমZ সmাদেনর জেn সামিgক িসdাn gহণ কের, যা Pয িবষেয় Pস আsা jাপন কেরেছ 

তার অnগামী। অতএব যিদ Pকউ Pকান সতR সmেকZ অবগত থােক অথচ এ িসdাn gহণ কের 

Pয, কখেনাই এর অপিরহাযZ িবষয়gেলার Pকানিটই Pস সmাদন করেব না, তেব Pস এর উপর 

আsা pকাশ করেব না। এমনিক ‘আমল করেব িক করেব না’যিদ Pকউ এ রকম িdধা- dেnd 
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থােক, তেব Pস- ও তখন পযZn িবAাস sাপন কেরিন বেল পিরগিণত হেব। পিবt Pকারান এ 

pসে{ বেল :  

ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكمْ قَاَلِت (  ) اْألَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ
আরব মrবাসীরা বেল, আমরা ঈমান আনলাম, বল Pতামরা ঈমান আনিন বরং Pতামরা বল,  

‘আমরা আtসমপZণ কেরিছ; কারণ ঈমান এখনও Pতামােদর অnের pেবশ কেরিন। (hজুরাত-

১৪)  

তেব pকৃত ঈমােনরও িবিভn পযZায় িবদRমান। দািয়t ও কতZেবRর জেn সংিit sর বা পযZােয়র 

অপিরহাযZ ভূিমকা রেয়েছ। কাম ও Pkােধর বশঃবতZী উেtজনা, dবZল ঈমােনর Pলাকেদরেক 

gনােহ িলp করেত পাের িকnt তা এমন নয় Pয, সাবZkিণক পাপাচাের িলp হওয়ার অথবা তার 

িবAােসর সকল অপিরহাযZ িবষয়gেলার িবrdাচরেনর িসdাn িনেব। তেব ঈমান যত শিkশালী 

ও পূণZতর হেব তা যেথাপযুk কমZ সmাদেনর Pkেt ততেবশী pভাব Pফলেব।  

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, ঈমান অতRাবsকীয়ভােবই এর অnগামী 

সংিit িবষয়সমূেহর উপর আমেলর দাবীদার। আর এই দাবীর pভােবর পিরমাণ, এর তীbতা ও 

kীণতার সমাnপািত। সেবZাপির Pকান বRিkর pতRয় ও িসdাnই Pকান কমZ সmাদন িকংবা বজZন 

করার বRাপারিট িনধZারণ কের।  

 

ঈমােনর সােথ আমেলর সmকW :  

ই াধীন কমZকাN হয় যথাযথ ও িবশাsাধীন অথবা অযথা ও িবAাস িবেরাধী হেয় থােক। 

pথমেkেt িবAাস দঢ়ৃ ও hদয় PজRািতমZয় হেয় থােক। আর িdতীয়েkেt িবAাস dবলZ ও hদয় 

অnকারা n হেয় থােক। অতএব মু’িমনবRিk Pয sকমZ সmাদন কের, যিদও তার ঈমানই এর 

উৎস, তথািপ িবপরীতkেম )ঐ সৎকমZ (তার ঈমানেক দঢ়ৃ ও শিkশালী  কের। ঈমােনর পণূZতার 

Pkেt সৎকেমZর pভাব সmেকZ আমরা িনেmািlিখত আয়াত Pথেক জানেত পাির :  

 )إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ (
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তারই িদেক পিবt বাণীসমুহ আেরাহণ কের এবং সৎকমZ তােক উnীত কের। )ফািতর - ১০(   

অপরিদেক যখন িবAাস বা ঈমােনর পিরপnী একািধক pবণতার সৃিt হয় ও অনথZক কমZ 

সmাদেনর কারণ হয় এবং বRিkর ঈমােনর শিk যিদ এমন পিরমােণ না থােক Pয, ঐ সকল 

কেমZর িবrেd pিতেরাধ গেড় তুলেত সkম, তেব তার ঈমান dবZল ও অধঃমুখী হয়। ফেল 

পাপাচােরর পুনরাবৃিt ঘটার Pkt সৃিt হয়। আর যিদ এ ধারাবািহকতা অবRাহত থােক তেব তা 

তােক বড় ধরেনর পাপাচাের িলp কের এবং এর পুনরাবৃিt ঘটেত থােক। অবেশেষ মূল 

িবAাসই hমিকর সmুখীন হেয় পেড় এবং তা kফর ও কপটতায় পিরবিতZত হয় ( মহান আlাহ 

আমােদরেক আ0য় pদান কrন ) । 

যােদর কমZকাN কপটতায় পিরণত হেয়েছ, তােদর সmেকZ পিবt Pকারান বেল :  

 )َكانُوا َيْكِذبُونَ فََأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا ِيف قـُُلوِ]ِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوِمبَا  (
 

পিরণােম তােদর অnের কপটতা িsত করেলন আlাহর সােথ তােদর সাkাত - িদবস 

পযZn, কারণ তারা আlাহর িনকট Pয অংগীকার কেরিছল তা ভংগ কেরিছল এবং তারা িছল 

িমথRাচারী। ( তাওবাহ- ৭৭)   

 )بُوا بِآيَاِت اللَِّه وََكانُوا ِ]َا َيْستَـْهزِئُونَ ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَأى َأْن َكذَّ (
 

অতঃপর যারা মnকমZ কেরিছল তােদর পিরণাম হেয়েছ মn; কারণ তারা আlাহর 

আয়াতসমূহেক pতRাখRান করত এবং তা িনেয় ঠাTা- িবdrপ করত। ( rম- ১০)   

 

উপসংহার :  

ঈমান ও আমেলর পারsিরক সmকZ এবং মাnেষর sখ- সমৃিdর Pkেt এতdেয়র ভূিমকার 

আেলােক PসৗভাগRশালী জীবনেক এমন এক বৃেkর সােথ তুলনা করা যায়, যার মূলgেলা এক 
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আlাহর pিত িবAাস, তার Ppিরত পুrষগণ ও বাণীসমূেহর pিত িবAাস, pভুর িনকট Pথেক 

পুরsার ও শািs gহেণর িদবেসর pিত িবAাস Pথেক rপ পিরgহ কের। আর এর ( বৃেkর) কাN 

হল ঈমােনর অপিরহাযZ িবষয়gেলার উপর আমল করার সামিgক ও সরল িসdাn, যা Pকান 

মাধRম বRতীতই তা (ঈমান নামক িশকড়) Pথেক উদগত হয়। এর (বৃেkর) পt- পlাবgেলা 

ঈমান নামক িশকড় Pথেক উৎসািরত হয়। আর এর ফল হল অনn sখ- সমৃিd। ফেল যিদ 

িশকড়ই না থােক তেব কােN Pকান শাখা ও পtই জnােব না। sতরাং Pকান ফলও ধারণ করেব 

না।  

িকnt এমনিটও নয় Pয, মূেলর অিsেtর সােথ সােথ অপিরহাযZভােব যথাযথ শাখা- pশাখা ও 

পt- পlব থাকেব এবং ফল pদান করেব। বরং কখেনা কখেনা পািরপািAZক পিরেবেশর 

pিতkলতার জেn িকংবা িবিভn pকার Pরাগ বRািধর pভােব pেয়াজনীয় পt- পlব জnােত 

পাের না। এমনিক এর ফেল Pকবলমাt ফল ধারণ কেরনা Pয তা- ও নয়; বরং কখেনা কখেনা 

বৃেkর }িকেয় যাওয়ারও কারণ হয়।  

অnrপ কাN, শাখা, এমনিক মূেলর কলেমর ফেল অপর এক ধরেনর -বিশtRও তা Pথেক pকাশ 

লাভ করেত পাের এবং কখেনা কখেনা তা পিরবিতZত হেয় অপর এক ধরেনর বৃেkও rপ িনেত 

পাের। আর এটাই হল Pসই ঈমােনর kফের (মুতZাদ) পিরবিতZত হওয়া ।  

িসdাn :  

ঈমান হল মাnেষর sখ- সমৃিdর পেথ মূল িনবZাহী। িকnt এ িনবZাহীর পিরপূণZ pভাব, কলRাণময় 

কমZ সmাদেনর মাধRেম pেয়াজনীয় খাদR gহণ এবং পাপাচার Pথেক দূের থাকার মাধRেম 

kিতকর dবR বজZন ও মরক িনধেনর শতZাধীন। ওয়ােজবসমূহ পিরতRাগ ও হারামকেমZ িলp 

হওয়ার মাধRেম ঈমান dবZল হেয় পেড় এবং কখেনা কখেনা }. বৃেkর rপ ধারণ কের। Pযমন : 

?াn িবAােসর বnেনর ফেল ঈমােনর সttা ও sকীয়তা পােl যায় ।  
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১৬তম পাঠ 

 

কেয়কিট grtপণূW িবষয়  

 

ভিূমকা :  

ইসলামী সংs ৃিতর সােথ যােদর যেথt পিরচয় Pনই এবং যারা মানবীয় pবৃিtেক বািhক 

মানদেNর িভিtেত মূলRায়ন কের থােকন; এ ছাড়া কতZার pবণতা ও িনয়Rােতর grেতর pিত 

Pকান rেkপই কেরন না, অথZাৎ পািরভািষক অেথZ যােক বলা হয় hসেন ফােয়লী (hসেন Pফ’

লীর িবপরীেত) Pনই, অথবা Pকবলমাt অপেরর পািথZব জীবেনর sখ- সমৃিdেত আপন কেমZর 

pভাবেকই কেমZর মানদN বেল মেন কেরন, তেব এ ধরেনর বRািkরা ইসলােমর অেনক িবAাস 

ও পিরিচিতর বRাখRায় ?াnপnা অবলmেন বাধR হয় অথবা ঐgেলােক অnধাবন করেত বRথZ হয়। 

Pযমন : ঈমােনর ভিূমকা ও সৎকেমZর সােথ ঈমােনর সmকZ, kফর ও িশরেকর #ংসাtক 

ভূিমকা ইতRািদ বRাখRা Pকান Pকান গির+ পিরমােণর ও িবsৃত সমেয়র কমZকােNর উপর লিঘt 

পিরমােণর ও kুd সমেয়র কমZকােNর অgািধকােরর বRাখRার Pkেt তারা বkিচnার আ0য় gহণ 

কের। অথZাৎ তারা এrপ মেন কেরন Pয, মহান আিব.ারকগণ Pয অপেরর sখ- সমৃিdর 

উপকরেণর Pযাগান িদেয়েছন অথবা মুিkকামীগণ Pয তােদর জািতর মুিkর জেn সংgাম 

কেরেছন, তারা স{ত কারেণই পরকােল উp মযZাদা ও সmােনর অিধকারী হেবন - যিদও আlাহ 

ও পুনrtান িদবেসর pিত তােদর Pকান িবAাস না Pথেক থােক। কখেনা কখেনা এমন পযZােয় 

Pপৗঁেছন Pয, pকৃত sখ- সমৃিdর জেn জrরী ঈমানেক, এ পৃিথবীরই 0িমক ও কমZজীবী মাnেষর 

মানিবক মূলRেবাধ ও তােদর িবজেয়র pিত ‘িবAাস sাপন করার’কথা উেlখ কের থােক । 

এমনিক ‘Pখাদােকও’তারা মূলRেবাধ ও চািরিtক আদেশZর তাৎপেযZর আওতায় বRাখRা কের 

থােকন । 
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যিদও পূবZবতZী পাঠসমূেহর আেলািচত িবষয়বst Pথেক এ রকেমর ধারণার dবZলতা ও আসরতা 

সmেকZ অবগত হওয়া সmব, তথািপ আজেকর যুেগ এ রকেমর ধারণার িবsৃিত ও বRাপকতা 

এবং ভিবIৎ pজেnর জেn তা Pয, িবপযZয় বেয় আনেত পাের, তা িবেবচনা করেল, ঐgেলা 

সmেকZ অিধকতর বRাখRা -িবেiষণ করাটা সমেয়ািচত বেল মেন কির।  

তেব এ সকল িবষয় সmেকZ িবsািরত ও সবZাtক আেলাচনার জেn যেথt সময় ও sেযােগর 

pেয়াজন। ফেল আমরা এখােন ঐgেলার িবAাসগত িদেকর দৃিtেকাণ Pথেক এবং এ পুsেকর 

-বিশেtRর কথা িবেবচনা কের, Pকবলমাt মূল িবষয়সমূেহর উেlেখই সেচt হব।  

 

মাnেষর pকতৃ উৎকষW বা কামাল :  

যিদ আমরা একিট ফলবতী আেপল বৃkেক একিট ফলিবহীন আেপল বৃেkর সােথ তুলনা 

কির, তেব ফলবতী বৃkিটেক ফলিবহীন বৃkিটর Pচেয় অেপkাকৃত Pবশী মূলRবান বেল গণনা 

করব। আর এটা Pকবলমাt এ কারেণই নয় Pয, মাnষ ফলবতী বৃk Pথেক অিধকতর লাভবান 

হয় বরং এটা এ কারেণ Pয, ফলবতী বৃk অিsেtর িদক Pথেক পণূZতর এবং এর অিstগত 

pভাব অেপkাকৃত Pবশী, ফেল সtাগতভােবই মূলRবান। িকnt এ আেপল বৃkই যখন Pরাগাkাn 

ও পূণZতার পথ Pথেক িবচুRত হেয় পেড় তখন তা sীয় মূলR হারায় এবং এমনিক অপরেক 

কলুিষত ও kিতgs করার উৎেসও পিরণত হেত পাের।  

মাnষও অnাn pাণীর তুলনায় এrপ। যিদ Pস তার উপযুk উৎকেষZ Pপৗঁছেত পাের এবং তার 

িফtাত সংিit অিstগত pভাব pকাশ লাভ কের থােক, তেব Pস অnাn pাণীর Pচেয় 

অিধকতর মযZাদা ও মূলRমােনর অিধকারী হেব। িকnt যিদ Pস বRািধgs ও িবচুRত হয় তেব 

অnাn pাণীর Pচেয়ও িনকৃtতর ও kিতকারক হেত পাের। Pযমন : পিবt Pকারােন Pকান Pকান 

মাnষেক সকল pাণীর Pচেয় িনকৃt ও চতু{দ pাণীর Pচেয়ও মূঢ় বেল উেlখ করা হেয়েছ।  

َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ (  )ِإنَّ َشرَّ الدَّ
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আlাহর িনকট িনকৃtতম জীব Pস বিধর ও মূক, যারা িকছুই বুেঝ না। (আনফাল- ২২)  

 )أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ (
 

এরা প}র nায় বরং তা অেপkাও অিধক মূঢ়। (আ’রাফ- ১৭৯)  

অপরিদেক যািদ Pকউ আেপল বৃkেক Pকবলমাt অংkিরত অবsায়ই Pদেখ থােকন, তেব তার 

ধারণা এই Pয, এর িবকােশর চূড়াn পযZায় হল অংkিরত হওয়াই এবং তেতািধক পূণZতা আর 

Pনই। অnrপ যিদ Pকউ Pকবলমাt মাnেষর মধRম ধরেনর পূণZতার সােথ পিরিচত হেয় থােকন 

তেব িতিন pকৃত কামাল বা পূণZতার সিঠক ধারণা লােভ বRথZ হেবন । Pকবলমাt তারাই মাnেষর 

সিঠক মূলRায়েন সkম হেবন, যারা তার চূড়াn উৎকষZ সmেকZ jাত থাকেবন।  

তেব মাnেষর pকৃত উৎকষZ বা কামাল বstগত ও pকৃিতগত উৎকেষZর মত নয়। কারণ Pযমিন 

আমরা ইিতপূেবZও উেlখ কেরিছলাম Pয, মাnেষর মnIt rেহ মালাkতী বা আtার উপর 

িনভZরশীল এবং বstতঃ pকৃত মানবীয় উৎকষZ হল এ আtারই উৎকষZ যা sীয় ই াধীন 

কমZতৎপরতার মাধRেম অিজZত হয় Pহাক তা অnগZত বা আিtক তৎপরতা িকংবা Pহাক বািhক 

ও শরীরবৃিtক তৎপরতা। আর এ ধরেনর কামাল বা পূণZতােক ইিndয়gাh অিভjতা ও 

সংখRাগত মানদেNর িভিtেত শনাk করা যায় না বা অnমান করা যায় না। ফেল sভাবতঃই এ 

উৎকষZ সাধেনর পথও পরীkাগাের বRবhত উপকরেণর মাধRেম অnধাবনেযাগR নয়। অতএব 

িযিন sংয় এ ধরেনর উৎকষZ লাভ করেত পােরনিন এবং এেক pতRk jান ও অnjZােনর 

মাধRেম অnধাবন করেত পােরনিন, তােক বুিdবৃিtক যুিkর মাধRেম অথবা ওহী ও ঐশী 

gnসমূেহর মাধRেম এ সmেকZ jান লাভ করেত হেব।’  

ওহীর মেত এবং Pকারান ও পিবt আহেল বাইত ও মাsমগেণর (আ.) বণZনা মেত সেnেহর 

Pকান অবকাশ Pনই Pয, মাnেষর চূড়াn কামাল বা উৎকষZ হল তারই অিsেtর একিট পযZায় যা 

“pভুর -নকটR”rেপ বিণZত হেয়েছ। আর এ উৎকেষZর pভাব হল অনn -বভবসমূহ ও pভুর 
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সntিt, যা পরকােল আtpকাশ করেব। বstতঃ এ উৎকেষZর সামgীক পথ হল pভুর ইবাদত বা 

উপাসনা ও তাকওয়া, যা বRিkগত ও সামািজক জীবেনর সকল sরেক সমিnত কের।  

তেব বুিdবৃিtক দিৃtেকাণ Pথেক, অেনক জিটল যুিk- pমাণও এ িবষেয়র উপর বণZনা করা Pযেত 

পাের, যার জেn একািধক দাশZিনক pারিmকার pেয়াজন হয়। ফেল আমরা এখােন সহজ-  

সরলভােব িবষয়িট উপsাপেনর Pচtা করব।  

 

বিুdবিৃtক বsাখsা : 

মাnষ িফতরাতগতভােবই অসীম কামাল বা পূণZতা কামনা কের। jান ও সামথZR এর বিহঃpকাশ 

বেল পিরগিণত হয়। আর এ ধরেনর পণূZতা লাভই অসীম Pভাগ- িবলাস ও িচরsায়ী sখ- সমৃিdর 

কারণ। মাnেষর জেn এ পূণZতা বা কামাল তখনই সmব হেব যখন অসীম jান, kমতা ও 

পরমপূণZতার আধােরর সােথ অথZাৎ মহান আlাহর সােথ সmকZ sািপত হেব। আর এ সmকZই 

আlাহর সািnধR (قرب) নােম পিরিচত।১৭৯ অতএব মাnেষর pকৃত উৎকষZ বা পূণZতা, যা হল তার 

সৃিtর উেds, তা মহান আlাহর সােথ সmেকZর মাধRেম ও তারই -নকেটRর ছায়ায় অিজZত হয়। 

আর Pয বRিk এই কামাল বা উৎকেষZর সবZিনmsের Pপৗঁছেত বRথZ হয় অথZাৎ dবZলতম পযZােয়র 

ঈমানও যার না থােক তেব Pস Pসই বৃেkর মতই, Pয বৃk এখনও ফলবতী হয়িন ও ফল pদান 

কেরিন। আর যিদ এ ধরেনর বৃk মড়েকর ফেল ফলpদােনর kমতা ও সামZথR হারায়, তেব তা 

হেব িন ল বৃkসমূহ Pথেকও িনকtৃ।  

অতএব মাnেষর কামাল বা পূণZতা ও sখ- সমৃিd অজZেনর পেথ ঈমােনর ভূিমকা এ দৃিtেকাণ 

Pথেক grtবহ Pয, মাnেষর আtা বা rেহর মূলিবেশষtই হল মহান আlাহর সােথ সেচতন ও 

Ps াpেণািদত সmকZ থাকা। আর এ সmকZ বRতীত যেথাপযুk উৎকষZ ও তার pভাব Pথেক 

বি]ত হেব। অnভােব বলা যায় : কাযZেkেt তার মnIt লাভ হয় না। আর যিদ sাধীনতার 

অপবRবহােরর ফেল এ রকম সমুনত PযাগRতােক িবনt কের তেব Pস ভয়ংকরতম অতRাচােরর 
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Pবাঝা sীয় sেn ধারণ করল, যার ফেল Pস অনn শািsেত পিতত হেত বাধR হেব। পিবt 

Pকারান এ ধরেনর বRিkেদর সmেকZ বেল :  

َوابِّ (  )ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم َال يـُْؤِمُنونَ ِإنَّ َشرَّ الدَّ
 

আlাহর িনকট িনকৃt জীব তারাই যারা kফরী কের এবং ঈমান আেন না।(আনফাল - ৫৫)  

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, পূণZতা ও sখ- সমৃিdর অথবা অধঃপতন ও 

dঃখ- dদZশার পেথ ধািবত হওয়ার িদক িনধZারণ কের, যথাkেম ঈমান অথবা kফর। sভাবতঃই 

(ঈমান ও kফেরর মেধR) Pয Pকানিট সবZেশেষ অবsান Pনয়, তাই চূড়াn ও ভাগR িনধZারণী ভূিমকা 

রাখেব।  

 

উdীপক ও িনয়sােতর ভিূমকা  :   

উপেরািlিখত নীিতর আেলােক stতঃই pতীয়মান হয় Pয, মাnেষর ই াধীন কমZকােNর pকৃত 

মূলR িনভZর কের সিতRকােরর পূণZতা বা কামাল অজZেনর পেথ অথZাৎ মহান আlাহর -নকেটRর 

পেথ, ঐ gেলার pভাব বা ভূিমকার উপর। যিদও বRিkর কমZকাNসমূহ pকারাnের (এমনিক 

একািধক মাধRমােn) অপেরর পূণZতার Pkt psত কের থােক, তেব Pসgেলা snর ও pকৃtrেপ 

gণািnত হেলও কতZার অনn sখ- সমৃিdর Pkেt ঐ কমZgেলার ভূিমকা িনভZর কের, তার আtার 

উৎকষZ সাধেনর পেথ তার কমZকােNর pভােবর উপর ।  

অপরিদেক বাsব কমZকােNর সােথ কতZার আtা বা rেহর সmকZ, ই া বা ইরাদার মাধRেম 

অিজZত হয়, যা হল তার pতRkকমZ। আর কমZ সmাদেনর ই া, কমZফেলর pিত তার 

Pঝাঁক, pবণতা ও আকষZণ Pথেক জn Pনয় । এ pবণতা বা Pঝাঁকই উিdt লেkRর িদেক তার 

আtায় গিতস]ার কের এবং কমZ সmাদেনর ই াrেপ pেjািলত হয়। অতএব ই াধীন 

কমZসমূেহর মূলR কতZার Pঝাঁক ও িনয়Rােতর অnগামী এবং কেমZর সততা (حسن فعلی) কতZার 

সততা (حسن فاعلی) বRতীত আtার উৎকষZ ও অনn sখ- সমৃিdর Pkেt pভাব Pফেল না। আর 
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এ জেnই, যা বstগত ও পািথZব উেdেs সmািদত হয়, অনn sখ- সমৃিdর পেথ তা Pকান 

ভূিমকা রাখেব না এবং সামািজক কলRােণ বৃহtম কমZতৎপরতাও যিদ আtmিরতােহতু চালােনা 

হয়, তেব পরকােল কতZার জেn তা নRূনতম লাভও বেয় আনেব না ।১৮০ বরং তার জেn kিতকর 

ও চািরিtক অবkেয়র কারণ হেত পাের। এ কারেণই পিবt Pকারান পরকালীন sখ- সমৃিdর 

পেথ সৎকেমZর pভাবেক ঈমান ও stার -নকটRলােভর আশা করার শতZাধীন বেল উেlখ কেরেছ 

।১৮১  

  و اراد وجه اهللا و ابتغاء مرضات اهللا
 

অথZাৎ ‘আlাহর জেn ইরাদা এবং আlাহর সntিt লােভর জেn pেচtা।’ 

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা এ িসdােn Pপৗঁছেত পাির Pয, pথমতঃ সৎকমZ, অপেরর 

কলRাণ সাধেনর মেধRই সীমাবd নয়। িdতীয়তঃ অপেরর কলRাণ সাধনও বRিkগত ইবাদেতর 

মত তখনই চূড়াn উৎকষZ ও অনn sখ- সমৃিdর Pkেt ভূিমকা রাখেব যখন ঐশী উেds Pথেক 

উৎসািরত হেব।  
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১৭তম পাঠ 

 

কমW িন&ল হওয়া ও পাপেমাচন  

 

ভিূমকা : 

“পরকালীন sখ- সমৃিdর সােথ ঈমান ও সৎকেমZর সmকZ এবং অপরিদেক অনn dঃখ- dদZশার 

সােথ kফর ও gনােহর সmকZ”িশেরানােম Pয িবষয়িট আেলািচত হয় তা হল : পরকালীন 

ফলাফেলর সােথ ঈমান ও kফেরর pিত মুহূেতZর সmকZ, অnrপ পুরsার ও শািsর সােথ সকল 

sকমZ ও d.েমZর সmকZ িক চূড়াn, অপিরবতZনীয় ও sায়ী, না িক পিরবতZনশীল? Pযমন : 

পাপাচােরর kফলেক, sকেমZর মাধRেম পুিষেয় Pনয়া যায় িক? িকংবা িবপরীতkেম sকেমZর 

sফল পাপাচােরর মাধRেম িবনt হেত পাের িক ? যিদ Pকউ জীবেনর িকছু অংশ 

kফর, পাপাচাের এবং িকছু অংশ ঈমান ও আnগেতRর পেথ অিতবািহত কের, তেব িক Pস িকছু 

সময় শািs Pভাগ করেব, আবার অপর িকছু সময় পুরsােরর অিধকারী হেব? িকংবা এ dেয়র 

সিmিলত চূড়াn ফলাফেলর মাধRেমই িক অনn জীবেন মাnেষর PসৗভাগR অথবা dভZাগR িনধZািরত 

হয় ? না িক এর বRিতkম Pকান িবষয় ?  

pকৃতপেk এ িবষয়িট হল তা- ই, ‘যা হািবত ও তাকিফর’১৮২ নােম যুগ যুগ ধের আশয়ারী ও 

Pমা’তােযলী কালমশাstিবদগেণর মেধR আলাপ-আেলাচনার িবষয় বেল পিরগিণত হেয় আসেছ। 

আমরা এখােন িশয়া মতবােদর দৃিtেকােণ এ িবষয়িট সmেকZ সংিkpাকাের আেলাচনা করব । 

 

ঈমান ও kফেরর সmকW :  

পূবZবতZী পাঠসমূহ Pথেক আমরা ইিতমেধRই জানেত Pপেরিছ Pয, Pকান sকমZই Pমৗিলক 

িবAাসসমূেহর উপর আsা sাপন বRতীত, অনnঃ sখ- সমৃিdর কারণ হেত পাের না। অn কথায় : 
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kফর, পুণRকমZসমূেহর িন লতার কারণ। এখােন উেlখ করব Pয, জীবেনর PশষােধZ যিদ Pকউ 

ঈমান আেন, তেব তা পূবZকত kফরীর সকল kপভাব Pমাচন কের এবং উjল- দীিpময় িশখার 

মত পূেবZরZ সকল অমািনশােক িবদূিরত কের। িবপরীতভােব সবZেশেষ কৃত kফর, পূবZকৃত 

ঈমােনর সকল sফলেক িবনt কের এবং বRিkর জীবেনর সকল পাতাgেলােক কােলা ও 

dভZােগRর িতিমের পিরণত কের, আর খেড়র sেপ পিতত অিgsফুিলংেগর মত সবZs ভিsভূত 

কের। উদাহরণsrপ : ঈমান উjল দীেপর মত অnরাtার ঘরেক উjল- দীিpময় কের তুেল 

এবং অnকার ও িতিমরেক hদয় গhর Pথেক দরূীভূত কের। অপরিদেক kফর Pস িনবZািপত 

দীেপর মতই যা আেলার অবসান ঘিটেয় অnকােরর সূচনা কের। যতkণ পযZn মানবাtা এ 

পিরবতZনশীল ও বstগত িবA ও অিsিতশীল অবsার সােথ সmিকZত থাকেব, ততkণ পযZn সবZদা 

অnকার ও আেলার তীbতা ও kীণতার সীমায় অবsান করেব। আর এ অবsা ততkণ পযZn 

চলেত থাকেব, যতkণ পযZn না Pস এ kণsায়ী আবাসsল Pছেড় পরপাের যাওয়ার জেn pstত 

হেব এবং ঈমান ও kফেরর পথ তার জেn বn হেব। তখন Pস যতই পনুরায় পৃিথবীেত িফের 

এেস অnকার Pথেক মুk হওয়ার ই া কrক না Pকন, তা তার Pকান উপকাের আসেব না । [ 

পাঠ-  ৪৯ dtবR ] পিবt Pকারােনর মেত ঈমান ও kফেরর এ পারsিরক pভাব সmেকZ Pকান 

সেnেহর অবকাশ Pনই এবং পিবt Pকারােনর অসংখR আয়াত এ িবষেয়র sপেkই সািk pদান 

কের। Pযমন :  

 )َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويـَْعَمْل َصاِحلًا يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِهِ (
Pয বRিk আlাহেক িবAাস কের ও সৎকমZ কের, িতিন তার পাপ Pমাচন করেবন। (তাগাবুন- ৯)  

অপর এক আয়ােত বলা হয় : 

نـَْيا َواْآلِخرَةِ (  َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ
 )ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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Pতামােদর মেধR Pয Pকউ sীয় dীন হেত িফের যায় এবং সতR pতRাখRানকারী rেপ মৃতুR মুেখ 

পিতত হয়, ইহকাল ও পরকােল তােদর কমZ িন ল হেয় যায়। তারাই অিgবাসী, Pসখােন তারা 

sায়ী হেব। (বাকারা-  ২১৭) 

 

sকমW ও d'েমWর সmকW :  

ঈমান ও kফেরর মেধR িবদRমান সmেকZর মত sকমZ ও d.েমZর মেধR িবদRমান সmেকZর 

উদাহরণও িবেবচনা করা Pযেত পাের। িকnt তা সামিgকভােব নয় এবং এ rেপ নয় Pয, হয় 

মাnেষর আমলনামায় সবZদা সৎকমZসমূহ িলিপবd হয় ও পূবZবতZী অপকমZসমূহ মুেছ যায় অথবা 

সকলZ অপকমZসমূহ িলিপবd হয় ও পূবZবতZী সকল সৎকমZ মুেছ যায় (Pযমনিট Pকান Pকান 

Pমা’তােযলী কালামশাstিবদগণ মেন কেরেছন)। িকংবা এ রকমিটও নয় Pয, সবZদা পূবZবতZী 

কমZসমূেহর gণ ও মােনর আেলােক Pমাট চূড়াn ফল তার আমলনামায় িলিপবd হয় (Pযমনিট 

অপর Pকউ Pকউ মেন কেরেছন)। বরং মাnেষর আমেলর িবষয়িটেক আরও সূk ও 

পuুাnপuুrেপ বণZনা করেত হেব। অথZাৎ Pকান Pকান সৎকমZ (যিদ সিঠক ও কািuত rেপ 

সmn করা হয়) পূবZবতZী সকল অপকেমZর ফলাফলেক দূরীভূত কের। Pযমন : তওবাহ যিদ 

কািuতrেপ সmাদন করা হয়, তেব বRিkর পাপ kমা কের Pদয়া হয়।১৮৩ িঠক আেলাক টার 

মত সরাসির অnকার িবndেত আেলাকিবm Pফেল ও আেলািকত কের। িকnt সকল সৎকমZই 

সকল pকার পাপাচােরর kফলেকই দূরীভূত কের না। ফেল এ দৃিtেকাণ Pথেক মু’িমন বRিk 

পরকােল একিট িবেশষ সময় ধের শািs Pভাগ করার পর, পিরেশষ িচরnন Pবেহেs pেবশ করেত 

পাের। Pযন মানবাtার একািধক িদক িবদRমান এবং pেতRক P0ণীর কমZকাN, sকমZ ও kকমZ 

এর িবেশষ নীিত- Pকৗশেলর সােথ সংিit। Pযমন : ‘ক’নীিত- Pকৗশেলর সােথ সংিit 

সৎকমZ, ‘খ’নীিত- Pকৗশেলর সােথ সংিit পাপাচােরর kফলেক িবনt কের না, যিদ না সৎকমZ 

এতটা PজRিতমZয় হয় Pয, আtার অপরাপর অংেশও িব ুিরত হয় িকংবা পাপ এতটা ‘কলুষতা’

সৃিtকারী হয় Pয, অপরাপর অংশেক ও কলুিষত কের। উদাহরণতঃ হাদীস শরীেফ বিণZত হেয়েছ 



98 
 

Pয, gহণেযাগR নামায, পাপাসমূহেক Pধৗত কের এবং পাপ kমার কারণ হয়। পিবt Pকারােন 

বলা হয় : 

 )يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاتِ َوأَِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت (
 

সালাত কােয়ম কিরেব িদবেসর dই pাn ভােগ ও রজনীর pথমাংেশ । সৎকমZ অবsই অসৎকমZ 

িমটাইয়া Pদয়।(hদ- ১১৪)  

িপতা- মাতার অবাধRতা ও মদপােনর মত িকছু িকছু পাপকমZ িনিদtZ সমেয়র জেn ইবাদত 

কবুেলর পেথ pিতবnকতা সৃিt কের িকংবা কারও pিত অngহ করার পর তােক Pছাট করার 

ফেল, ঐ কেমZর sফল িবনt হেয় যায়। Pযমনিট পিবt Pকারােন বলা হেয়েছ :  

 )َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى(
 

দােনর কথা pচার কের এবং Pkশ িদেয় Pতামরা Pতামােদর দানেক িন ল করনা। (বাকারা-

২৬৪)  

িকnt সৎকমZ ও d.েমZর পারsিরক pভােবর pকৃিত ও পিরমাণ সmেকZ ওহী ও মাসূমগেণর 

(আ.) মাধRেম অবগত হেত হেব এবং এgেলার pেতRকিট সmেকZ Pকান সাধারণ িনয়ম িনধZারণ 

করা যায় না ।  

সবZেশেষ এতটkু বলার অবকাশ থােক Pয, সৎকমZ ও অসৎকমZ কখেনা কখেনা এ পািথZব 

জগেতই PসৗভাগR ও dভZােগRর অথবা অপর Pকান কমZ সmাদেনর সামথZR লাভ ও সামথZR 

হারােনার কারণ হয় । Pযমন : অপেরর pিত দয়াd হওয়া, িবেশষ কের িপতা- মাতা ও আtীয়-

sজেনর সােথ সdRবহার, দীঘZায়ু লােভর ও Pরাগ- বালাই দূর হওয়ার কারণ হয়। অপরিদেক 

বয়ঃেজR+েদর িবেশষ কের ওsাদ ও িশkকমNলীর pিত অসmান pদশZন, সামথZR হারােনার 

কারণ হয়। িকnt এর pভােবর ফল চূড়াn পুরsার ও শািs লাভােথZ নয়। পরুsার ও শািs লােভর 

pকৃত sান হল অনn ও িচরnন জগৎ।  
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১৮তম পাঠ 

িবDাসীেদর িবেশষ sিবধা  

 

ভিূমকা  :   

Pখাদাপিরিচিত পেবZ ১৮৪ আমরা জানেত Pপেরিছ Pয, pভুর ইরাদা মূলতঃ কলRাণ ও কামােলর 

সােথই সmিকZত। আর অকলRাণ ও অপণূZতা (মাnেষর ই ার) অnগামীkেম pভুর ইরাদার সােথ 

সmিকZত হয়। sভাবতঃই মাnেষর Pkেtও pভরু মূল ইরাদা মাnেষর উৎকষZ অনnেসৗভােগRর 

অিধকারী হওয়া ও িচরnন Pনয়ামত Pভাগ করার সােথ সmিকZত। আর অনাচািরেদর শািs ও 

dভZাগR, যা তােদর অপই ার ফল, তা অnগামীkেম pভুর pjাময় ইরাদার আওতাভুk হয়। 

যিদ শািs ও dঃখ dদZশা মাnেষরই kpবণতার অপিরহাযZ িবষয় না হত, তেব pভুর িবsৃত 

রহমেতর দাবী হত এই Pয, সৃিtর Pকান সদsই আযাব ও শািsেত পিতত হেব না।১৮৫ িকnt pভুর 

এ অসীম রহমেতর ফেলই sাধীনতা ও িনবZাচনািধকার সহকাের মাnেষর সৃিt হেয়েছ। আর 

ঈমান ও kফর এ d’পেথর Pয Pকান একিট িনবZাচেনর অপিরহাযZ ফল হল PসৗভাগRময় বা 

dভZাগRময় পিরণােম উপনীত হওয়া। তেব পাথZকR }ধ ুএটkু Pয, PসৗভাগRময় পিরণােম উপনীত 

হওয়া pভুর pকৃত ইরাদার সােথ সmিকZত; আর dভZাগRময় পিরণাম অnগামীkেম pভুর ইরাদার 

সােথ সmিকZত। sতরাং এ পাথZেকRরই দাবী হল এই Pয, সৃিt ও িবধান উভয় Pkেtই কলRােণর 

িদকিট অgািধকার পােব। অথZাৎ অিstগতভােব মাnষ এমনভােব সৃিt হেব Pয,  

কলRাণকমZসমূহ তার বRিkেt অেপkাকৃত গভীর pভাব Pফেল, আর িবিধগতভােব সহজ ও সরল 

দািয়t লাভ কের, যােত PসৗভাগR ও িচরnন শািs Pথেক মুিkর পেথ Pকান কিঠন drহ দািয়t 

পালেণর pেয়াজনীয়তা না থােক।১৮৬ অপরিদেক পুরsার ও শািsর Pkেt, পুরsােরর বRাপার 

অgািধকার পােব। আর রহমত ও Pkােধর Pkেt রহমত অgািধকার পােব।১৮৭ রহমেতর এ 
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অgািধকােরর sুরণ Pয সকল িবষেয় pকাশ পায়, Pস gেলার মেধR কেয়কিট দtৃাn এখােন তুেল 

ধরব। 

পণুs বিৃd :  

পরকালীন PসৗভাগR কামনাকারীেদর জেn মহান আlাহ pথম Pয pািধকােরর pিতrিত 

িদেয়েছন, তা হল : Pকবলমাt আমেলর সমপিরমাণ পুণRই তােক Pদয়া হেব না, বরং বিধZত 

মােনর পূণR তােক Pদয়া হেব। এ িবষয়িট পিবt Pকারােন sstrেপ বিণZত হেয়েছ। Pযমন :  

َهاَمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة ( ٌر ِمنـْ  )فـََلُه َخيـْ
 

Pয Pকউ সৎকমZ িনেয় আসেব Pস উৎকৃtতর pিতফল পােব। (সূরা নামল-  ৮৯)  

 )َوَمْن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا(
 

Pয উtম কাজ কের আিম তার জেn তােত কলRাণ বিধZত কির। (}রা-  ২৩)  

 )َوزِيَاَدةٌ لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن (
 

যারা মংগলকর কাযZ কের তােদর জেn আেছ মংগল এবং আেরা অিধক। (ইউnস- ২৬) 

 )ِإنَّ اللََّه َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا َعِظيًما(
 

আlাহ অণু পিরমাণও জুলুম কেরন না এবং অণু পিরমাণ পণুR কাযZ হেলও আlাহ তা িদgণ 

কেরন, আর আlাহ তার িনকট হেত মহা পুরsার pদান কেরন। (িনসা- ৪০)  

 )َلُمونَ َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاِهلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفَال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم َال يُظْ (
 

Pকউ Pকান সৎ কাযZ করেল Pস তার দশgণ পােব এবং Pকউ Pকান অসৎকাযZ করেল তােক }ধু 

তারই pিতফল Pদয়া হেব। আর তার pিত জুলম করা হেব না। (আনআম-  ১৬০) 
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kdু পাপসমেূহর জেn kমা লাভ : 

অপর pািধকারিট হল মু’িমনগণ যিদ বড় gনাহসমূহ Pথেক দূের থােকন, তেব দয়াময় আlাহ 

তােদর kুd gনাহসমূহ kমা করতঃ ঐgেলার kফল Pথেক তােদরেক রkা কেরন । Pযমন :  

َهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِميًا(  )ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
 

Pতামােদরেক যা িনেষধ করা হেয়েছ তার মেধR যা grতর তা হেত িবরত থাকেল Pতামােদর 

লঘুতর পাপgেলা Pমাচন করব এবং Pতামােদরেক সmানজনক sােন pেবশ করাব। (িনসা- ৩১)  

stতঃই এ ধরেনর বRিkবেগZর জেn kdু gনাহসমূেহর kমাকরণ তওবাহর শতZাধীন নয় । 

কারণ তওবাh বড় gনাহসমূহ Pথেকও মুিk লােভর কারণ।  

 

অেnর কমW eথেক লাভবান হওয়া : 

মুিমনেদর অপর একিট sিবধা হল, Pকান Pফেরশতা ও আlাহর িনবZািচত বRিkরা যিদ তােদর 

জেn kমা pাথZনা কেরন তেব মহান আlাহ তােদরেক kমা কের Pদন।১৮৮ অnrপ অnাn 

মু’িমনগেণর Pদায়া ও ইিsগফার তােদর জেnও ম@ুর করা হয়। এমনিক Pকান মু’িমন বRিkর 

জেn যিদ Pকউ কারও আমল উৎsগZ কের, তেব তার িনকটও (অn এক মু’িমন) তা Pপৗঁেছ।  

আেলাচR িবষয়gেলা অসংখR আয়াত ও হাদীেস বিণZত হেয়েছ। িকnt Pযেহতু এ িবষয়িট 

pতRkভােব শাফায়ােতর সােথ জিড়ত Pসেহতু এ িবষয়িট সmেকZ তুলনামূলক বRাখRা pদান 

করেত হেব। ফেল এখােন আমরা এতটkু ইি{ত িদেয়ই kাn হি ।  
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১৯তম পাঠ 

শাফায়াত  

 

ভিূমকা : 

মহান আlাহ মু’িমনেদর জেn অপর Pয sেযাগ- sিবধা িনধZারণ কেরেছন, তা হল : যিদ মু’িমন 

বRিk আমৃতুR sীয় ঈমানেক সংরkণ কের এবং যিদ এমন Pকান gনােহ িলp না হয়, যার ফেল 

সামথZRhত হয়, dভZাগRময় পিরণিতর sীকার হয় ও অবেশেষ িdধা- dেnd পিতত হয় িকংবা 

সতRেক অsীকার কের, এককথায় যিদ িবAাসী অবsায় পৃিথবী Pথেক িবদায় gহণ কের, তেব 

িচরnন শািsেত পিতত হেব না। তার kুদপাপসমূহ, বড়gনাহ Pথেক দূের থাকার কারেণ kমা 

কের Pদয়া হেব। আর বড় পাপসমূহ পূণZ ও gহণেযাগR তওবাহর মাধRেম kমা করা হেব। যিদ 

এrপ তওবাহ করেত সkম না হয় তেব, পািথZব কt- Pkেশর মাধRেম তার gনােহর Pবাঝা লাঘব 

করা হেব এবং বারযােখ ও পুনrtােনর pারেmই কt Pভােগর মাধRেম তােক কলুষতা Pথেক মুk 

করা হেব। এর পরও যিদ Pস তার gনােহর কলুষতা Pথেক মুk না হেত পাের, তেব শাফায়ােতর 

(মহান আlাহর অসীম ও িবsতৃ অngেহর PজRািতকণা, যা নবীগণ (আ.), িবেশষ কের মহানবী 

(সা.) ও তার মহান আহেল বাইতগেণZর (আ.) উপর আপিতত হেয়েছ) মাধRেম নরকযntণা Pথেক 

মুিk লাভ করেব।১৮৯ অসংখR হাদীেস Pয “মাকােম মাহমূদ”১৯০ বা pশংিসত sােনর উেlখ 

রেয়েছ, যার pিতrিত পিবt Pকারােন মহান নবীেক (সা.) pদান করা হেয়েছ মূলতঃ তা এ 

শাফায়ােতরই sান। এ ছাড়াও উেlখ করা হেয়েছ :  

 )َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى(
 

অিচেরই Pতামার pিতপালক Pতামােক অngহ দান করেবন আর তুিম সnt হেব। (Pযাহা-  ৫) 
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উপেরাk আয়াতিট যারা শাফায়াতলােভর PযাগR, হযরেতর (সা.) শাফায়ােতর মাধRেম তােদরেক 

kমা করা হেব - এ িবষয়িটর pিত ইি{ত pদান কের।  

অতএব মু’িমন পাপীেদর সবZবহৎ ও সবZেশষ আশা হল শাফায়াত। তথািপ pভুর Pরাষানেল 

পিতত হওয়া Pথেক িনেজেক রkা করেত হেব এবং সবZদা এ ভয় অnের Pপাষণ করেত হেব 

Pয, যিদ বা এমন Pকান কাজ কের Pফেল, যা dেভZাগময় পিরণাম Pডেক আনেব ও অিnমমুহূেতZ 

ঈমানহারা হেয় যােব; িকংবা যিদ বা পািথZব িবষয়বstর pিত hদেয় এমন আকষZণ সৃিt হয় 

Pয, (আlাহ আমােদরেক এ Pথেক রkা কrন) মহান আlাহর Pরাষানেল পিতত হেয় এ পৃিথবী 

Pথেক িবদায় gহণ করেব, আর তখনই জানেত পারেব Pয, একমাt িতিনই (মহান আlাহ) 

তােদর ও তােদর মেনাহারীেদর মেধR মৃতুRর মাধRেম িবেভদ সৃিt কেরন।  

 

শাফায়ােতর তাৎপযW :  

শাফায়াত যা شفع pকৃিত Pথেক, Pজাড়া বা ‘যুগল’অেথZ গৃহীত হেয়েছ। সাধারেণর 

কেথাপকথেন এrপ অেথZ বRবhত হয় Pয, Pকান সmািনত বRিk তার সmােনর িবিনমেয় Pকান 

অপরাধীেক তার শািs Pথেক িনsিৃত িদেত চায় অথবা Pকান Pসবেকর পরুsার বৃিd করেত চায়। 

সmবতঃ এ Pkেt শাফায়াত শেbর বRবহােরর কারণ হল এই Pয, অপরাধী বRিkর 

একাকী, kমালােভর PযাগRতা Pনই অথবা Pসবেকর একাকী বিধZত পুর.ারলােভর PযাগRতা 

Pনই; িকnt sপািরশকারী বা শাফী’র (شفيع) সােথ pাgkেদর যুগল আেবদেনর কারেণ এ 

PযাগRতা অিজZত হয় ।  

pচিলত িনয়েম, Pয বRিk sপািরশকারীর sপািরশ gহণ কেরন, তা এ কারেণ কেরন Pয, িতিন 

ভয় কেরন যিদ sপািরশ gহণ না কেরন তেব sপািরশকারী িবbত Pবাধ করেবন। আর এ 

িবbতেবােধর ফেল তার (sপািরশকারীর) আnিরকতা ও Pসবা Pথেক sপািরশ gহণকারী বি]ত 

হেত পােরন বা তার পk Pথেক kিতps হেত পােরন। মুশিরকরা িবAজগেতর সৃিtকতZােক 
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মানবীয় gেণ gণািnত কের থােকন । Pযমন : মেন কেরন Pয stীর 

ভালবাসা, িবদূষক, সাহাযRকারী ও সহকারীর pেয়াজন অথবা মেন কেরন Pয সৃিtকতZা অংশীদার 

ও সহকমZীেদর ভেয় ভীত হন। তারা মহান আlাহর দৃিt আকষZণ করার জেn িকংবা তার 

Pরাষানল Pথেক মুিkলােভর জেn কিlত Pখাদােদর আঁচেল আ0য় gহণ কের থােকন এবং 

Pফেরশতা ও িজনেদর পূজা- অচZনায় আtিনেয়াগ কেরন; মূিতZ ও pতীমার িনকট িশর নত 

কের, আর বেল   :  

 )َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَّهِ (
 

এরাই আlাহর িনকট আমােদর জেn sপািরশকারী। ( ইউnস- ১৮)১৯১ 

িকংবা বেল :  

 )نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَا ِإَىل اللَِّه زُْلَفىَما (
 

আমরা Pতা এেদর পূজা এই জেnই কির Pয, এরা আমােদরেক আlাহর সািnেধR এেন িদেব। 

(যুমার-  ৩ )  

পিবt Pকারান এ ধরেনর অjতাpসূত ধারণার জবােব বেল : 

 )َشِفيعٌ لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِيلٌّ َوَال (
 

আlাহ বRতীত তার Pকান অিভভাবক ও sপািরশকারী থাকেব না। (আনয়াম- ৭০) 

িকnt sরণ রাখেত হেব Pয, এ ধরেনর sপািরশকারী ও তার sপািরশ অsীকার করার অথZ 

চূড়াnrেপ sপািরেশর অsীকৃিত নয়। বরং পিবt Pকারােন আlাহর অnমিতkেম sপািরেশর 

sপেk অেনক আয়ােত বিণZত হেয়েছ। এ ছাড়া sপািরশকারী ও sপািরশভুkেদর -বিশtR 

সmেকZও আয়াতসমূেহ বিণZত হেয়েছ। আর অnেমািদত sপািরশকারীেদর sপািরশ মহান আlাহ 

কতৃZক গৃহীত হেব। তােদর (শাফায়াতকারীেদর) ভেয় ভীত হওয়ার কারেণ িকংবা তােদর িনকট 
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ঋণী বেল নয়, বরং এটা এমন এক মাধRম, যা মহান আlাহ তার ঐ সকল বাnােদর জেn 

উmুk কেরেছন যারা তার পk Pথেক নূRনতম কrণা লােভর PযাগRতা রােখন। আর এ জেn শতZ 

ও মানদNসমূহও িনধZারণ করা হেয়েছ। pকৃতপেk সিঠক sপািরশ ও অংশীবাদী sপািরেশর 

pিত িবAােসর মেধR পাথZকR Pসrপই, Pযrপ পাথZকR মহান আlাহর অnমিতkেম িবলায়াত বা 

পিরচালনার িবAাস ও sাধীনভােব পিরচলানার িবAােসর মেধR পাথZকR সmেকZ Pখাদাপিরিচিত 

পেবZ বিণZত হেয়েছ ।১৯২  

শাফায়াত শbিট কখেনা কখেনা আরও িবsৃত অেথZ বRবhত হয় এবং সকল কলRাণকমZ, যা 

অপেরর জেn মাnষ কতৃZক সmািদত হয়, তােকও সমিnত কের। Pযমন : িপতা- মাতা সnােনর 

জেn, িকংবা সnান িপতা- মাতার জেn যা কের থােক। অnrপ িশkক বা সতকZকারী ছাtেদর 

জেn, এমনিক মুয়াযিযন তােদর জেn যা কের থােকন, যারা তার আযান }েন নামােযর কথা 

sরণ করতঃ মসিজেদ িগেয় থােকন, এর সবই হল শাফায়াত। pকৃতপেk Pয সকল কলRাণকমZ 

পািথZব জীবেন সmn করা হেয়েছ, তা- ই পরকােল শাফয়াতrেপ ও পেথর িদশাrেপ 

আtpকাশ কের । 

অপর একিট িবষয় হল : পাপীেদর জেn ইিsগফার বা kমা pাথZনা করাও এ পৃিথবীেত এক 

ধরেনর শাফায়াত। এমনিক অপেরর জেn Pদায়া করা এবং তােদর অভাব পূরণ করার জেn 

মহান আlাহর িনকট pাথZনা করাও pকৃতােথZ মহান আlাহর িনকট Pথেক শাফায়াত বেল 

পিরগিণত হয়। কারণ এgেলার সবকিটই অেnর কলRাণকরণ ও তােক kিতর হাত Pথেক 

রkাকরেণর জেn মহান আlাহর পk Pথেক মাধRমrেপ পিরগিণত হয় ।  

 

শাফায়ােতর মানদN :  

Pযমনিট ইিতপূেবZ ইি{ত Pদয়া হেয়েছ Pয, শাফায়াতলাভ ও শাফায়াতকরেণর জেn মূল 

শতZ, মহান আlাহর অnমিত লাভ করা। Pযমন : পিবt Pকারােন বিণZত হেয়েছ : 

 )َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ (



107 
 

 

Pক Pস, Pয তার অnমিত বRতীত তার িনকট sপািরশ করেব ?” ( সূরা বাকারা - ২৫৫)  

 )َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِهِ (
 

তার অnমিত লাভ না কের sপািরশ করার Pকউ Pনই। (সূরা ইউnস-  ৩)  

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال (  )يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ
 

দয়াময় যােক অnমিত িদেবন ও যার কথা িতিন পছn করেবন Pস বRতীত, কারও সূপািরশ Pসই 

িদন, Pকান কােজ আসেব না । (Pতাহা-  ১০৯)  

َفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أَِذَن َلهُ (  )َوَال تـَنـْ
 

যােক অnমিত Pদয়া হয় Pস বRতীত আlাহর িনকট কারও sপািরশ ফলpসূ হেব না। (সাবা- ২৩)  

উেlিখত আয়াতসমূহ Pথেক সামিgকভােব ‘pভুর অnমিতর’শতZিট pমািণত হয়। িকnt অnমিত 

pাpেদর শতZ ও -বিশtRসমূহ pমািণত হয় না। তেব অnাn আয়াতসমূহ Pথেক d’পেkর জেnই 

শতZসমূহ sstrেপ pতীয়মান হয় । Pযমন :  

 )يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوَال َميِْلُك الَِّذيَن (
 

আlাহর পিরবেতZ তারা যােদরেক ডােক, sপািরেশর kমতা তােদর Pনই, তেব যারা সতR 

উপলিb কের তার সাkR Pদয় তারা বRতীত। (যুখrক-  ৮৬)  

সmবতঃ من شهد باحلق এ সািk বলেত তােদরেক বুঝায় যারা pভুর jান ও িশkার মাধRেম 

মাnেষর আমলসমূহ ও িনয়Rাতসমূহ সmেকZ অবগত হেত পােরন এবং তােদর আচরেণর pকৃিত 

ও মূলR সmেকZ সাkR িদেত পােরন। যা Pহাক উেlিখত বােকRর উেds ও িবেধেয়র সmকZ 

Pথেক আমরা পাই : শাফায়াতকারীগণেক এমন jােনর অিধকারী হেত হেব Pয, শাফায়াত 
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লােভর জেn মাnেষর PযাগRতার মূলRায়ন করেত সkম। আর িনiতrেপ যারা এ d’শেতZর 

অিধকারী হেয়েছন তােদর অnতম হেলন মাsমগণ (আ.)।  

অপরিদেক অn িকছু আয়াত Pথেক pমািণত হয় Pয, শাফায়াত লাভকারীেদরেক মহান আlাহর 

িpয়ভাজন হেত হেব । Pযমন :  

 )َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى(
 

তারা sপািরশ কের }ধু তােদর জেn যােদর pিত িতিন সnt। (সূরা আিmয়া- ২৮) 

আকােশ কত Pফেরশতা আেছ। তােদর Pকান sপািরশ ফলps হেব না যতkণ আlাহ যােক 

ই া এবং যার pিত সnt তােক অnমিত না Pদন। (নাজম- ২৬) 

stতঃই শাফায়াতলাভকারীেক আlাহর িpয়ভাজন হেত হেব। এর অথZ এ নয় Pয, তার সকল 

কমZই মহান আlাহর পছn অnযায়ী হেব। তাহেল Pতা শাফায়ােতর Pকান pেয়াজনই িছল না। 

বরং dীন ও ঈমােনর দৃিtেকাণ Pথেক sয়ং বRিkর pিত সnt অেথZ বুঝােনা হেয়েছ; Pযভােব 

হাদীেসও বিণZত হেয়েছ । 

অপরপেk িকছু িকছু আয়ােত, যারা শাফায়াতলােভর PযাগR নয় তােদর কথাও বিণZত হেয়েছ । 

Pযমন : পিবt Pকারােন মুশিরকেদর কথা উেlখ করেত Pযেয় বলা হয় :  

 )َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعنيَ (
 

পিরণােম, আমােদর Pকান sপািরশকারী Pনই। (}য়ারা- ১০০)  

এবং সূরা মুদাি.ছেরর (৪০- ৪৮) নং আয়ােত অপরাধীেদর Pদাযেখ যাওয়ার কারণ সmেকZ 

(অপরাধীেদরেক) pA করা হেল তারা উtের নামাযতRাগ, ১৯৩ ds মানবতােক সাহাযR না করা ও 

িবচার িদবসেক অsীকার করার মত -বিশtRgেলার কথা উেlখ কের। অতঃপর বলা হয় :  

الّشافعنيفما تنفعهم شفاعة   

ফেল sপািরশকারীেদর sপািরশ তােদর Pকান কােজ আসেবনা।  
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উেlিখত আয়াতসমূহ Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, মুশিরক ও িkয়ামতেক 

অsীকারকারীরা, যারা মহান আlাহর ইবাদত কের না, অভাবgsেদরেক সাহাযR কের না ও 

সিঠক নীিতেত িবAাস কের— না, তারা কখেনাই শাফায়াত লাভ করেব না । নবী (সা.)- এর পk 

Pথেক ইিsগফারও এ পৃিথবীেত এক pকার শাফায়াত বেল পিরগিণত হয় এবং তার 

ইিsগফার, যারা তার িনকট ইিsগফার ও শাফায়ােতর আেবদন জানােত অpsত তােদর জেn 

gহণেযাগR হেব না ১৯৪- এর আেলােক আমরা Pদখেত পাই Pয, শাফায়াতেক অsীকারকারীরাও 

শাফায়ােতর অnভুZk নয়; Pযমনিট হাদীেসও এেসেছ ১৯৫। 

উপেরাk আেলাচনা Pথেক আমরা এ িসdােn উপনীত হেত পাির Pয, pকৃত ও চূড়াn 

শাফায়াতকারীেক মহান আlাহর অnেমাদন pািp ছাড়াও sয়ং পাপাচারী হেত পারেবন না এবং 

তােক অপেরর আnগতR ও পাপাচােরর সিঠক মূলRায়ন করার PযাগRতা সmn হেত হেব। আর এ 

ধরেনর বRিkেদর (শাফী) সিঠক অnসারীরাও তার আেলােক সীিমত মাtার শাফায়াতকরেণর 

অিধকারী হেত পােরন। Pযমন : শহীদ ও িসdীকীেনর মত তার অnসারীগণ এ PযাগRতা অজZেন 

সkম হেবন।১৯৬ অপরিদেক যারা মহান আlাহর অnমিত ছাড়াও মহান অlাহ, তার নবীগণ (আ.) 

এবং যা িকছু মহান আlাহ তার পয়গাmরগেণর (আ.) pিত অবতীণZ কেরেছন Pযমন : শাফায়াত 

ইতRািদর pিত সিঠক িবAাস ও আsা sাপন করেবন, আর এ িবAাস, আমৃতুR সংরkণ 

করেবন, তারাই শাফায়াতলােভর PযাগRতাসmn হেবন ।  
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২০তম পাঠ 

কেয়কিট সমsার সমাধান  

শাফায়াত সmেকZ একািধক সমsা ও pA উtাপন করা হয়। আমরা আেলাচR পােঠ এ 

অnপপিtgেলার মেধR grtপূণZ কেয়কিটর উপsাপন ও জবাব Pদয়ার Pচtা করব। 

অnপপিt ১ : পিবt Pকারােনর Pবশ িকছু আয়ােত বিণZত হেয়েছ Pয, িkয়ামেতর িদবেস কারও 

সmেকZই sপািরশ gহণ করা হেব না। Pযমন :  

َها َعْدٌل َوَال ( َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ  ) ُهْم يـُْنَصُرونَ َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ
 

Pতামরা Pসইিদনেক ভয় কর Pযিদন Pকউ কারও Pকান কােজ আসেব না এবং কারও sপািরশ 

sীকৃত হেব না এবং কারও িনকট হেত kিতপুরণ গৃিহত হেব না এবং তারা Pকান pকার সাহাযR 

পােব না । (বাকারা- ৪৮ )  

জবাব  :  pাgk ধরেনর আয়াতসমূহ sাধীন ও শতZহীন শাফায়াতেক অsীকার করণােথZ অবতীণZ 

হেয়িছল, যােত Pকউ Pকউ িবAাসী িছল। এ ছাড়া উেlিখত আয়াতিট হল সবZ সাধারণ অেথZর 

অিধকারী, যা আlাহর অnমিতkেম ও িনিদZt শতZসােপেk, শাফায়ােতর sপেk বিণZত 

আয়াতসমূহ কতৃZক সীমাবd হেয় থােক; Pযমনিট পূবZবতZী পােঠ ইি{ত করা হেয়েছ ।  

অnপপিt -২  :  শাফায়ােতর -বধতার অপিরহাযZ অথZ হল, মহান আlাহ শাফায়াতকারীগণ কতৃZক 

pভািবত হেয় থােকন। অথZাৎ তােদর শাফায়াতই kমা লােভর (যা একমাt মহান আlাহরই 

অিধকার) কারণ হেয় থাকেব।  

জবাব  :  শাফায়াত বা sপািরশ gহণ করার অথZ pভািবত হওয়া নয়। Pযমন : তওবাh ও Pদায়া 

কবুলকরেণর সােথ এ ধরেনর আবsকতা িবেবচনা করা সিঠক নয়। কারণ এ িবষয়gেলার মেধR 

সবকিট Pkেtই বাnােদর কমZই আlাহর কrণা বা রহমত বষZেণর Pkt psত কের। অথZাৎ— 

পািরভািষক অেথZ বলা হয় : “PযােগRর PযাগRতার শতZাধীন, কতZার কতৃZেতর শতZাধীন নয়।” 
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অnপপিt -৩  :  শাফায়ােতর অপিরহাযZ অথZ হল এই Pয, শাফায়াতকারীগণ মহান আlাহ অেপkা 

Pবশী দয়ালু ! কারণ ধারণা করা হয় Pয, যিদ তােদর শাফায়াত না থাকত, তেব পাপীরা আযােব 

পিতত হত িকংবা তােদর pিত আযাব অবRাহত থাকত ।  

জবাব  :  শাফায়াতকারীগেণর দয়া বা কrণা হল মহান আlাহরই অসীম রহমেতর আেলাক টা 

অথZাৎ শাফায়াত হল, এমন এক মাধRম, যা মহান আlাহ sয়ং তার পািপ+ বাnােদরেক kমা 

করার জেn িনধZারণ কেরেছন। pকৃতপেk শাফায়ােতর অবsান হল pভুর কrণাময় PজRািতর 

শীষZতম পযZােয়, যা তার িনবZািচত ও PযাগR বাnাগেণর মাধRেম pকাশ লাভ কের। Pযমন : 

Pদায়া, তাওবাh ও চািহদার Pযাগানও kমাpািpর অn এক মাধRম, যা মহান আlাহই মাnেষর 

জেn উmুk Pরেখেছন ।  

অnপপিt -৪  :  অপর একিট সমsা হল এই Pয, যিদ পািপ+েদর শািsর Pkেt আlাহর আেদশ 

pভুর nায়পরায়ণতার দাবী হেয় থােক, তেব তােদর (পািপ+েদর) sপািরশ gহণ করা হল 

nায়পরায়ণতার বRিতkম। যিদ শািs Pথেক অবRাহিত দান (যা শাফায়াত gহেনর ফল) 

nায়িভিtক হেয় থােক, তেব শািsর আেদশ (যা শাফায়ােতর পূেবZ িছল) হেব অnায় কমZ।  

জবাব  :  pভুর pেতRকিট আেদশই (Pহাক Pস শািs শাফায়ােতর পূেবZ িকংবা Pহাক Pস শাফায়ােতর 

পর শািs Pথেক মুিk দান) nায় ও pjা অnযায়ী হেয় থােক এবং উভয় Pkেtই pjা ও 

nায়িভিtক হওয়ার অথZ পরsর িবপরীেতর সমmয় নয়। কারণ ঐgেলার উেds (موضوع) বা 

Pkt sতnt। অথZাৎ শািsর আেদশ হল, gনােহ িলp হওয়ার ফল, যা gণাহগারেদর Pkেt 

শাফায়াত ও এর gহণেযাগRতার কারেণর দাবীেক অgাh বা িবেবচনা না কের pদান করা হয়। 

আর শািs Pথেক অবRাহিত pদান হল উেlিখত কারেণর দাবীর বিহঃpকাশ। তা ছাড়া উেdেsর 

 পিরবতZেনর অসংখR দtৃাn আমরা pকৃিত জগেত সৃিtর (حکم) পিরবতZেন িবেধেয়র (موضوع)

িনয়েম ও িবিধগত িনয়েম লkR কের থািক। অnrপ যথাসমেয় রিহত আেদেশর nায়িন+ হওয়ার 

বRাপারিট রিহতকরেণর পর রিহতকারী আেদেশর nায়িন+ হওয়ার সােথ Pকান িবেরাধ রােখ না। 



112 
 

তদnrপ Pদায়া বা সদকার পূেবZ বালা বা dেযZাগ িনধZারেণর Pkেt pjাময়তা, Pদায়া বা সাদকার 

পর তা অপসৃত হওয়ার Pkেt pjাময়তার সােথ Pকান িবেরাধ সৃিt কের না।  

sতরাং শাফায়ােতর পর পােপর kমাকরণও, শাফায়ােতর পূেবZ শািsর আেদেশর সােথ Pকান 

িবেরাধ রােখ না।  

অnপপিt -৫  :  মহান আlাহ শয়তােনর অnসরণেকই অpতRািশত নরকযntণা Pভােগর কারণ 

বেল উেlখ কেরেছন । Pযমন :  

 )َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِويَن َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس (
 

িব?াnেদর মেধR যারা Pতামার অnসরণ করেব তারা বRতীত আমার বাnােদর উপর Pতামার 

Pকান kমতা থাকেব না; অবsই Pতামার অnসারীেদর সকেলরই িনধZািরত sান হেব জাহাnাম। ( 

িহজর-  ৪২, ৪৩ )  

pকৃতপেk পরকােল পাপীেদরেক শািs pদান, pভুর িনয়েমরই অnভুZk এবং pভুর িনয়েমর 

Pকান পিরবতZন Pনই। Pযমন : পিবt Pকারােন বলা হয় :  

 )يًال فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه َحتْوِ (
 

িকnt তুিম আlাহর িবধােনর কখেনা Pকান পিরবতZন পােব না এবং আlাহর িবধােনর Pকান 

বRিতkমও Pদখেব না। (ফািতর-  ৪৩)  

অতএব শাফায়ােতর মাধRেম িকrেপ pভুর এ িনয়ম ভ{ করা সmব ?  

জবাব  :  পাপীেদর জেn শাফায়াতgহণ করা মহান আlাহর অপিরবতZনশীল িনয়েমরই অnভূZk। 

এর বRাখRা হল : pভুর িনয়ম বাsব মানদN ও মাপকািঠর অnগামী এবং Pকান িনয়মই এর 

িবদRমানতা ও অিবদRমানতার শতZ ও কারেণর উপিsিতেত পিরবতZন PযাগR নয়। িকnt Pয সকল 

বkবR এ সকল িনয়েমর sপেk যুিk pদশZন কের, Pস gেলা সাধারণতঃ উেdেsর (موضوع) 

িবিভn শেতZর অবতারণা সবZদা কের না। ফেল Pকান Pকান Pkেt এমনিট Pদখেত পাওয়া যায় 
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Pয, সংিit আয়ােতর অেথZ একািধক িনয়েমর কথা উেlখ থােক, যিদও pকৃতপেk আয়ােতর 

দৃtাn হল sতntতম Pকান িবষয়, যা অেপkাকৃত শিkশালী মানদেNর অnগামী। অতএব সকল 

িনয়মই এর উেdেsর বাsব শেতZর িভিtেত (Pকবলমাt ঐ সকল শতZসােপেkই নয় যা বkবR 

বা িববৃিতেত এেসেছ) অপিরবতZনশীল ও অনঢ় । Pযমন : শাফায়াত, যা িবেশষ ধরেনর পাপীেদর 

Pkেt অপিরবতZনীয় ও অলংঘনীয় িনয়ম, যারা িনিদZt শেতZর অিধকারী ও িনিদZt মানদেNর 

আওতাধীন ।  

অnপপিt   - ৬  :  শাফায়ােতর pিতrিত, িবচুRিত ও পাপাচাের িলp হওয়ার Pkেt মাnেষর ঔdতR 

ও সাহস বৃিd কের ।  

জবাব  :  এ সমsািট, তাওবা gহণ ও পাপ Pমাচেনর Pkেtও pেযাজR। এর জবাব হল :  

শাফায়াত ও kমার অnভুZk হওয়া এমন িকছু শেতZর শতZাধীন Pয, পাপাচারী ঐgেলা অজZেনর 

বRাপাের িনিiত আsা jাপন করেত পাের না। Pযমন : শাফায়ােতর শতZসমূেহর মেধR একিট হল 

এই Pয, বRিk জীবেনর অিnম মুহূতZ পযZn sীয় িবAাস বা ঈমােনর সংরkণ করেব। আর কােরা 

পেkই এ বRাপাের িনিiত হওয়া সmব নয়। অপর িদেক Pয বRিk Pকান পাপাচাের িলp 

হল, যিদ Pস তার জেn kমা pািpর Pkেt Pকান pকার pতRাশাই না করেত পাের, তেব Pস 

হতাশা ও িনরাশার জােল ধরা পড়েব। আর এ হতাশাই তার পাপকমZ পিরতRােগর pবণতােক 

dবZল কের, তােক িবচুRিত ও ?ািnর পেথ পিরচািলত করেব। এ কারেণই আlাহ কতৃZক Ppিরত 

িশkকগেণর পিরচযZা ও pিশkেণর িনয়ম হল, মাnষেক সবZদা আশা ও ভেয়র মােঝ রাখা -  

Pকবলমাt রহমত ও কrণার বRাপাের আশs না করা, যার ফেল Pস pভুর Pরাষানল Pথেক 

িনেজেক িনরাপদ মেন করেব িকংবা Pকবলমাt আযােবর ভয় pদশZন না করা, যা pভুর কrণা 

Pথেক তােদরেক িনরাশ কের Pফলেব। আর আমরা জািন Pয, pভুর রহমত Pথেক িনরাশ ও হতাশ 

হওয়া মহাপাপ বেল পিরগিণত হয় । 
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অnপপিt -৭  :  শািs Pথেক মুিkদােনর Pkেt শাফায়ােতর ভূিমকার অথZ হল PসৗভাগR ও dঃখ-

dদZশা Pথেক মুিkর বRাপাের অপেরর (শাফায়াতকারী) কেমZর pভাব। অথচ িনmিlিখত আয়াত 

Pথেক আমরা Pদখেত পাই Pয, একমাt sীয় Pচtা ও 0মই, বRিkেক PসৗভাগRশালী কের।  

ْنَسانِ َوأَْن (   )ِإالَّ َما َسَعى لَْيَس ِلْإلِ
 

এবং িনiয়ই মাnেষর জেn তার 0ম বRতীত িকছুই Pনই।  

জবাব  :  লেkR Pপৗঁছার জেn বRিkর pেচtা ও 0ম কখেনা কখেনা pতRkভােব সmn হয় এবং 

পেথর pাnেরখা পযZn চলেত থােক। আবার কখেনা কখেনা পেরাkভােব সmn হয় এবং শতZ ও 

মাধRেমর Pযাগান পযZn অবRাহত থােক। Pয বRিk শাফায়াত লােভর অnভুZk হয়, Pস- ও 

PসৗভােগRর Pসাপােন উnীত হওয়ার জেn pেচtা ও 0ম িদেয় থােক। কারণ ঈমান আনা ও 

শাফায়াতলােভর শতZাধীন PযাগRতা অজZন করা, PসৗভােগRর পেথ Pপৗঁছার জেn pেচtা বেল 

পিরগিণত হয়, যিদও Pহাক Pস pেচtা আংিশক ও অpতুল। আর এ কারেণই (Pকান Pকান 

শাফয়াতলাভকারী) বারযাখ ও পুনrtােনর ময়দােন িকছুটা কt- Pkশ Pভাগ করেব। িকnt Pয 

Pকান ভােবই Pহাক না Pকন, sয়ং বRিkই PসৗভােগRর মূল, sীয় hদয়পেট বপন কেরেছ এবং 

কখেনা কখেনা sীয় sকেমZর মাধRেম তােত পািন সরবরাহ কেরেছ, যােত পািথZব জীবেনর অিnম 

লg পযZn তা }িকেয় না যায়। অতএব চূড়াn PসৗভাগR, তার 0ম ও pেচtার সােথই 

সmিকZত, যিদও শাফায়তকীরগণও ঐ বৃkেক ফলpসূকরেণর Pkেt এক pকার ভূিমকা Pরেখ 

থােকন। Pযমন : এ পিৃথবীেতও Pকউ Pকউ অপেরর িহদায়াত ও pিশkেণর Pkেt ভূিমকা Pরেখ 

থােকন। িকnt তাই বেল তােদর ভূিমকা বRিkর pেচtা ও 0মেক অgাh কের না।  

 

 

সমাp  
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তথsসtূ : 

১। বাকারা- ৪, Pলাকমান- ৪, নামল- ৩। 

২। ইসরা - ১০, Pফারকান - ১১, সাবা- ৮, মু’িমnন- ৭৪। 

৩। আর রাহমান - ৪৬ Pথেক Pশষ পযZn, ওয়ািkয়াহ- ১৫, ৩৮, দাহর - ১১, ২১। 

৪। আl হাkাহ - ২০, ২৭, আl মূলক ৬- ১১, ওয়ািkয়াহ ৪২- ৫৬। 

৫। সাদ- ২৬, িসজদাহ- ১৪০। 

৬। সূরা নামল- ৬৮, আহkাফ- ১৭। 

৭। এ pAিটর পূেবZ অপর একিট pAও আসেত পাের। Pযমন : মূলতঃ Pকান িনিদZt সমিtর 

একেtর িভিt কী ? রাসায়িনক ও -জবরাসায়িনক Pযৗগসমূহ িকেসর িভিtেত অিভn অিstrেপ 

পিরগিণত হেত পাের? িকnt আেলাচনা দীঘZািয়ত না করার sােথZ, এসকল pেAর উেlখকরণ 

Pথেক িবরত থাকলাম। dtবR : অমূেজেশ ফালসােফh, pথম খN। 

৮। উেlখR, এ শbgেলার pিতিটরই অnাn পিরভাষাগত অথZও িবদRমান। তেব এখােন 

এgেলার মােন হল Pসই pকারণগত গঠন ( نوعية صورت ) । 

৯। সmবতঃ এ ?াn ধারণা থাকেত পাের Pয, rহ ও পুনrtােনর িবষয়েক ওহীর মাধRেম pমাণ 

করাটা আবতZচিkক (vicious circle) যুিk pদশZন করার শািমল। কারণ Pয সকল 

দিলল, নবুয়Rেতর pেয়াজনীয়তােক pমােণর জেn উপsাপন করা হেয়েছ,  Pসgেলােতই 

পরকালীন জীবনেক  ) যা rেহর উপর িনভZরশীল (আসল িবষয় িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। 

ফেল ওহী ও নবুয়Rেতর মাধRেম এ মূেলর sপেk pমাণ উপsাপন আবsকীয় rেপ আবতZচিkক 

হেব। 

িকnt sরণ রাখেত হেব Pয, ওহীর মাধRেম যুিk pদশZেনর সিঠকতা ‘নবুয়Rেতর pেয়াজনীয়তা’ 

সmিকZত িবষেয়র উপর িনভZর কের না; বরং এর (নবুয়Rেতর) বাsবায়েনর উপর িনভZরশীল, যা 

মু’িজযাহর মাধRেম pমািণত হেয়েছ। আর Pযেহতু sয়ং পিবt Pকারানই মু’িজযাহ এবং 
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ইসলােমর নবী (সা.)- এর সতRতার sপেk দিলল srপ, Pসেহতু rহ ও মাআেদর pিতপাদেন 

এর মাধRেম যুিk উপsাপন সিঠক। 

১০। উেlখR, দশZেন নাWস Pয অেথZ বRবhত হয় তা আখলােক বRবhত নােWসর বRিতkম। 

কারণ আখলােকর পিরভাষায় এেক বুিdবৃিtর pিতkেল বRবহার করা হয়। 

১১। pভুর nায়পরায়ণতা িবষয়ক আেলাচনায় (pথম খেNর ২০ নং পােঠ) বলা হেয়েছ 

Pয, pকৃতপেk nায়পরায়ণতা হল pjারই একিট দtৃাn। এর আেলােক এ দিললিটেকও 

pকারাnের pjািভিtক দিলেলরই একিট বেল মেন করা Pযেত পাের। 

১২। মু’িমnন - ১৭, িনসা- ১৫৭, আনআম - ১০০, ১১৯, ১৪৮, কাহাফ- ৫, হj-

৩, ৮, ৭১, আনকাবুত- ৮, rম- ২৯, Pলাকমান- ২০, গািফর - ৪২, Pযাখrফ- ২০, নাজম- ২৮। 

১৩। kাসাস- ৩৯, কাহাফ- ৩৬, সাদ- ২৭, জািছয়া - ৩২, ইনিশkাক - ১৪। 

১৪। আল িkয়ামাহ- ৫। 

১৫। rম- ১০, Pমাতাফিফফীন (১০- ১৪)। 

১৬। নাহল- ৩৮। 

১৭। Pয সকল িবষয় পরsেরর উদাহরণ িহেসেব বRবhত হয়, Pস সকল িবষয় িঠক ঐ িবেশষ 

উদাহরণগত িদক Pথেকই অিভn িনেদZেশর অিধকারী Pহাক Pস এ িনেদZেশর সmাবনা থাkক বা 

না থাkক : واحد جيوز ال ما و جيوز ما فی االمثال حکم   

১৮।hদ- ৭, ইসরা- ৫১, সাWফাত- ১৬, ৫৩, dখান- (৩৪- ৩৬), আহkাফ- ১৮, ওয়ািkয়াহ 

(৪৭- ৪৮), kাফ- ৩, মুতাফিফফীন (১২- ১৩), নািযয়াত (১০- ১১)। 

১৯। আ’রাফ- ৫৭, হাj- (৫- ৬), rম- ১৯, ফািতর- ৯, ফুসিসলাত- ১৯, যুখrফ- ১১,  kাফ-

১১। 

২০। বাকারা- ২৬০। 

২১। বাকারা- ২৫৯। 

২২। বাকারা- (৫৫- ৫৬)। 
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২৩। আল ইমরান - ৪৭ , মািয়দাহ- ১১০ 

২৪। Pসজদা- (১০- ১১)। 

২৫। এছাড়াও : সূরা ইয়াসীন- ৮১, ইসরা- ৯৯, আসসাফফাত - ১১, আন- নািযয়াত-

২৭, dtবR। 

২৬। অnrপ আনকাবুত (১৯- ২০), kাফ- ১৫, ওয়ািkয়াহ- ৬২, ইয়াসীন- ৮০, হাj- ৫, আল-

িkয়াম- ৪০, আত- তািরক- ৮। 

২৭। এছাড়াও Pদখুন : আল ইমরান- ৯, ২৫, িনসা- ৮৭, আনআম- ১২, কাহাফ- ২১, হাj-

৭, শূরা- ৭, জািছয়া- ২৬, ৩২। 

২৮। এছাড়াও Pদখুন : আল ইমরান- ৯, ১৯১, িনসা- ১২২, ইউnস- ৪, ৫৫, কাহাফ-

২১, আিmয়া- ১০৩, ফুরকান- ১৬, লুকমান- ৯, ৩৩, ফািতর- ৫, যুমার- ২০, নাজম-

৪৭, জািছয়া- ৩২, আহkাফ- ১৭, dtবR।  

২৯। অnrপ Pদখুন : ইউনূস- ৫৩, সাবা- ৩, dtবR। 

৩০। আনআম- ১৩০, ১৫৪, রা’দ- ২, শূরা- ৭, যুখrফ- ৬১, যুমার- ৭১, dtবR। 

৩১। ইসরা- ১০, সাবা- ৮, মু’িমnন- ৭৪, dtবR। 

৩২। sরা সাদ - ২৮, গািফর - ৫৮, কালাম - ৩৫, ইউnস - ৪। 

৩৩। এছাড়া সূরা আনয়াম - ৯৩ dtবR 

৩৪। এছাড়া সূরা মুহাmাদ (সা.) - ২৭ dtবR 

৩৫। sরণ রাখেত হেব Pয, পিবt Pকারান তােদর pতRাবতZনেকই অsীকার কের, যারা সমs 

জীবন kফর ও gনােহর মােঝ অিতবািহত কেরিছল এবং মৃতুRর সময় পৃিথবীেত pতRাবতZেনর ও 

gণাহেমাচেনর ই া Pপাষণ কের। এছাড়া ও িকয়ামেতর মাঠ Pথেক িফের আসােক সmূণZ rেপ 

িনিষd Pঘাষণা কের। আর এ Pনিতবাচকতার অথZ এ নয় Pয, সমs pতRাবতZন Pকই অsীকার 

কের। কারণ Pযমনিট ইিতপূেবZও উেlখ করা হেয়েছ Pয, এমনও Pকউ িছেলন Pয িdতীয়বার এ 
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পৃিথবীেতই িফের এেসিছেলন এবং িশয়া িবAাস মেত ইমােম যামান (আ.)- এর আিবভZােবর 

পরও একদল পুনরায় এ পৃিথবীেত pতRাবতZন (رجعت) করেব। 

৩৬। আনয়াম- (২৭- ২৮)। 

৩৭। িযলযাল- ১, হাj- ১, ওয়ািkয়াহ- ৪, মুযািmল- ১৪। 

৩৮। িযলযাল- ২, ইনিশkাক- ৪। 

৩৯। আল হাkা- ১৪, ফাজর- ২১। 

৪০। তাকিভর- ৬, ইনিফতার- ৩। 

৪১। কাKফ- ৪৭, নাহল- ৮৮, তাhর- ১০, তাকিভর- ২। 

৪২। আল হাkা- ১৪, ওয়ািকয়াহ- ৫। 

৪৩। মুযািmল- ১৪। 

৪৪। মায়ািরজ- ৯, kািরয়াহ- ৫। 

৪৫। Pতাহা- (১০৫- ১০৭), মুরিসলাত- ১০। 

৪৬।। কাKফ- ৮, নাবা- ২০। 

৪৭। আল িkয়ামাহ- ৮। 

৪৮। তাকিভর- ১। 

৪৯। তাকিভর- ২। 

৫০। ইনিফতার- ২। 

৫১। আল িkয়ামাহ- ৯। 

৫২। তূর- ১, আল হাkা- ১৬। 

৫৩। আর রাহমান- ৩৭, আল হাkা- ১৬, মুযািmল- ১৮ মূরিসলাত- ৯, নাবা- ১৯, ইনিফতার-

১, ইনিশkাক- ১। 

৫৪। আিmয়া- ১০৪, তাকিভর- ১১। 

৫৫। মায়ািরজ- ৮। 
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৫৬। ফুরকান- ২৫, দূখান- ১০। 

৫৭। যুমার- ৬৮, আল হাkা- ১৩, ইয়াসীন- ৪৯। 

৫৮। নামল- ৮৭- ৮৯। 

৫৯। ইbাহীম- ৪৮, যূমার- ৬৭, মািরয়াম- ৩৮, kাফ- ২২। 

৬০। যূমার- ৬৯। 

৬১। যূমার- ৬৮, কাKফ- ৯৯, kাফ- ২০, ২৪, নাবা- ১৮, নািযয়াত- ১৩- ১৪, মুদাছিছর-

৮, সাফফত- ১৯। 

৬২। আনআম- ৩৮, তাকিভর- ৫। 

৬৩। কাKফ- ৪৭, নাহল- ৭৭, kামার- ৫০, নাবা- ১৮। 

৬৪। kাফ- ২০। 

৬৫। কািরয়াহ- ৪, kামার- ৭। 

৬৬। kাফ- ৪৪, মায়ািরজ- ৪৩। 

৬৭। ইয়াসীন- ৫১, মুতাফিফফীন- ৩০, আল িkয়ামাহ- ১২, ৩০, এছাড়া ( ) اهللا لقاء)(نشر) (حشر

اهللا الی رد) ( اهللا الی رجوع( )  ইতRািদ আয়াতসমূহ dTবR। 

৬৮। কাKফ- ৯৯, তাগাবুন- ৯ , িনসা- ৮৭, আনআম- ১২, আেল ইমরান- ৯, hদ- ১০৩। 

৬৯। rম- ৫৫, নািযয়াত- ৪৬, ইউnস- ৪৫, ইসরা- ৫২, Pতাহা- ১০৩- ১০৪, মু’িমনূন-

১১৩, আহkাফ- ৩৫। 

৭০। ইbাহীম- ২১, আল আিদয়াত- ১০, আত tািরক- ৯, kাফ- ২২, আল হাkাহ- ১৮। 

৭১। হাj- ৫৬, ফুরকান- ২৬, গিফর- ১৬, ইনিফতার- ১৯। 

৭২। hদ- ১০৫, Pতাহা- ১০৮, ১১১, নাবা- ৩৮। 

৭৩। আবাসা- (৩৪- ৩৭), }য়ারা- ৮৮, মায়ািরজ- (১০- ১৪), লুকমান - ৩৩। 

৭৪। বাকারা- ১৬৬, মু’িমnন- ১০১। 
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৭৫। যুখrফ- ৬৭। 

৭৬। আনআম- ৩১, মািরয়াম- ৩৯ , ইউnস- ৫৪। 

৭৭। আেল ইমরান- ৩০, তাকিভর- ১৪, ইসরা- ৫৪। 

৭৮। আেল ইমরান- ১৩, ১৪, ৭১ আল হাkাহ- ১৯, ২৫ ইনিশkাক- ৭, ১০। 

৭৯। আর রাহমান- ৩৯। 

৮০। যুমার- ৬৯, বাকারা- ১৪৩, আল ইমরান- ১৪০, িনসা- ৪১, ৬৯, hদ- ১৮, হাj-

৭৮, kাফ- ২১, নাহল- ৮৪, ৮৯। 

৮১। নূর- ২৪, ইয়াসীন- ৬৫, ফুসিসলাত ২০- ২১। 

৮২। আ’রাফ- ৮, ৯, আিmয়া- ৪৭, মু’িমনূন- ১০২- ১০৩ কািরয়াহ ৬- ৮। 

৮৩। ইউনূস ৫৪, ৯৩, জািসয়াহ- ১৭, নামল- ৭৮, যুমার ৬৯- ৭৫। 

৮৪। আn নাজম- ৪০- ৪১, বাকারা- ২৮১, ২৮৬, আেল ইমরান- ২৫, ১৬১, আনআম-

৭০, hদ- ১১১, ইbাহীম- ৫১, Pতাহা- ১৫, গািফর- ১৭, যািছয়াহ- ২২, তূর- ২১, মুদাছিছর-

৩৮, ইয়াসীন- ৫৪, যুমার- ২৪। 

৮৫। আনআম- ১৬০। 

৮৬। আn নাজম- ৩৯, আনআম- ১৬৪, ফািতর- ১৮, যুমার- ৭। 

৮৭। আn নাহল- ২৫, আনকাবুত- ১৩, pস{kেম এখান Pথেকই আমরা ধারণা করেত পাির 

Pয, যারা অপেরর িহদায়ােতর কারণ হয় তারা অিতিরk ছওয়ােবর অিধকারী হেব, Pযমনিট 

strেপ Pরওয়ােত এেসেছ। 

৮৮। বাকারা- ৪৮- ১২৩, আেল ইমরান- ৯১, লুকমান- ৩৩, মািয়দাহ- ৩৬, হাদীদ- ১৫। 

৮৯। বাকারা- ৪৮, ১২৩, ২৫৪, মূদি র- ৪৮। 

৯০। আিmয়া- ২৮, বাকারা- ২৫৫, ইউnস- ৩, মািরয়াম- ৭৮, Pতাহা- ১০৯, সাবা-

২৩, যুখrফ- ৮৬, আননাজম- ২৬ 

৯১। আ’রাফ- ৪৪। 
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৯২। আনফাল- ৩৭, rম- ১৪- ১৬, ৪৩, ৪৪, }রা- ৭, hদ ১০৫- ১০৮, ইয়াসীন- ৫৯। 

৯৩। যুমার- ৭৩, আেল ইমরান- ১০৭, মািরয়াম- ৮৫, আল িkয়ামাহ- ২৪- ৪২, মুতাফিফফীন-

২৪, গািশয়াহ- ৮, আবাসা- ৩৮, ৩৯। 

৯৪। যুমার- ৬০, ৭১ আেল ইমরান- ১০৬, আনআম- ১২৪, ইউnস- ২৭ মািরয়াম- ৮৬, Pতাহা-

১০১, ১২৪- ১২৬, ইbাহীম- ৪৩ kামার- ৮, মুয়ািরজ- ৪৪, গািশয়াহ- ২, ইসরা-

৭২, ৯৭, আবাসা- ৪০, ৪১। 

৯৫। মািরয়াম ৭১- ৭২। 

৯৬। হাদীদ- ১২। 

৯৭। হাদীদ ১৩- ১৫, িনসা ১৪০। 

৯৮। যুমার- ৭৩, রাদ ২৩- ২৪। 

৯৯। যুমার ৭১- ৭২ , তাহরীম - ৬, আিmয়া - ১০৩। 

১০০। আেল ইমরান - ১৩৩, হাদীদ ২১। 

১০১। আল হাkাহ - ২৩, আদদাহর - ১৪ , নাবা - ৩২। 

১০২। তাওবাহ - ৭২, ফুরকান - ৭৫ , যুমার - ২০ , সাবা - ৩৭। 

১০৩। বাকারা - ২৫, আেল ইমরান - ১৫, এবং আরও শতশত আয়াত। 

১০৪। মুহাmদ - ১৫, আd দাহার ৬, ১৮, ২১, মুতাফিফফীন - ২। 

১০৫। নাহল - ৩১, ফুরকান - ১৬, যুমার - ৩৪, ফুি.ছলাত - ৩১, }রা - ২২, যুখrফ - ৭১। 

১০৬। kাফ - ৩৫। 

১০৭। কাKফ - ৩১, হাj - ২৩, ফািতর - ৩৩, dখান - ৫৩, দাহর - ২১, আ’রাফ - ৩২। 

১০৮। িহজর - ৪৮, কাKফ- ৩১, সাফফাত- ৪৪, তূর- ২০ , আর রাহমান - ৫৪, ৭৬, ওয়ািকয়াহ 

- ১৫, ১৬, গািশয়াহ - ১৩- ১৬, ইয়াসীন - ৫৬। 

১০৯। আ’রাফ - ৪৩, ইউnস - ১০, ফািতর - ৩৪, যুমার - ৭৪। 

১১০। মািরয়াম - ৬২, নাবা - ৩৫, গািশয়াহ - ১১। 



122 
 

১১১। দাহর - ১৩। 

১১২। ফািতর - ৩৫, িহজর - ৪৮। 

১১৩। যুখrফ - ৬৮, আহkাফ - ১৩ , আ’রাফ - ৩৫, ৪৯, ফুি.ছলাত - ৩॥ 

১১৪। আ’রাফ - ৪৩, িহজর - ৪৭। 

১১৫। তূর - ২৪, ওয়ািকয়াহ - ১৭, দাহর - ১৯। 

১১৬। সাফফাত ৪৫- ৪৭, সাদ - ৫১, তূর - ২৩, যুখrফ - ৭১ , ওয়ািকয়াহ ১৮, ১৯ দাহর 

৫, ৬ , ১৫- ১৯, নাবা - ৩৪, মুতাফিফফীন ২৫- ২৮। 

১১৭। সাদ - ৫১, তূর - ২২, আর রাহমান - ৫২, ৬৮, ওয়ািকয়াহ ২০, ২১, মুরিসলাত -

৪২, নাবা- ৩২। 

১১৮। বাকারা - ২৫, আেল ইমরান - ১৫, িনসা - ৫৭ , সাফফাত - ৪৮, ৪৯ সাদ- ৫২, যুখrফ 

- ৭০ dখান - ৫৪, তূর- ২০ , আর রাহমান- ৫৬, ৭০- ৭৪ , ওয়ািকয়াহ ২২, ২৩, ৩৪- ৩৭ 

নাবা- ৩৩। 

১১৯। আেল ইমরান - ১৫, তাওবা - ২১, ৭২, হাদীদ - ২০, মািয়দাহ - ১১৯ মুযািদলাহ - ২৯ 

, বািয়Rনাহ - ৮। 

১২০। িসজদাহ - ১৭। 

১২১। বাকারা ২৫- ৮২, আেল ইমরান - ৩৬, ১০৭, ১৯৮, িনসা- ১৩, ৫৭, ১২২, মািয়দাহ -

৮৫, ১১৯ আ’রাফ - ৪২ তাওবা- ২২, ৭২, ৮৯, ১০০, ইউnস- ২৬, hদ - ২৩, ১০৮, ইbাহীম-

২৩, িহজর- ৪৮, কাহফ- ৩, ১০৮, Pতাহা- ৭৬, আিmয়া- ১০২, মু’িমnন- ১১, ফুরকান-

১৬, ৭৬ আনকাবুত - ৫৮, লুকমান - ৯, যুমার - ৭৩, যুখrফ - ৭১, আহkাফ- ১৪, kাফ -

৩৪, সাফফাত - ৫, হাদীদ - ১২, মুজািদলাহ- ২২, তাগাবুন - ৯, তালাক - ১১, বািয়Rনাহ- ৮। 

১২২। dখান - ৫৬, ( ফুি.ছলাত - ৮, ইনিশkাক - ২৫, তীন - ৬)। 

১২৩। িনসা - ১৪০ ইতRািদ। 

১২৪। kাফ - ৩০। 
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১২৫। hদ - ১০৬ আিmয়া - ১০০, ফুরকান - ১২, মুলক ৭- ৮। 

১২৬। আেল ইমরান - ১০৬, মূলক - ২৭ ইউnস - ২৭, মু’িমnন - ১০৪, যূমার- ৬০। 

১২৭। তাহরীম - ৬। 

১২৮। রা’দ- ৫, ইbাহীম - ৪৯, সাবা - ৩৩, গািফর- ৭১, ৭২, আল হাককাহ- ৩২, দাহর - ৪। 

১২৯। ইbাহীম - ৫০, ফুরকান - ১৩, আিmয়াহ - ৩৯, হামযাহ - ৬, ৭। 

১৩০। বাকারা - ২৪, আেল ইমরান - ১০, আিmয়া - ৯৮, জীন - ১৫, তাহরীম - ৬। 

১৩১। ফুরকান - ১৩, ১৪, ইনিশkাক - ১১। 

১৩২। হাj - ১৯ , ২০, dখান - ৪৮। 

১৩৩। আনআম - ৭০, ইউnস - ৪, কাহাফ - ২৯, ওয়ািকয়াহ - ৪২- ৪৪, ৫৫, মুহাmাদ - ১৫। 

১৩৪। সাফফাত- ৬২- ৬৬, সাদ- ৫৭, dখান- ৪৫, ৪৬, ওয়ািকয়াহ- ৫২, ৫৩, নাবা-  

২৫, গািশয়াহ - ৬, ৭। 

১৩৫। ইbাহীম - ৫০, হাj - ১৯। 

১৩৬। যুখrফ - ৩৮, ৩৯, }য়ারাহ - ৯৪, ৯৫, সাদ - ৮৫। 

১৩৭। আ’রাফ - ৩৮, ৩৯, আনকাবুত - ২৫, আহযাব - ৬৮, সাদ ৫৮- ৬৪। 

১৩৮। মুিমnন- ১০৮, rম - ৫৭, গািফর - ৫২, মুরিসলাত - ৩৫, ৩৬। 

১৩৯। গািফর - ৪৯, ৫০। 

১৪০। যুখrফ - ৭৭। 

১৪১। ইbাহীম - ১৭, Pতাহা - ৭৪, ফািতর - ৩৬। 

১৪২। িনসা - ৫৬। 

১৪৩। আ’রাফ - ৫০। 

১৪৪। মুদাছিছর ৩৯- ৪৭। 

১৪৫। সাদ ৫৯- ৬৪। 

১৪৬। আ’রাফ - ৩৮, ৩৯, সাফফাত ২৭- ৩৩, kাফ - ২৭, ২৮। 
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১৪৭। ইbাহীম - ২১, সাবা- (৩১- ৩৩)। 

১৪৮। ইbাহীম- ২২। 

১৪৯। বাকারা- ৩৯ , ৮১, ১৬২, ২১৭, ২৫৭, ২৭৫, আেল ইমরান- ৮৮, ১১৬, িনসা-

১৬৯, মািয়দাহ- ৩৭, ৮০, আনআম- ১২৮, আরাফ- ৩৬, তাওবাহ- ১৭, ৬৩, ৬৮, ইউnস-

২৭, ৫২ হূদ- ১০৭ রাদ- ৫ নাহল- ২৯, কাKফ- ১০৮, Pতাহা- ১০১, সাজদাহ- ২০ মু’িমনূন-

১০৩, আহযাব- ৬৫, যুমার- ৭২, গািফর- ৭৬, যুখrফ- ৭৪, মুজািদলাহ- ১৭, তাগাবুন-

১০, জীন- ২৩, বািয়Rনাহ- ৬। 

১৫০। Pবেহশত ও Pদাযেখর িচরnনতা সmিকZত আয়াত d+বR । 

১৫১। কাহাফ- ৪৬, মািরয়াম- ৭৬, Pতাহা- ৭১, ১৩১, kাসাস- ৬০, }রা- ৩৬, গািফর-

৩৯, আ’লা- ১৭। 

১৫২। আেল ইমরান - ১৯৭, িনসা- ৭৭, তওবাহ - ৩৮, নাহল - ১১৭। 

১৫৩। ইউnস - ২৪, কাKফ - ৪৫, ৪৬, হাদীদ - ২০। 

১৫৪। আেল ইমরান- ১৫, িনসা- ৭৭, আনআম- ৩২, আ’রাফ- ৩২, ইউsফ- ১০৯, নাহাল-

৩০, ইসরা- ২১, কাKফ- ৪৬, মািরয়াম- ৭৬, Pতাহা- ৭৩, ১৩১, kাসাস- ৬০, }রা- ৩৬, আ’

লা- ১৭। 

১৫৫। রা’দ- ৩৪, তাহা- ১২৭, Pসজদাহ- ২১, যুমার- ২৬, ফুি.ছলাত- ১৬, কালাম-

৩৩, গািশয়াহ- ২৪। 

১৫৬। kাসাস- ৭৭। 

১৫৭। আেল ইমরান- ১৮৫, আনকাবুত- ৬৪, মুহাmদ- ৩৬, হাদীদ- ২০। 

১৫৮। আনকাবূত- ৬৪, ফাজর- ২৪। 

১৫৯। আ’লা ( ১৬- ১৭)। 

১৬০। hদ- ২২, কাKফ ১০৪- ১০৫, নামল ৪- ৫। 

১৬১। বাকারা- ১০২, ২০০, তওবাহ- ৩৮, rম- ৩৩, ফািতর- ৫, }রা- ২০ যুখrফ (৩৪- ৩৫)। 
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১৬২। ইসরা- ১০, বাকারা- ৮৬, আনয়াম- ১৩০, ইউnস- ৭- ৮, হূদ- ১৫- ১৬ ইbাহীম-

৩, নাহল- ২২, ১০৭ মু’িমনূন- ৭৪, নামল- ৪- ৫, ৬৬, rম- ৭, ১৬, লুকমান- ৪, সাবা-

৮, ২১, যুমার- ৪৫, ফুি.ছলাত- ৭, নািযয়াত ৩৮- ৩৯। 

১৬৩। নাবা- ৪০। 

১৬৪। sরণ রাখেত হেব Pয, পিবt Pকারােন পািথZব পুরsার ও শািsর কথাও উেlখ করা 

হেয়েছ। িকnt পিরপণূZ ও অেশষ পুরsার ও শািs Pকবলমাt আেখরােতর জেnই িনধZািরত । 

১৬৫। সাবা- ৩৭। 

১৬৬। }য়ারা- ৮৮, লুকমান - ৩৩, আল ইময়ান- ১০, ১১৬, মুজািদলাহ- ৯৭। 

১৬৭। বাকারা- ১৬৬, মু’িমnন- ১০১। 

১৬৮। আনআম- ৯৪। 

১৬৯। মািরয়াম- ৮০, ৯৫। 

১৭০। রা’দ- ২৩, গািফর- ৮, তূর- ২১। 

১৭১। বাকারা- ২০০, আল ইমরান- ৭৭, ইসরা- ১৮, }রা- ২০, আহkাফ- ২০। 

১৭২। যুখrফ- ৩২। 

১৭৩। আনফাল- ২৮, আিmয়া- ৩৫, তাগবুন- ১৫, আরাফ- ১৬৮, কাহাফ- ৭, মািয়দাহ-

৪৮, আনআম- ১৬৫, নামল- ৪০, আেল ইমরান- ১৮৬। 

১৭৪। আেল ইমরান- ১৭৯, মু’িমনূন- ৫৬, ফাজর ( ১৫- ১৬)। 

১৭৫। বাকারা- ২৫, ৩৮, ৬২, ৮২, ১০৩, ১১২, ২৭৭, আেল ইমরান- ১৫, ৫৭, ১১৪-

১১৫, ১৩৩, ১৭৯, ১৯৫, ১৯৮, িনসা, ১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪, ১৪৬, ১৫২, ১৬২, ১৭৩, মািয়দা

- ৯, ৬৫, ৬৯, আনআম- ৪৮, তাওবাহ- ৭২, ইউnস- ৪, ৯, ৬৩, ৬৪, রা’দ- ২৯, ইbাহীম-

২৩, নাহল- ৯৭, কাKফ- ২, ২৯- ৩০, ১০৭, Pতাহা- ৭৫, হাj- ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬, ফুরকান-

১৫, আনকাবূত- ৭, ৯, ৫৮, rম- ১৫, লুকমান- ৮, সাজদাহ- ১৯, সাবা- ৪, ৩৭, ফািতর- ৭ 

সাদ- ৪৯, যুমার- ২০, ৩৩- ৩৫, গািফর- ৪০, ফুসিসলাত- ৮, }রা- ২২, ২৬, জািসয়া-
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৩০, ফাতহ- ১৭, হাদীদ- ১২, ২১, তাগাবুন- ৯, তালাক- ১১, ইনিশkাক- ২৫, বুrজ-

১১, তীন- ৬, বািয়Rনাহ (৭- ৮)।  

১৭৬। বাকারা- ২৪, ৩৯, ৮১, ৮৬, ১০৪, ১৬১, ১৬২, আেল ইমরান- ২১, ৫৬, ৮৬-

৮৮, ৯১, ১১৬, ১৩১, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৬, ১৯৭, িনসা, ১৪, ৫৬, ১২১, ১৪৫, ১৫১, ১৬১, ১৬

৮, ১৬৯, ১৭৩, মািয়দাহ - ১০, ৩৬, ৭২, ৮৬, আনআম- ৪৯, তাওবাহ - ৩, ৬৮, ইউnস- ৪, ৮ 

রা’দ- ৫, কাKফ ১০৫- ১০৬, হাj- ১৯, ৫৭, ৭২, ফুরকান- ১১, নামল- ৪- ৫, আনকাবুত-

২৩, সাদ- ৫৫, যুমার- ৩২, গািফর- ৬, }রা- ২৬, জািসয়া- ১১, ফাতহ- ১৩, ১৭ হাদীদ-

১৯, মুজািদলাহ- ৫, তাগাবুন- ১০, মুলক- ৬, ইনিশkাক ২২- ২৪, গািশয়াহ ২৩-

২৪, বািয়Rনাহ- ৬। 

১৭৭। পিবt Pকারােন (اجر) কথািট pায় ৯০ বার এবং (جزاء) ও এর পিরবােবর সদsেদর কথা 

শতািধকবার এেসেছ । 

১৭৮। এ ছাড়া ইসরা- ১৮, }রা- ২০, আহkাফ- ২০ ইতRািদ আয়াত dtব। এ আয়াতসমূেহর 

আেলােক তােদর ইসলাম পিরিচিতর মানদN সmেকZ ধারণা পাওয়া যায়, যারা পাiােতRর Pকান 

Pকান কােফর ও নািsক পিNতেদরেক খাজা নািসrিdন তুসী ও আlামা মাজেলসীর মত িশয়া 

আেলমগেণর উপর pাধাn Pদয় । 

১৭৯। Pলখেকর অn একিট পুsক “Pখাদ Pশনাসী বারা’Pয় Pখাদসাজী” Pত এ সmেকZ 

িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ । 

১৮০। বাকারা- ২৬৪, িনসা- ৩৮, ১৪২, আনফাল- ৪৭, মাউন- ৬। 

১৮১। িনসা- ১২৪, নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, Pতাহা- ১১২, আিmয়া- ৯৪, গািফর- ৪০, আনআম-

৫২ কাহফ- ২৮ , rম- ৩৮, বাকারা- ২০৭, ২৬৫, িনসা- ১১৪, আল লাইল- ২০। 

১৮২। ‘হািবt ও তাকিফর’ হল Pকারােন বিণZত d’িট পিরভাষা। pথমিটর অথZ হল 

সৎকেমZর িনsলতা আর িdতীয়িটর অথZ হল পাপাচােরর kিতপূরণ। 

১৮৩। িনসা- ১১০, আেল ইমরান- ১৩৫, আনআম- ৫৪, }রা- ২৫, যুমার- ৫৩ ইতRািদ dtবR। 
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১৮৪। Pখাদা পিরিচত , পাঠ- ১১ দৃtবR 

১৮৫। Pদায়ােয় Pকামাইেল আমরা পিড় :  

  المقاما و مقرا فيها الحد کانت ما و سالما بردا الناركلها جلعلت        به حکمت ما ال لو اقطع فباليقني
১৮৬। -বাকারা)  اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يدُ   يُرِ  َوَال   اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّـهُ  يدُ   يُرِ  ১৮৫) এবং جٍ   َحرَ  ِمنْ  الدِّينِ  ِيف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما  

(হাj- ৭৮)  

১৮৭। তার রহমত, Pkাধেক অিতkম কের। 

১৮৮। গািফর- ৭, আেল ইমরান- ১৫৯, িনসা- ৬৪, মুমতািহনাহ- ১২, ইbাহীম- ৪১, ইতRািদ 

আয়াত dtবR। 

১৮৯। নবী (সা.) বেলন : শাফয়াতেক আমার উmতেদর মেধR যারা বড় gনােহ িলp 

হেব, তােদর জেn সংরkণ কেরিছ ( িবতার খঃ ৮ পৃঃ ৩৭- ৪০ )। 

১৯০। ইসরা- ৭৯ 

১৯১। অnrপ rম- ১৩, আনয়াম- ৯৪, যুমার- ৪৩ দtবR । 

১৯২। Pখাদাপিরিচিত, পাঠ- ১৬। 

১৯৩। ইমাম সািদক (আ.) তার পিবt জীবেনর অিnম মুহূেতZ বেলন : আমােদর শাফায়াত 

তােদর জn নয় যারা নামাযেক লঘুভােব Pনয় । (িবহাrল আনওয়ার Pথেক) 

১৯৪। মুনািফkন ৫- ৬। 

১৯৫। নবী (সা.) Pথেক বিণZত হেয়েছ Pয, যারা আমার শাফায়ােত িবAাস কের না মহান আlাহ 

তােদরেক আমার শাফায়ােতর অnভূZk করেবন না ( িবহার খঃ ৮) 

১৯৬। যারা আlাহ ও তার নবীগেণর pিত ঈমান এেনেছ তারা তাহােদর pভুর িনকট সতRবাদী 

ও শহীদ বেল পিরগিণত হেবন। (সূরা হাদীদ - ১৯)। 
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