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সংস্তিপ্ত বণেনা............. 
বােযাখী জীবন, এ ধেরনে বই সিোিে হারি 
পাওয়া যায় না স্তবধায় জনসাধােণ এ অদৃশয জীবন 
সম্পরকে মিমন স্তকছু জানরি পারে না। এমনস্তক বহু 
আরলরমে মরনও অরনক সময় সরন্দরহে জাল বুনরি 
শুরু করে। ফরল এমনও বলরি শুনা যায় ময, 
কবরেে ‘আযাব বলরি স্তকছু মনই। অথি কুেআরনে 
বহু আয়াি এবং সহীহ হাদীস েরয়রছ, যা কবরে 
‘আযাব হওয়াে ওপে প্রমাণ বহন করে। উি বইরয় 
মস সম্পরকেই আরলািনা কো হরয়রছ। 
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অনুবাদরকে কথা 

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ িা‘আলাে জনয স্তযস্তন অস্তবনশ্বে ও 
স্তিেঞ্জীব। দুরূদ ও সালাম বস্তষেি মহাক সৃস্তিে সবেরেষ্ঠ 
মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে ওপে, 
িাাঁে পস্তেবাে পস্তেজন এবং সকল সাহাবীগরণে ওপে। 

বােযাখী জীবন সম্পরকে এ বইস্তি হারি মপরয়ই হৃদরয় 
স্তশহেণ জাগল ময, এ ধেরনে বই সিোিে হারি পাওয়া 
যায় না স্তবধায় জনসাধােণ এ অদৃশয জীবন সম্পরকে 
মিমন স্তকছু জানরি পারে না। এমনস্তক বহু আরলমরদে 
মরনও অরনক সময় সরন্দরহে জাল বুনরি শুরু করে, 
ফরল এমনও বলরি শুনা যায় ময, কবরেে ‘আযাব বলরি 
স্তকছু মনই। অথি কুেআরনে বহু আয়াি এবং বহু সহীহ 
হাদীস েরয়রছ যা কবরে ‘আযাব হওয়াে ওপে প্রমাণ 
করে। 

মানুরষে জীবরন করয়কস্তি ধাপ েরয়রছ: পাস্তথেব জীবন, 
বােযাখী জীবন এবং আস্তখোরিে স্থায়ী জীবন। বােযাখী 
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জীবরনই মানুষ করমেে প্রায়স্তিত্ত স্তহসারব -হয় শাস্তি, না 
হয় শাস্তি মভাগ কেরব। আে এস্তিই সালাফরদে মাযহাব। 

আমাে অনুবাদ কো এ বইস্তি মথরক পাঠকবৃন্দ স্তকছুিা 
উপকৃি হরলও আমাে পস্তেেম স্বাথেক হরব বরল আস্তম 
মরন কস্তে। এ বই প্রকারশ যাো আমারক সাস্তবেকভারব 
সহরযাস্তগিা করেরছন িারদে সকরলে স্তনকি আস্তম 
স্তিেকৃিজ্ঞ। 

পস্তেরশরষ আমাে স্তনরবদন এই ময, আেস্তব মথরক অনয 
ভাষায় অনুবারদে কাজ সহজ নয় এবং সংরশাধরনে 
কাজও কখরনা িুড়াি কো যায় না। কােণ এরি অরনযে 
মরনে ভাব স্তনরজে ভাষায় বযি কো হয়। কারজই বইস্তি 
পড়াে সময় মকারনা ভুলত্রুস্তি পাঠকবৃরন্দে দৃস্তিরগািে হরল 
অথবা সংরশাধনীয় মকারনা প্রিাব থাকরল স্তবরবিনায় 
থাকরব ইনশা আল্লাহ। মহ আল্লাহ, আমাে এ িুদ্র 
প্ররিিারক কবুল করুন।  
 

অনুবাদক 

মমাহাম্মদ ইদেীস আলী 
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দা‘ঈ, আল সুলাইল ইসলাস্তমক মসন্টাে 
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ভূস্তমকা 
সকল প্রশংসা আল্লাহ োবু্বল ‘আলামীরনে জনয স্তযস্তন 
স্তনস্তখল স্তবরশ্বে প্রস্তিপালক, অনুগ্রহশীল পেম করুনাময় 
এবং স্তযস্তন স্তকয়ামি স্তদবরসে মাস্তলক। দুরূদ ও সালাম 
বস্তষেি মহাক আমারদে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লারমে ওপে, স্তযস্তন পৃস্তথবীরি েহমিস্বরূপ মপ্রস্তেি 
হরয়রছন এবং িাাঁে পস্তেবাে পস্তেজন, সাথীবগে ও 
িারব‘ঈনরদে ওপে স্তকয়ামি পযেি আল্লাহে অনুগ্রহ 
বস্তষেি মহাক।  

অিঃপে বােযাখী জীবন এবং কবরেে শাস্তি ও শাস্তি 
সম্পকেীয় কিগুরলা মাসআলা সম্বরে আরলািনা কো 
হরয়রছ। এস্তি পেকারল মুস্তিে স্তদক স্তনরদেশনা (পস্তেদশেন 
ও উপরদশ) স্তহসারব তিস্তে করেস্তছ, যা মসৌস্তদ আেরবে 
মেস্তডও কুেআরন কােীম মথরক প্রিাে কোে জনয তিস্তে 
করেস্তছলাম। অিঃপে কস্তিপয় আরলম অনুরোধ করেন 
মেস্তডওরি প্রিাস্তেি আরলািনাগুরলা একস্তি পুিকাকারে 
প্রকাশ কোে জনয। িারদে ডারক সাড়া স্তদরয় অনযানয 
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স্তবষয় বাদ স্তদরয় এ আরলািনাস্তিই মবরছ স্তনরয়স্তছ এই 
আশায় ময, এরি অিরেে উপরদশ ও আল্লাহ িা‘আলাে 
স্তদরক প্রিযাবিেরনে কথা আত্মারক স্মেণ কস্তেরয় স্তদরব 
এবং িা জুমু‘আে খুৎবা ও মজস্তলরস পারঠে জনয উপযুি 
স্তবষয় স্তহরসরব মরন কস্তে।  

পস্তেরশরষ আল্লাহ িা‘আলাে স্তনকি িাওফীক কামনা 
কেস্তছ ময, স্তিস্তন মযন আমাস্তদগরক সস্তঠক পথ প্রদশেন 
করেন এবং স্তকয়ামরিে কস্তঠন শাস্তি মথরক আমারক, 
আমাে মা-বাবা, ভাই-মবান, মছরল-মমরয় এবং সকল 
মুসস্তলম ভাই-মবানরক মুস্তি দান করেন। 

 
মলখক 

শাইখ খারলদ ইবন আবদুে েহমান আশ-শারয়‘ 
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আকাশ ও জস্তমরন মুস্তমন আত্মাে স্তবিেণ 

এ স্তবষরয় োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে 
হাদীসসমূহ মথরক এমন একস্তি হাদীস মপশ কেব যাে 
মরধয মানব জীবরনে মশষ মুহূরিেে একস্তি সূক্ষ্ণ গুণাগুরণে 
বণেনা কো হরয়রছ। আত্মাে স্থায়ী স্তঠকানা জাহান্নাম বা 
জান্নাি হওয়াে পূবে পযেি আকাশ ও জস্তমরন একস্তি দীর্ে 
ও মশষ ভ্রমরণে বণেনা কো হরয়রছ, যিিণ না িাে স্থায়ী 
গিবযস্থল হরব জাহান্নাম বা জান্নাি (শাস্তি অথবা শাস্তি)। 
আল্লাহ িা‘আলাে স্তনকি িাাঁে অনুগ্রহ িাস্তি এবং কস্তঠন 
শাস্তি ও অসন্তুস্তিে কােণ মথরক আেয় িাস্তি। ময গুণাগুণ 
এখারন বণেনা কেরি িাস্তি িা মুস্তমন, কাস্তফে, 
পেরহজগাে, ফাস্তসকসহ সকল প্রাপ্তবয়স্ক বান্দাে মিরত্র 
প্ররযাজয আে এস্তিই সকল শব্দ ও দীর্ে বণেনাসহ স্তবিাস্তেি 
িুরল ধরেস্তছ।  

বাো ইবন আরযব োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন 
বরলন, আমো োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে 
সারথ এক আনসােীে জানাযাে সালারিে জনয মবে হরয় 
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কবে পযেি মগলাম, িখনও মাস্তি মদওয়া হয় স্তন, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম স্তকবলামুখী হরয় 
বসরল আমোও িাাঁে পারশ বসলাম। সকরলই এমন 
নীেবিা অবলম্বন কেরছ মযন িারদে মাথায় পাস্তখ বরসরছ 
(রকারনা নড়ািড়া মনই) োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লারমে হারি একস্তি কাস্তঠ স্তছল, যাে দ্বাো স্তিস্তন 
মাস্তিরি দাগ স্তছরলন। অিঃপে স্তিস্তন একবাে আকারশে 
স্তদরক আবাে মাস্তিে স্তদরক িাকারি লাগরলন এবং িাাঁে 
দৃস্তি একবাে উপরেে স্তদরক িুরলন আবাে স্তনরিে স্তদরক 
নামান, (এভারব স্তিনবাে কেরলন) অিঃপে বলরলন, 
মিামো আল্লাহে স্তনকি কবরেে শাস্তি মথরক আেয় 
প্রাথেনা কে। (এ কথাস্তি দু’বাে বা স্তিনবাে বলরলন) 
িােপে বলরলন, মহ আল্লাহ! কবরেে ‘আযাব মথরক 
মিামাে স্তনকি আেয় িাস্তি, কথাস্তি স্তিনবাে বলরলন। 
িােপে বলরলন, মুস্তমন বান্দা যখন ইহকাল িযাগ করে 
পেকারলে স্তদরক অগ্রসে হয়, িখন িাে স্তনকি সূযেযসদৃশ 
শুভ্র বরণেে মুখস্তবস্তশি স্তফস্তেশিা জান্নারিে কাফন ও সুগস্তে 
স্তনরয় আকাশ মথরক অবিীণে হরয় মিারখে মশষ দৃস্তি 
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দূেরে বরস থারক। অিঃপে মালাকুল মাউি িাে মাথাে 
পারশ বরস বলরি থারক মহ পস্তবত্র আত্মা! অনয বণেনায় মহ 
শাস্তিস্তপ্রয় আত্মা! আল্লাহে িমা এবং সন্তুস্তিে স্তদরক মবে 
হরয় আস। স্তিস্তন বরলন, িখন মস আত্মা কলস্তসে মুখ 
মথরক পাস্তন মবে হওয়াে নযায় শেীে মথরক ধীরে ধীরে 
মবে হরয় আসরল মৃিুযে স্তফস্তেশিা িা হারি িুরল মনন।  

অনয বণেনায় আরছ, যখন িাে রূহ মবে হয় িখন আকাশ 
ও জস্তমনসহ সকল স্তফস্তেশিা িাে জনয মদা’আ কেরি 
থারক, মসই সারথ িাে জনয আকারশে সকল দেজা খুরল 
মদওয়া হরল প্ররিযক দেজাে অস্তধবাসীগণ আল্লাহে স্তনকি 
মদা‘আ করে মযন িাে রূহস্তি িারদে স্তনকি স্তদরয় স্তনরয় 
যাওয়া হয়। 

মালাকুল মাউি রূহস্তি হারি স্তনরয় এক মুহুরিেে জনযও িাে 
হারি োখরি পারেন না; বেং সারথ সারথ মসই অরপিাকােী 
স্তফস্তেশিাো স্তনরয় জান্নারিে সুগস্তে সম্বস্তলি কাফরন িুরল 
মনয়। িাই মিা আল্লাহ িা‘আলা বরলন,  

ۡتهَ ت َ﴿ ل ن اَو فَّ مََۡر س  ََو ه  ونَ َل  ِّط  ر  ف   [  ٦١: االنعام] ﴾ي 
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“আমাে স্তফস্তেশিাগণ হিগি করে মনয়, স্তবনু্দমাত্র ত্রুস্তি 
করে না।” [সূো আল-আন‘আম, আয়াি: ৬১] এবং িা 
মথরক পৃস্তথবীরি পাওয়া যায় এমন সরবোৎকৃি স্তমশরকে 
সুগস্তে মবে হরি থারক। স্তিস্তন বরলন, িােপে িা উপরে 
উঠরি থারক, যখনই মকারনা স্তফস্তেশিাে স্তনকি স্তদরয় 
অস্তিক্রম করে িখনই মস বরল: এ পস্তবত্র আত্মাস্তি কাে? 
িখন পৃস্তথবীরি সবরিরয় সুন্দে ময নারম িারক ডাকা 
হরিা মস নাম ধরে বলরব: এস্তি অমুরকে মছরল অমুক, 
যিিণ না পৃস্তথবীে আকাশ পযেি যারব। মসখারন মপৌঁরছ 
দেজা খুরল মদওয়াে জনয বলরল িা খুরল মদওয়া হরব। 
অিঃপে প্ররিযক আকারশে তনকিয লাভকােী 
স্তফস্তেশিাগণ িাে অনুসেণ কেরব যিিণ না সপ্তম 
আকাশ পযেি মপৌঁছারব। মসখারন মপৌঁছাে পে আল্লাহ 
বলরবন, আমাে এ বান্দাে স্তঠকানা ইস্তল্লস্তয়যরন স্তলরখ দাও। 

ا َ﴿ ىٰك ََو م  ۡدر 
 
اَأ ِّيُّونَ َم  ل  ٰب ١٩َََعِّ ۡرق وم ََكِّت  ه ٢٠َََمَّ د  ََۡي ۡشه  ب ونَ ٱل رَّ ق   ﴾٢١َم 

 [ ٢١  ،١٩: املطففني]

“আপস্তন জারনন ইস্তল্লস্তয়যন কী? এস্তি একস্তি স্তলস্তপবদ্ধ দফিে, 
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আল্লাহে তনকিয লাভকােী স্তফস্তেশিাগণ এরক প্রিযি 
কেরব।” [সূো আল-মুিাফস্তফফীন, আয়াি: ১৯-২১] 

িখন িাে স্তকিাব ইস্তল্লস্তয়যরন মলখা হয়। অিঃপে বলা 
হরব: িারক পৃস্তথবীরি স্তফস্তেরয় দাও, মকননা আস্তম 
িারদেরক অস্তিকাে স্তদরয়স্তছ ময, িা মথরক িারদেরক সৃস্তি 
করেস্তছ এবং িারি স্তফস্তেরয় স্তদব আবাে িা মথরকই 
পূনোয় উরত্তালন কেব।  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলন, িারক 
পৃস্তথবীরি পাস্তঠরয় িাে শেীরে িাে রূহ স্তফস্তেরয় মদওয়া 
হরব। স্তিস্তন বরলন, িখন মস িাে স্তফরে যাওয়া সাথীরদে 
জুিাে আওয়াজ শুনরি পারব। অিঃপে হুংকােকােী 
শস্তিশালী দু’জন স্তফস্তেশিা এরস িারক ধমক স্তদরয় 
বস্তসরয় প্রশ্ন কেরব:  

মিামাে েব মক?  

মস বলরব: আমাে েব আল্লাহ।  

িাো বলরব: মিামাে দীন স্তক?  
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বলরব: আমাে দীন ইসলাম।  

িাো বলরব: মিামারদে স্তনকি মপ্রস্তেি মলাকস্তি মক?  

মস বলরব: স্তিস্তন হরিন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম।  

িাো বলরব: িুস্তম কীভারব জানরল?  

মস বলরব: আল্লাহে স্তকিাব পরড়স্তছ, এে ওপে ঈমান 
এরনস্তছ এবং স্তবশ্বাস করেস্তছ।  

িারক ধরে স্তজজ্ঞাসা করে বলরব: মিামাে প্রভু মক? 
মিামাে দীন কী? মিামাে নবী মক? আে এস্তিই হরব 
মুস্তমন আত্মাে ওপে অস্তপেি মশষ স্তফিনা।  

আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

﴿َ ِّت  َ َي ث ب  ِّينَ َٱّللَّ ن وا ََٱَّلَّ ۡولََِّء ام  ِّٱۡلق  ِّتََِّب ََٱثلَّاب ۡني اَٱۡۡل ي ٰوةََِّفِّ  ﴾ٱدلُّ
 [  ٢٧: ابراهيم]

“আল্লাহ িা‘আলা মুস্তমন বান্দারদেরক পাস্তথেব জীবরন 
মজবুি বাকয দ্বাো মজবুি করেন।” [সূো ইবোহীম, 
আয়াি: ২৭] 
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মস বলরব আমাে েব আল্লাহ, দীন ইসলাম এবং নবী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম, িখন আকাশ 
মথরক একজন আহ্বানকােী আহ্বান কেরবন ময, আমাে 
বান্দা সিয বরলরছ। সুিোং িাে জনয জান্নারিে স্তবছানা 
স্তবস্তছরয় জান্নারিে মপাশাক পস্তেধান কস্তেরয় দাও। স্তিস্তন 
বরলন, িখন জান্নাি মথরক সুগস্তেে হাওয়া আসরি 
থাকরব এবং িাে জনয িাে কবেরক মিারখে মশষ দৃস্তি 
পযেি প্রশি করে মদওয়া হরব। স্তিস্তন আরো বরলন: িাে 
স্তনকি সুশ্রী সুন্দে মপাশাক পস্তেস্তহি একজন স্তফস্তেশিা 
আসরব, অনয বণেনায়: িাে মবশ ধরে এরস বলরব: 
মিামারক আনস্তন্দি কেরব এমন একস্তি সুসংবাদ গ্রহণ 
কে। আল্লাহে সন্তুস্তি এবং অসীম শাস্তি স্তবস্তশি জান্নারিে 
সুসংবাদ গ্রহণ কে।  

আজ মসই স্তদন, মযই স্তদরনে অস্তিকাে মিামারক মদওয়া 
হরয়স্তছল। মস বলরব: আল্লাহ মিামারক স্তদরয় ময সুসংবাদ 
পাস্তঠরয়রছন িুস্তম মক? মিামাে মিহাোরিা মসৌভাগযশালী 
মিহাো। িখন মস বলরব: আস্তম মিামাে ভারলা আমল। 
আল্লাহে কসম! িুস্তম স্তছরল আল্লাহে আনুগরিযে প্রস্তি 
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অিযি সজাগ এবং িাাঁে নাফেমানীে প্রস্তি স্তছরল স্তনিল। 
কারজই আল্লাহ মিামারক উত্তম প্রস্তিদান স্তদরয়রছন। 

অিঃপে িাে জনয জান্নারিে একস্তি দেজা ও 
জাহান্নারমে একস্তি দেজা খুরল স্তদরয় বলা হরব: িুস্তম যস্তদ 
আল্লাহে নাফেমানী কেরি িাহরল মিামাে স্তঠকানা হরিা 
জাহান্নারম; স্তকন্তু এে বদলায় মিামারক জান্নাি স্তদরয়রছন। 
যখন মস জান্নারিে স্তন‘আমি মদখরব িখন বলরব: মহ 
আল্লাহ িাড়ািাস্তড় স্তকয়ামি সংর্স্তিি কে মযন আস্তম 
আমাে পস্তেবাে পস্তেজন এবং ঐশ্বরযেয স্তফরে মযরি পাস্তে। 
িারক বলা হরব: এখারনই থাক, (এিাই মিামাে স্থান)। 

এ স্তছল মুস্তমন আত্মাে স্তবিেণ, যা আল্লাহ িা‘আলা অনুগ্রহ 
করে গুরুেসহকারে েিণারবিণ করেরছন, মযন রূহ 
হাস্তস খুস্তসরি আল্লাহে স্তনকি স্তফরে মযরি পারে; যারক 
পৃস্তথবীরি স্তিরনস্তছল এবং যাে ইবাদি করেস্তছল। 

এখন আমো অনয একস্তি ভয়ানক ভ্রমরণে স্তদরক যাব, যা 
হরব খাোপ আত্মাে ভ্রমণ বা স্তবিেণ। 
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আকাশ ও জস্তমরন মন্দ আত্মাে ভ্রমণ 

এখারন কাস্তফে বা পাস্তপষ্ঠ আত্মাে ভ্রমণ কাস্তহনী 
এমনভারব বণেনা কেব মযমনভারব নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বণেনা করেরছন। স্তিস্তন বরলন: 
কাস্তফে বান্দা, অনয বণেনায় পাস্তপষ্ঠ বান্দা যখন পৃস্তথবী 
িযাগ করে আস্তখোরিে স্তদরক অগ্রসে হয় িখন আকাশ 
মথরক কারলা মিহাো স্তবস্তশি কস্তঠন হৃদরয়ে স্তফস্তেশিাগণ 
অবিীণে হয়, যারদে সরি আগুরনে মপাশাক েরয়রছ। 
অিঃপে মিারখে মশষ দৃস্তি দূেরে বরস থারক, শুধু মৃিুযে 
স্তফস্তেশিা এস্তগরয় এরস িাে মাথাে পারশ বরস বরল: মহ 
খাোপ আত্মা! আল্লাহে অসন্তুস্তি এবং গজরবে স্তদরক মবে 
হরয় আস। স্তিস্তন বরলন: িখন সমি শেীরে িা ছস্তড়রয় 
পড়রল এমনভারব মিরন মবে কেরব মযমনভারব স্তভজা 
িুলা মথরক বহু কািা স্তবস্তশি লাস্তঠ মিরন মবে কো হয়। 
এরি িাে সকল স্তশো উপস্তশো স্তছরড় মবে হরয় আসরব। 
িােপে আকাশ ও জস্তমনসহ আকারশে সকল 
স্তফস্তেশিাগণ িারক অস্তভশম্পাি করে, মসই সারথ 
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আকারশে সকল দেজা বে করে মদওয়া হয় এবং 
প্ররিযক দেজাে অস্তধবাস্তসগণ আল্লাহে স্তনকি মদা‘আ 
কেরি থারক ময, িারদে স্তনকি স্তদরয় মযন িা না মনওয়া 
হয়। িােপে মৃিুযে স্তফস্তেশিা রূহস্তি হারি স্তনরয় এক 
মুহূিেও োখরি পারে না; বেং অরপিমান স্তফস্তেশিাগণ 
আংিায় মেরখ মদয় এবং িা মথরক মৃি জারনায়ারেে 
মদরহে দুগেে মবে হরি থারক। অিঃপে িা স্তনরয় উপরে 
উঠরি থারক, যখনই মকারনা স্তফস্তেশিাে স্তনকি স্তদরয় 
অস্তিবাস্তহি হয়, িখন িাো বরল: এ খাোপ আত্মাস্তি 
কাে? িখন পৃস্তথবীরি সবরিরয় খাোপ নারম ডাকা নাম 
ধরে িাো বলরব: এস্তি অমুরকে মছরল অমুক, যিিণ না 
পৃস্তথবীে আকাশ পযেি যারব। মসখারন মপৌঁরছ দেজা খুরল 
মদওয়াে জনয বলা হরব স্তকন্তু মখালা হরব না।  

﴿َ تَّحَ َل  مََۡت ف  ََل ه  ٰب  بۡو 
 
ا ءََِّأ م  ََٱلسَّ ل  ل ونَ َو  ََٰٱۡۡل نَّةَ َي ۡدخ  ّتَّ ل ََي لِّجَ َح  َٱۡۡل م 

َ م ََِّفِّ َ َس   [٤٠: االعراف] ﴾ٱۡۡلِّي اطِّ

“িারদে জনয আকারশে দেজা মখালা হরব না এবং 
িিিণ পযেি িাো জান্নারি প্ররবশ কেরি পােরব না, 
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যিিণ না সূরিে নাভী স্তদরয় উি প্ররবশ কেরব।” [সূো 
আল-‘আোফ, আয়াি: ৪০]  

িখন আল্লাহ িা‘আলা বলরবন: িাে জায়গা স্তনম্ন ভূস্তমরি 
উপস্তস্থি স্তসস্তিরন স্তলরখ দাও। মকননা আস্তম িারদেরক 
অস্তিকাে স্তদরয়স্তছ ময, িারদেরক মযখান মথরক সৃস্তি করেস্তছ 
মসখারন স্তফস্তেরয় স্তনব, পুনোয় মসখান মথরক মবে কেব। 
িােপে আকাশ মথরক িাে রূহরক ছুরড় মাো হরল িাে 
শেীরে এরস প্ররবশ কেরব। অিঃপে স্তিস্তন পড়রলন, 

ََِّي ۡۡشِّكََۡو م ن﴿ ِّٱّللَّ اَب نَّم 
 
أ رَََّف ك  ا ءََِّمِّنَ َخ  م  هَ َٱلسَّ ف  ت ۡخط  ۡيَ َف  وََۡٱلطَّ

 
َت ۡهوِّيَأ

ِّهَِّ ِّيحَ َب ََٱلر  نَ َفِّ َك  يقَ َم  حِّ  [٣١: احلج] ﴾٣١َس 

“আে ময বযস্তি আল্লাহে সারথ অংস্তশদাে কেরব মস মযন 
আকাশ মথরক স্তছিরক পড়ল, অিঃপে মৃিরভাস্তজ পাস্তখ 
িারক মছাাঁ মমরে স্তনরয় মগল অথবা বািাস িারক উস্তড়রয় 
স্তনরয় মকারনা দূেবিেী স্থারন স্তনরিপ কেল।” [সূো  আল-
হজ, আয়াি: ৩১] 

িােপে শেীরে িাে রূহ স্তফস্তেরয় মদওয়া হরব। স্তিস্তন 
বরলন: িখন মস িাে স্তনকি মথরক স্তফরে যাওয়া সাথীরদে 
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জুিাে আওয়াজ শুনরি পারব। অিঃপে িাে স্তনকি 
গম্ভীে দু’জন স্তফস্তেশিা এরস ধমকারব এবং িারক বস্তসরয় 
বলরব: 
মিামাে েব মক?  
মস বলরব: হায়! হায়! আস্তম জাস্তন না।  
িাো বলরব: মিামাে দীন কী?  
মস বলরব হায়! হায়! আস্তম জাস্তন না।  

িাো বলরব: মসই মলাকস্তি মক? যারক মিামারদে স্তনকি 
মপ্রেণ কো হরয়স্তছল? িখন মস িাাঁে নাম স্মেণ কেরি 
পােরব না,  

বলা হরব (িাাঁে নাম স্তক) মুহাম্মদ?   

মস বলরব: হায়! হায়! আস্তম জাস্তন না স্তকন্তু মলাকজনরক এ 
নাম বলরি শুরনস্তছ।  

স্তিস্তন বরলন: িারক বলা হরব িুস্তম জান স্তন এবং যাো 
মজরনরছ িারদে অনুসেণও কে স্তন। িখন আকাশ মথরক 
একজন আহ্বানকােী আহ্বান করে বলরবন: মস স্তমথযা 
বরলরছ। সুিোং িাে জনয জাহান্নারমে স্তবছানা স্তবস্তছরয় 
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দাও এবং জাহান্নারমে একস্তি দেজা খুরল দাও; মযন 
মসখান মথরক উত্তাপ ও প্রখে বাষ্প আসরি থারক এবং 
িাে কবেরক এমন সংকীণে করে মদওয়া হরব ময, িাে 
বুরকে হাড়গুরলা একস্তদক মথরক অনয স্তদরক িরল যারব। 
িােপে স্তবশ্রী মুখ স্তবস্তশি জীণে কাপড় পস্তেস্তহি দুগেেযুি 
এক বযস্তি িাে স্তনকি আসরব- অনয বণেনায় িাে মবশ 
ধরে বলরব: িুস্তম এমন একস্তি সুসংবাদ গ্রহণ কে, যা 
মিামাে অস্তনি কেরব। আজ মসই স্তদন ময স্তদরনে 
অস্তিকাে মিামারক মদওয়া হরয়স্তছল। 

মস বলরব: িুস্তম মক? মিামারক আল্লাহ এমন দুঃসংবাদ 
স্তদরয় পাস্তঠরয়রছন? মিামাে মিহাোরিা মসই মিহাো যা 
অস্তনি বরয় আরন। 

মস বলরব: আস্তম মিামাে মন্দ আমল। আল্লাহে কসম! 
িুস্তম িাাঁে আনুগরিযে প্রস্তি স্তছরল অিযি স্তনিল এবং 
িাাঁে নাফেমাস্তনে প্রস্তি স্তছরল িিুে। সুিোং আল্লাহ 
মিামাে মরন্দে যথাযথ প্রস্তিদান স্তদরয়রছন। 
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অিঃপে িাে জনয একজন অে, বস্তধে এবং কুৎস্তসি 
স্তফস্তেশিা স্তনযুি কো হরব, যাে হারি থাকরব একস্তি 
হািুড়ী। যস্তদ এে দ্বাো মকারনা পাহারড় আর্াি কো হয় 
িরব পাহাড় ধুস্তলসযাৎ হরয় যারব। িা দ্বাো িারক আর্াি 
করে ধুস্তলসযাৎ করে মদরব। আবাে আল্লাহ িারক পূরবেে 
অবস্থায় স্তফস্তেরয় স্তদরবন, আবাে িারক মােরল এমন 
মজারে স্তিৎকাে কেরব ময, স্তজন্ন ও মানুষ বযিীি অনযানয 
সকল সৃস্তিজীব িা শুনরি পারব। অিঃপে িাে জনয 
জাহান্নারমে একস্তি দেজা খুরল স্তদরয় জাহান্নারমে স্তবছানা 
স্তবস্তছরয় মদওয়া হরব। িখন মস বলরব: মহ আল্লাহ! িুস্তম 
স্তকয়ামি সংর্স্তিি কে।1 

                                                           
1 মুসনারদ ইমাম আহমাদ ৪থে খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১৮৭ ও ২৯৫; আবূ 
দাঊদ হাদীস নং ৩২১০; নাসাঈ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৮২; ইবন 
মাজাহ, হাদীস নং ১৫৪ ও ১৫৪৯; হাকীম ১/৩৭-৪০। আবূ 
িয়াস্তলসী ৭৫৩ এবং অনযানযো িা স্তভন্ন শরব্দ স্তবরেষণ এবং 
সংস্তিপ্তাকারে বণেনা করেরছন, ইমাম ইবন কাইয়ুযম (আ‘লামুল 
মুঅস্তিয়ীন ১/২১৪) িা সহীহ বরলরছন। িাহযীরব সুনান ৪/৩৩৭, 
মযমনভারব হারফজ ইবন কাসীে েহ. িাে িাফসীরে ২/১৩১ এে 
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স্তপ্রয় ভ্রািৃবৃন্দ, এস্তিই স্তছল আকাশ ও জস্তমরন আত্মাে 
সবরিরয় বড় স্তবিেণ বা ভ্রমণ। হায়! আস্তম যস্তদ জানিাম! 
মকারনা স্তবমারন আমারদে আত্মাে ভ্রমণ হরব, মকারনা 
স্তফস্তেশিা আমারদে রূহরক অভযথেনা জানারব এবং মকারনা 
নারম আমারদেরক ডাকা হরব!। কবরে সবরিরয় বড় 
স্তফিনায় কী হরব আমারদে অবস্থা, বােযারখে মকারনা 
র্রে আমো অস্তিসেে পদাপেন কেব এবং মসখারন স্তক 
আমো শাস্তিপ্রাপ্ত হব নাস্তক শাস্তিপ্রাপ্ত হব? স্তনঃসরন্দরহ 
বলা যায় ময, প্রস্তিস্তি মুসস্তলম আল্লাহে শাস্তি মথরক েিা 
এবং িাাঁে সন্তুস্তি লাভ কোে আশা আকাঙ্খা োরখ; স্তকন্তু 
মানুষ যস্তদ স্তনরজে স্তহরসব স্তনরজই করে, িরব িাে 

                                                                                           

বহু শব্দ এবং বণেনায় সংরকি স্তদরয়রছন, মসই সারথ এে কিগুরলা 
শব্দ ও পদ্ধস্তিে স্তদরক ইস্তিি করেরছন এবং এে সারথ স্তকছু সুন্দে 
উপকাস্তেিা িুরল ধরেরছন। আল্লামা মুহাস্তিস মুহাম্মদ নাসীরুিীন 
আলবানী েহ. িাে স্তকিাব (আহকামুল জানারয়য) এ ১৭৮-২০২ 
পৃিায় উরল্লখ করেরছন, যা স্তিস্তন সকল বণেনা এবং শব্দ সহকারে 
বণেনা করেরছন িা মথরক আস্তম নকল করেস্তছ, আসল হাদীস সহীহ 
বুখােীরি হাদীস নং ১৩৬৯, সহীহ মুসস্তলরম হাদীস নং ২৮৭১। 
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বিেমান অবস্থাে একস্তি স্তিত্র ফুরি উঠরব। আল্লাহ িা‘আলা 
বরলন, 

ٰنَ َب لَِّ﴿ نس  ََٰٱۡۡلِّ هِۦََّع   ي ة ََن ۡفسِّ ل و١٤َََۡب صِّ ََٰو  ۡلق 
 
هۥ َأ اذِّير  ع   ﴾١٥َم 

 [  ١٥  ،١٤: القيامة]

“বেং মানুষ স্তনরজই িাে সম্পরকে িিুষ্মান যস্তদও মস িাে 
অজুহাি মপশ কেরি িাইরব।” [সূো আল-স্তকয়ামাহ, 
আয়াি: ১৪-১৫] 

হালাল হাোম পস্তেষ্কােভারব বণেনা কো হরয়রছ, আল্লাহ 
িা‘আলা িিিণ পযেি কাউরক শাস্তি মদন না; যিিণ না 
িাে ওপে অকািয প্রমাণ মপশ করে িারক স্তঠকমি 
বুস্তিরয় মদওয়া হয়। িােপেও আল্লাহে হুকুম পস্তেষ্কাে। 
স্তিস্তন বরলন, 

ف م ن﴿
 
نَ َأ نَ َك م نَم ۡؤمِّٗناََك  ٗقا َََك  ََف اسِّ نَ َلَّ  [  ١٨: السجدة] ﴾١٨َي ۡست وۥ 

“মুস্তমন ও ফাস্তসক কখরনা সমকি হরি পারে না।” [সূো 
আস-সাজদাহ, আয়াি: ১৮] 
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এখন আপস্তন স্তনরজে স্তদরক স্তফরে মদখুন এবং আমলসমূহ 
মমরপ মদখুন, যস্তদ অনুগ্রহ ও আনুগরিযে প্রস্তি অগ্রসে 
এবং ধ্বংরসে স্তদরক শীস্তথলিা পান; িরব আল্লাহে 
সমত্তস্তি ও নাজারিে আশা করে ভারলা ভারলা কাজ করে 
যান। পিািরে যস্তদ স্তবস্তভন্ন প্রকাে খাোপ কারজ স্তনরজরক 
স্তলপ্ত পান এবং ভারলা কারজ কমস্তি ও ওয়াস্তজব পালরন 
বযথেিা পান; িাহরল আপস্তন স্তবপরদে সমু্মখীন, সুিোং 
িাওবা করে অস্তি শীঘ্রই আল্লাহে স্তদরক স্তফরে যান এবং 
ওযে মপশ করে িাাঁে স্তদরক অগ্রসে মহান। যস্তদ িা 
পালরন সিম হন িরব আল্লাহে অস্তিকারেে সুসংবাদ 
গ্রহণ করুন। স্তিস্তন বরলন: 

َٰٓئِّك َ﴿ ل  و 
 
ل ََف أ ِّ ب د  َ َي  ََٱّللَّ ِّ ي  ِّهِّمََۡ َ س  َ َات ٰت  ن  س  نَ َح  َك  َ َو  وٗراَٱّللَّ ف  َغ 

يٗما  [  ٦٩: الفرقان] ﴾رَّحِّ

“আল্লাহ িারদে পাপরক পুরণযে দ্বাো পস্তেবিেন করে 
স্তদরবন এবং আল্লাহ িমাশীল পেম করুণাময়।” [সূো 
আল-ফুেকান, আয়াি: ৬৯] 
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আল্লাহ িা‘আলাে স্তনকি প্রাথেনা এই, স্তিস্তন মযন 
আমারদেরক ভারলা কাজ কোে এবং মন্দ কাজ পস্তেিযাগ 
কোে িাওফীক দান করেন এবং দুস্তনয়া ও আস্তখোরি 
মযন আমারদে সম্মান দান করেন। 
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কবরেে শাস্তি ও শাস্তি 

স্তপ্রয় ভাই সকল! আহরল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আরিে 
ইমামগণ কবরেে শাস্তি এবং শাস্তিে বযাপারে ঈমান আনা 
ওয়াস্তজব হওয়াে ময স্তসদ্ধাি স্তদরয়রছন িা এখারন িুরল 
ধেলাম। 

প্ররিযক মানুষ (স্তনরম্নে) স্তিনস্তি িে অস্তিক্রম করে থারক। 

1-   ইহকালীন জীবন 
2-   বােযাখী জীবন 
3- পেকালীন জীবন বা স্তিেস্থায়ী জীবন, যাে মকারনা 

মশষ মনই। 
বােযাখী জীবন একস্তি স্তবোি জীবন, মযখারন পেীিা 
স্তনেীিা েরয়রছ, হয় শাস্তি না হয় শাস্তি, যা কুেআরনে 
আয়াি এবং হাদীস দ্বাো সাবযি। আে এিাই সালাফ 
এবং ইমামরদে িেীকা ময, যখন মকারনা বযস্তিে মৃিুয হয় 
িখন মস শাস্তি না হয় শাস্তিরি থারক। 

রূহ শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে শাস্তিরি অথবা 
শাস্তিরি বাকী মথরক যারব, কখরনা শেীরেে সারথ সমৃ্পি 
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হরল িখন রূরহে সারথ শেীরেেও শাস্তি বা শাস্তি হরব। 
অিঃপে মযস্তদন স্তকয়ামি সংর্স্তিি হরব মস স্তদন রূহরক 
শেীরে স্তফস্তেরয় মদওয়া হরল িাে েরবে জনয কবে মথরক 
উরঠ দাাঁড়ারব।2

 

কুেআরনে ময সকল আয়াি দ্বাো কবরেে শাস্তি প্রমাস্তণি 
হয় িা এই: আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

اق َوَ ﴿ ۡونَ َلَِّأَِبَح  و ءَ َفِّۡرع  ابََِّس  ذ  ونَ َٱنلَّارَ ٤٥ََٱۡلع  ۡعر ض  اَي  ل ۡيه  اَع  و ٗ د  َغ 
ا َ ي ٗ شِّ ي ۡومَ َو ع  ومَ َو  ةَ َت ق  اع  ل و ا ََٱلسَّ ۡدخِّ

 
ۡونَ َء ال ََأ دَََّفِّۡرع  ش 

 
ابََِّأ  ﴾٤٦َٱۡلع ذ 

 [٤٦  ،٤٥: اغفر]

“স্তফে‘আউন মগাত্ররক মশািনীয় ‘আযাব গ্রাস কেল, সকাল 
সোয় িারদেরক আগুরনে সমু্মরখ মপশ কো হয় এবং 
মযস্তদন স্তকয়ামি সংর্স্তিি হরব মস স্তদন আরদশ কো হরব, 
স্তফে‘আউন মগাত্ররক কস্তঠনিম ‘‘আযারব মপশ কোও।” 
[সূো গাস্তফে, আয়াি: ৪৫-৪৬] 

                                                           
2 মাজমু‘আ ফািাওয়া ইবন িাইস্তময়া ৮/২৪৮। 
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হারফজ ইবন হাজাে েহ. এ আয়ারিে িাফসীরে বরলন, 
স্তফে‘আউন এবং িাে অনুসােীরদে রূহসমূহ স্তকয়ামি 
পযেি সকাল-সোয় আগুরনে সমু্মখীন কো হরব, যখন 
স্তকয়ামি সংর্স্তিি হরব িখন িারদে রূহ এবং শেীে 
গুরলা আগুরন একস্তত্রি কো হরব।  

আল্লাহ িা‘আলা বরলন:  

اق َ﴿ ۡونَ َلَِّأَِبَو ح  و ءَ َفِّۡرع  ابََِّس  ذ  ونَ َٱنلَّارَ ٤٥ََٱۡلع  ۡعر ض  اَي  ل ۡيه  اَع  و ٗ د  َغ 
ا َ ي ٗ شِّ ي ۡومَ َو ع  ومَ َو  ةَ َت ق  اع  ل و ا ََٱلسَّ ۡدخِّ

 
ۡونَ َء ال ََأ دَََّفِّۡرع  ش 

 
ابََِّأ  ﴾٤٦َٱۡلع ذ 

 [٤٦  ،٤٥: اغفر]

“স্তফে‘আউন মগাত্ররক মশািনীয় ‘আযাব গ্রাস কেল, সকাল 
সোয় িারদেরক আগুরনে সমু্মরখ মপশ কো হয় এবং 
মযস্তদন স্তকয়ামি সংর্স্তিি হরব মস স্তদন আরদশ কো হরব, 
স্তফে‘আউন মগাত্ররক কস্তঠনিম ‘আযারব মপশ কোও।” 
[সূো গাস্তফে, আয়াি: ৪৫-৪৬] 

বযাখযা: যন্ত্রনাে স্তদক স্তদরয় কস্তঠন এবং অপমারনে স্তদক 
স্তদরয় বড়। এ আয়ািস্তি কবরে বােযারখে শাস্তিে ওপে 
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প্রমাস্তণি আহরল সুন্নারিে মূল দলীল। আে এিাই 
আল্লাহে বাণী: 

ونَ َٱنلَّارَ ﴿ ۡعر ض  اَي  ل ۡيه  اَع  و ٗ د  ا ََغ  ي ٗ شِّ  [  ٤٦: اغفر] ﴾و ع 

“সকাল সোয় িারদেরক আগুরনে সমু্মখীন কো হরব।” 
[সূো গাস্তফে, আয়াি: ৪৬]3  

আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

ََي ۡومَ ﴿ ََل  ۡغنِّ مََۡي  ۡنه  مََۡع  ه  ۡيد  ۡيََك  ََاَ َٗش  ل  مََۡو  ونَ َه  ِّينَ َِإَون٤٦ََََّي نَص   َِّّلَّ َل
وا َ ل م  اٗباَظ  ذ  ِّك ََد ونَ َع  ٰل نَََّذ  ٰكِّ ل  مََۡو  ۡكَث  ه 

 
ََأ ونَ َل  ۡعل م  : الطور] ﴾٤٧َي 

٤٧  ،٤٦  ] 

“অিঃপে িারদেরক মসস্তদন পযেি অবকাশ স্তদন, মযস্তদন 
িারদে ওপে বজ্রার্াি পস্তিি হরব। মসস্তদন িারদে 
িক্রাি মকারনা কারজ আসরব না এবং িারদেরক মকারনা 
সাহাযয কো হরব না। আে যাস্তলমরদে জনয এ ছাড়াও 

                                                           
3 িাফসীে ইবন কাসীে ৪/৮৫। 
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েরয়রছ অনয শাস্তি। স্তকন্তু িারদে অস্তধকাংশই িা জারন 
না।” [সূো আি-িূে, আয়াি: ৪৫-৪৭] 

আল্লাহে এ বাণী: 

ِّينَ َِإَونََّ﴿ َِّّلَّ وا ََل ل م  اٗباَظ  ذ  ِّك ََد ونَ َع  ٰل نَََّذ  ٰكِّ ل  مََۡو  ۡكَث  ه 
 
ََأ ونَ َل  ۡعل م  َي 

 [  ٤٧:  الطور] ﴾٤٧

“আে যাস্তলমরদে জনয এ ছাড়াও েরয়রছ অনয শাস্তি; স্তকন্তু 
িারদে অস্তধকাংশই িা জারন না” [সূো আি-িূে, 
আয়াি: ৪৭] দ্বাো স্পি বুিা যায় ময, এে দ্বাো উরিশয 
হরলা, বােযারখ শাস্তি হওয়া; মযমন ইবন কাইয়ুযম িাে 
স্তকিারব (আে-রূরহ) ইস্তিি স্তদরয়রছন।4

 

স্তিস্তন বরলন, এ আয়াি দ্বাো একস্তি বড় জামা‘আি 
কবরেে ‘আযারবে ওপে দলীল সাবযি করেরছ। িারদে 
মরধয আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
একজন। 

                                                           
4 ১/৩৩৮ দাে ইবন িাইস্তময়া প্রকাশনী। 
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োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক ময সকল 
সহীহ হাদীস কবরেে ‘আযাব সাবযি করে িা অরনক 
মুিাস্তফজ হাদীস (যাে সনরদ দু’জন করে সাহাবী েরয়রছ) 
এবং কস্তিপয় উলামা িা মুিাওয়াস্তিে বরলরছন।5 িাে 
মরধয বাো ইবন ‘আস্তযব োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুে হাদীস, যা 
সুনান (আবূ দাঊদ, স্তিেস্তমযী, নাসাঈ এবং ইবন মাজাহ) 
ও মুসনারদ এরসরছ। আে আস্তম পূরবে যা উরল্লখ করেস্তছ 
িাই বণেনাে মিরত্র পস্তেপূণে। 

কবরেে ‘আযাব সাবযিকােী হাদীসগুরলা স্তনম্নরূপ: 

ইমাম বুখােী িাে সহীহ বুখােীরি আরয়শা োস্তদয়াল্লাহু 
‘আনহাে হাদীস স্তনরয় এরসরছন, স্তিস্তন বরলন, একদা এক 
ইয়াহূদী মস্তহলা িাে স্তনকি এরস কবরেে ‘আযারবে কথা 
উল্লখ কেরল স্তিস্তন বরলন, আল্লাহ মিামারক কবরেে 
‘আযাব মথরক েিা করুন। অিঃপে স্তিস্তন কবরেে 
‘আযাব সম্পরকে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 

                                                           
5 মাজমু‘আ ফািাওয়া ৪/২৮৫, আে-রূহ ১/২৮৪। 
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ওয়াসাল্লামরক স্তজজ্ঞাসা কেরল স্তিস্তন বরলন, হযাাঁ, কবরেে 
‘আযাব সিয।6

 

আরয়শা োস্তযয়াল্লাহু আনহা বরলন, এে পে যখনই িাাঁরক 
সালাি পড়রি মদরখস্তছ িখনই স্তিস্তন কবরেে ‘আযাব 
মথরক আেয় প্রাথেনা করেরছন। 

আসমা স্তবনরি আবূ বকে োস্তযয়াল্লাহু আনহুমা মথরক 
বস্তণেি, স্তিস্তন বরলন, একদা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম খুিবায় দাাঁস্তড়রয় কবরেে স্তফিনা উরল্লখ 
করেরছন, মযখারন মানুষ স্তফিনাে সমু্মখীন হরব। িা 
উরল্লখ কোে সারথ সারথ সাহাবীগণ আিেনাদ কেরি শুরু 
কেরলন। ইমাম নাসাঈ আসমা োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহাে 
কথাস্তি আরো সামানয বৃস্তদ্ধ করে বরলন ময, সাহাবীগণ 
স্তিৎকাে কোয় োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লারমে মশষ কথাস্তি আমাে বুিরি অসুস্তবধা হরলা। 

িারদে স্তিৎকাে একিু থামরল আমাে স্তনকিবিেী 

                                                           
6 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ১৩৭২।  
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একজনরক স্তজজ্ঞাসা কেলাম ময, আল্লাহ মিামায় বেকি 
স্তদন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িাাঁে মশষ 
কথায় কী বরলরছন? বলরলন, স্তিস্তন বরলরছন, (আমাে 
স্তনকি অহী এরসরছ ময, স্তনিয় মিামো কবরে স্তফিনাে 
সমু্মখীন হরব, যা দািারলে স্তফিনাে সমকি প্রায়।7  

যারয়দ ইবন সারবি োস্তদয়াল্লাহু আনহু মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন 
বরলন, একদা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম 
আমারদে মারি বনী নািারেে একস্তি বাগারন িাাঁে 
খচ্চরেে উপে স্তছরলন। আমোও িাাঁে সারথ স্তছলাম। হঠাৎ 
িাাঁে খচ্চেস্তি এমনভারব লাফাস্তিল ময, িাাঁরক মফরল 
মদওয়াে উপক্রম হরলা। িখন স্তিস্তন সামরন ৪/৫স্তি বা 
৬স্তি কবে মদখরি মপরলন। স্তজজ্ঞাসা কেরলন, এ 
কবেবাসীরদেরক মকউ মিন স্তক?  

এক বযস্তি বলল আস্তম স্তিস্তন। 

স্তিস্তন বলরলন: িাো কখন মাো মগরছ?  

                                                           
7 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ১৩৭৩। 
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বলল: মুশস্তেক অবস্থায় মাো মগরছ।  

স্তিস্তন বলরলন: স্তনিয় এ উম্মি কবরেে পেীিাে সমু্মখীন 
হরব। যস্তদ মিামো িারদেরক দাফন না কেরি িাহরল 
কবরেে শাস্তি আস্তম যা শুস্তন মিামারদেরকও িা শুনারনাে 
জনয আল্লাহে স্তনকি মদা’আ কেিাম। অিঃপে স্তিস্তন 
আমারদে স্তদরক স্তফরে বলরলন, মিামো আল্লাহে স্তনকি 
কবরেে ‘আযাব মথরক আেয় প্রাথেনা কে। িাো বলল, 
িখন আমো আল্লাহে স্তনকি কবরেে ‘আযাব মথরক 
আেয় প্রাথেনা কেলাম। স্তিস্তন বলরলন, প্রিযি ও পরোি 
স্তফিনা মথরক আল্লাহে স্তনকি আেয় িাও। িাো বলল, 
িখন আমো আেয় িাইলাম। স্তিস্তন দািারলে স্তফিনা 
মথরক আেয় িাইরি বলরল আমো আল্লাহে স্তনকি আেয় 
িাইলাম।8 

সহীহ মুসস্তলরম এবং সুনারনে স্তকিাবসমূরহ আবূ হুোয়ো 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বস্তণেি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 

                                                           
8 সহীহ মুসস্তলম, হাদীস নং ২৮৬৭। 
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ওয়াসাল্লাম বলরলন, “যখন মিামারদে মকউ সালারি মশষ 
িাশাহ হুদ সমাপ্ত কেরব িখন আল্লাহে স্তনকি িােস্তি 
স্তজস্তনস মথরক আেয় িাইরব, (জাহান্নাম ও কবরেে 
‘আযাব মথরক, জীবন মৃিুযে স্তফিনা মথরক এবং মাসীহ 
দািারলে স্তফিনা মথরক)।”9 

কবরেে ‘আযারবে হাকীকরিে ওপে প্রমাণীি দলীলসমূহ 
যা ইমাম মুসস্তলম েহ. িাে সহীহ মুসস্তলরম ইবন আব্বাস 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথরক বণেনা করেরছন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম স্তনরম্নে মদা‘আস্তি িারদেরক 
এমনভারব স্তশিা স্তদরিন, মযমনভারব কুেআরনে মকারনা 
সূো স্তশিা স্তদরিন।10 

মদা‘আস্তি হরলা:  

                                                           
9 সহীহ মুসস্তলম ৫৮৮, আবূ দাউদ ৭৮৩, নাসাঈ ৩/৫৮ এবং ইবন 

মাজাহ, হাদীস নং ৯০৯। 
10 সহীহ মুসস্তলম, হাদীস নং ৫৯০ 
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أعوذبك من عذاب جهنم وأعوذبك من عذاب القرب  امهلل إين»
واعوذبك من فتنة املحيا واملمات واعوذبك من فتنة املسيح 

 «.ادلجال

“মহ আল্লাহ আস্তম মিামাে স্তনকি জাহান্নারমে ‘আযাব, 
কবরেে ‘আযাব, জীবন মৃিুযে স্তফিনা এবং মাসীহ 
দািারলে স্তফিনা মথরক আেয় িাস্তি।” 

বুখােী ও মুসস্তলরম আবূ আইয়ুব োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক 
বস্তণেি, স্তিস্তন বরলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম 
একদা মগাধূস্তলে সময় মবে হরল একস্তি আওয়াজ শুনরি 
মপরয় স্তিস্তন বলরলন, ইয়াহূদীরদে কবরে শাস্তি হরি।11

 

স্তপ্রয় ভাইসকল, পূরবেে আরলািনা মথরক প্রিীয়মান হয় 
ময, কবরে মানুরষে একস্তি অনয েকম জীবন েরয়রছ, যাে 
তবস্তশিয আলাদা এবং এরি শেীরেে সারথ রূরহে ময 
সম্পকে িা একস্তি স্তবরশষ সম্পকে। মানুরষে জীবরন শাস্তি 

                                                           
11 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ১৩৭৫। সহীহ মুসস্তলম, হাদীস নং ২৮৬৯ 
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বা শাস্তি লাভ হরব পৃস্তথবী জীবরনে মপ্রস্তেি আমল 
অনুযায়ী। 

বােযাখী জীবন একস্তি অদৃশয জীবন, কুেআন ও হাদীস 
দ্বাো মযভারব প্রমাস্তণি হয় মসভারবই ঈমান আনা 
আবশযক। আল্লাহ িা‘আলাে িাওফীরক অস্তি স্তশঘ্রই িা 
স্তবরেষণাকারে বণেনা কেব। মসই সারথ কবরেে ‘আযাব 
বা শাস্তিসহ এে সারথ সমৃ্পি কিগুরলা মাসআলা বৃস্তদ্ধ 
করে আরলািনা কেব। আল্লাহে স্তনকি সাহাযয প্রাথেনা 
কস্তে, স্তযস্তন দানশীল, স্তিস্তন মযন আমারদে এবং আমারদে 
স্তপিা-মািাসহ সকল মুসস্তলম ভ্রািৃবৃরন্দে কবেরক 
জান্নারিে বাস্তগিা বাস্তনরয় মদন। 
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কবরেে শাস্তি ও শাস্তি সম্পরকে কস্তিপয় ইমামরদে 

মিামি 

এ মাসআলা সাবযি কোে বযাপারে কস্তিপয় উলামাে স্তকছু 
মিামি মপশ কো হরলা। আহরল সুন্নািগণ ঐকযমি 
মপাষণ করেন ময, যখন মকারনা বযস্তি মাো যায়, িখন মস 
শাস্তিরি না হয় শাস্তিরি থারক। আে িা আত্মা এবং 
শেীে উভরয়ে ওপে সংর্স্তিি হয়, মিমস্তনভারব রূহ 
শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে িা মভাগ করে থারক। 
কখরনা শেীরেে সারথ স্তমস্তলি হয় িখন উভরয়েই শাস্তি 
এবং শাস্তি হয়। অিঃপে যখন স্তকয়ামি সংর্স্তিি হরব 
িখন রূহসমূহ শেীরে স্তফস্তেরয় স্তদরল িাো িারদে কবে 
মথরক স্তবশ্ব প্রস্তিপালরকে জনয উরঠ দাাঁড়ারব।  

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইস্তময়া েহ. বরলন, হাদীস 
স্তবশােদগণ আহরল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আরিে স্তনকি এ 
সকল বণেনা ঐকযমি।12  

                                                           
12 মাজমূয়া ফািাওয়া ৮/২৮৪। 
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ইবনুল কাইরয়যম ইমাম আহমাদ েহ. মথরক বণেনা করেন 
ময, স্তিস্তন বরলরছন, কবরেে ‘আযাব সিয, মকবল 
পথভ্রিো বা পথভ্রিকােীই িা অস্বীকাে করে থারক। 

হাম্বল ইবন আবু্দল্লাহ েহ. বরলন, আস্তম আবূ আবু্দল্লাহ 
(ইমাম আহমাদ) মক কবরেে ‘আযাব সম্বরে বললাম, স্তিস্তন 
বলরলন, এ সকল হাদীস সহীহ। আমো এে প্রস্তি ঈমান 
োস্তখ এবং িা স্বীকাে কস্তে। যখনই োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক মকারনা স্তবশুদ্ধ সনরদ হাদীস 
আসরব আমো িা স্বীকাে কেব। স্তিস্তন যা স্তনরয় এরসরছন 
আমো যস্তদ িা স্বীকাে না করে স্তফস্তেরয় মদই িাহরল আমো 
মযন আল্লাহে স্তনরদেশই িাে ওপে স্তফস্তেরয় স্তদলাম। অথি 
আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

ا َ﴿ مَ َو م  ول ََء ات ىٰك  وه ََٱلرَّس  ذ   [  ٧: احلرش] ﴾ف خ 

“এবং োসূল মিামারদে কারছ যা স্তনরয় এসরছন িা গ্রহণ 
কে।” [সূো আল-হাশে, আয়াি: ৭] 
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আস্তম িারক বললাম, কবরেে ‘আযাব স্তক সিয? স্তিস্তন 
বলরলন: হযাাঁ সিয, কবরে শাস্তি মদওয়া হরব।13

 

শাইখুল ইসলাম িাে স্তলস্তখি স্তকিারবে বহু জায়গায় িা 
উরল্লখ করেরছন। িাে মরধয ‘‘আল আকীদা আল 
ওয়াস্তসস্তিয়ায়’’ উরল্লখ করে বরলন, পেকারলে প্রস্তি ঈমান 
আনাে মরধয মৃিুযে পরেে র্িনাবলী সম্পরকে োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মযসকল সংবাদ স্তদরয়রছন 
িাে প্রস্তি ঈমান আনা। কারজই কবরেে স্তফিনা, কবরেে 
শাস্তি ও শাস্তিে প্রস্তি িাো ঈমান আনরব। অিঃপে 
স্তফিনা সম্পরকে বরলন, মানুষ িারদে কবরে স্তফিনাে 
সমু্মখীন হরব, প্ররিযকরকই স্তজজ্ঞাসা কো হরব ময, 
মিামাে েব মক, মিামাে দীন কী এবং মিামাে নবী মক? 
আল্লাহ মুস্তমন বান্দারদেরক পাস্তথেব ও পেকালীন জীবরন 
মজবুি বাকয দ্বাো শস্তিশালী করেন। মুস্তমন বযস্তি বলরব, 
আমাে েব আল্লাহ, আমাে দীন ইসলাম এবং নবী 
                                                           
13 আে রূহ- ইবনু কাইরয়যম পৃষ্ঠা নং ১৬৬, দাে ইবন কাসীে 

প্রকাস্তশি, স্তিকা স্তিপ্পস্তন/ ইউসুফ আলী বাদাবী। 



 

41 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম। আে সরন্দহকােী 
বযস্তি বলরব, হায়! হায়! আস্তম জাস্তন না; স্তকন্তু মলাক মুরখ 
যা শুরনস্তছ আস্তমও িা বরলস্তছ। িখন িারক মলাহাে হািুড়ী 
দ্বাো মাো হরল মস এমন ভারব স্তিৎকাে কেরব ময, মানুষ 
বযিীি সকল সৃস্তি জীবই িা শুনরব। মানুষ যস্তদ িা 
শুনরিা িরব স্তছিরক পরড় মযি।14

 

আল্লামা ে-হাবী আল হানাফী েহ. িাে প্রস্তসদ্ধ সালাফী 
আস্তকদায় বরলন, আহরল সুন্নাি ও জামা‘আিগণ কবরেে 
‘আযারবে প্রস্তি স্তবশ্বাস স্থাপন করে মসই বযস্তিে জনয ময 
বযস্তি এে উপরযাগী এবং কবরে েব, দীন এবং নবী 
সম্পরকে মুনকাে নাকীে স্তফস্তেশিাে প্রশ্ন সম্পরকে 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীরদে 

                                                           
14 আল আকীদা আল ওয়াস্তসস্তিয়াহ েওজা নাস্তদয়াে শোহ, পৃষ্ঠা নং 
৩১১, আল ওয়ািান প্রকাশনী, মলখক আল্লামা যারয়দ ইবন আবু্দল 
আযীয আল ফাইয়ায। 
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মথরক প্রাপ্ত খবে অনুপারি িা সাবযি করে। কবে হয় 
জান্নারিে বাস্তগিা হরব নয়রিা জাহান্নারমে গুহা হরব।15

 

আল্লামা ইবনুল কাইরয়যম কবরেে শাস্তি বা শাস্তি সম্পরকে 
বরলন, যা জানা উস্তিৎ িা হরলা এই, স্তনিয় কবরেে 
‘আযাবই হরি বােযারখে ‘আযাব। অিঃপে কারোে 
মৃিুযে পে যস্তদ ‘আযারবে উপযুি হয়, িরব মস িাে 
অংশ পারব, িাই িারক কবে মদওয়া মহাক বা না মহাক, 
যস্তদও িারক মকারনা স্তহংস্র পশু মখরয় মফরল বা আগুরন 
পুরড় ছাই করে বািারস উস্তড়রয় মদওয়া হয় বা শুরল 
মদওয়া হয়। এমনস্তক সমূরদ্র ডুরব মাো মগরলও িাে 
শেীে এবং আত্মায় মসই ‘আযাবই মপৌঁছারব, যা কবরে 
মপৌঁরছ থারক।16

 

পৃস্তথবী এবং আস্তখোরিে মধযবিেী এ বােযারখ যাে মরধয 
এে অস্তধবাসীগণ পৃস্তথবী ও আস্তখোরিে ওপে স্তভস্তত্ত করে 

                                                           
15 শেরহ আস্তকদা িাহাস্তবয়া পৃ. ৫৭২, আে স্তেসালা প্রকাশনী। 
16 আে রূহ, পৃষ্ঠা নং ১৬৮। 
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অবস্থান কেরব এবং প্ররিযরকই িারদে আমল অনুযায়ী 
বােযারখে ‘আযাব মভাগ কেরব, যস্তদও িারদে শাস্তি এবং 
শাস্তি স্তভন্ন হয়। পূরবে স্তকছু মলাক ধােণা কেরিা ময, 
িারদে শেীে যস্তদ আগুরন পুরড় ছাই করে স্তকছু অংশ 
সমূরদ্র, স্তকছু অংশ প্রবল বািারসে স্তদন স্থরল উস্তড়রয় 
মদওয়া হয়, িরব মস িা মথরক মুস্তি মপরয় যারব। এ 
ধােণাে ওপে এক মলাক িাে মছরলরদেরক অস্তসয়ি করে 
বলল, “আস্তম মাো মগরল আমারকও এ েকম করে স্তদরব। 
(িারক এ েকম কো হরল) আল্লাহ সমুদ্র এবং মাস্তিরক 
স্তনরদেশ স্তদরলন িা জমা কোে জনয। িােপে আল্লাহ 
বলরলন, দাাঁড়াও! সারথ সারথ িাাঁে সমু্মরখ দাাঁস্তড়রয় মগরল 
আল্লাহ িারক স্তজজ্ঞাসা কেরলন, মক মিামারক এ েকম 
কেরি বরলরছ? মস বলল, মহ আল্লাহ! িুস্তম মিা জান, 
একমাত্র মিামাে ভয়। িখন স্তিস্তন স্তনজ অনুগ্ররহ করে 
িারক িমা করে স্তদরলন।”17 

সুিোং বােযারখে শাস্তি ও শাস্তি ঐ সকল অি প্রিযি 
                                                           
17 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৬৪৮১। 
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মথরক বাদ পড়রব না যা ছাই হরয় স্তগরয়রছ। এমনস্তক যস্তদ 
প্রবল বািারস বৃরিে িুড়ায় লাশরক িাস্তিরয় োখা হয় 
িবুও বােযারখে শাস্তি বা শাস্তি রূরহে সারথ শেীরেও 
মপৌঁছারব। 

যস্তদ মকারনা পুণযবান বযস্তিরক আগুরনে স্তনম্ন িরেও দাফন 
কো হয়, িরব মস বােযারখে প্রশাস্তিে অংশ িাে রূহ ও 
শেীরে মপৌঁছারবই। আল্লাহ িা‘আলা আগুনরক িাে জনয 
শাস্তিদায়ক শীিল করে স্তদরবন। কােণ, স্তবরশ্বে সকল 
উপকেণ িাে েব এবং সৃস্তিকিোে জরনয স্তনরবস্তদি, স্তিস্তন 
মযভারব িান মস ভারবই পস্তেিালনা করেন। িাাঁে ইিাে 
বাস্তহরে মকারনা স্তকছু অমি প্রকাশ করে না; বেং িাাঁে 
ইিাে অনুগি, িাাঁে শস্তিে স্তনকি অনুপ্রাস্তণি। আে ময 
মকউ িা অস্বীকাে কেরব, মস মযন স্তবরশ্বে 
প্রস্তিপালকরকই অস্বীকাে কেল, িাাঁে সারথ কুফুস্তে কেল 
এবং িাাঁে একেবাদরক অস্বীকাে কেল। িা স্তকিাব আে 
রূহ মথরক সংকলন কো হরয়রছ। 
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প্রকাশ থারক ময, বােযারখে স্তবষয়স্তি একস্তি অদৃশয স্তবষয়, 
যা প্ররিযক মুসস্তলম নে-নােীে পরি িা স্তবশ্বাস কো 
একাি আবশযক, মযখারন সংরিপাকারে এরসরছ মসখারন 
সংরিপ আে মযখারন স্তবিাস্তেি এরসরছ মসখারন স্তবিাস্তেি 
ভারবই স্তবশ্বাস কেরি হরব। মযমন কুেআন ও হাদীরস 
এরসরছ মসভারবই স্তবশ্বাস কেরি হরব। স্তকন্তু কখরনা 
কখরনা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁে কিক বান্দাে জনয কবরেে 
অবস্থা প্রকাশ করে মদস্তখরয় থারকন। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইস্তময়া বরলন, বহু মানুরষে জনয 
কবরেে অবস্থা প্রকাস্তশি হরয়রছ, এমনস্তক িাো 
কবেবাসীরদে কবরে শাস্তিে আওয়াজও শুনরি 
মপরয়রছন। বহু স্তনদশেনসহ স্বিরি িারদে শাস্তি হরি 
মদরখরছ। িরব সবেদা ময শুধু শেীরেই শাস্তি হরি হরব িা 
আবশযক নয়; বেং িা কখরনা শেীরে, কখরনা রূরহ 
আবাে কখরনা উভরয়েই মপৌঁছারি পারে।18

 

                                                           
18 মাজমু‘আ ফািাওয়া ৪/২৯৬। 
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দলীল: সহীহ বুখােীরি ইবন আব্বাস োস্তদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন বরলন, “একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মিা বা মাদীনাে মকারনা 
এক বাগারনে পাশ স্তদরয় যাস্তিরলন; এমিাবস্থায় দু’জন 
মলারকে কবরে শাস্তি হরি শুরন বলরলন, কবরে িারদে 
শাস্তি হরি; স্তকন্তু মকারনা বড় ধেরনে পারপে জনয নয় 
(এমন পারপে জনয যা মথরক মবাঁরি থাকা কস্তঠন স্তছল না 
বা িারদে স্তনকি িা বড় স্তছল না19) অিঃপে বলরলন, 
হযাাঁ, বড়ই স্তছল (আল্লাহে স্তনকি িা বড় বা মস পাপ সবেদা 
কোে কােরণ বড় আকাে ধােণ করেরছ), একজন প্রস্রাব 
করে পস্তবত্রিা অজেন কেরিা না, অপেজন মানুরষে 
গীবি করে মবড়ারিা।”  

িােপে একস্তি মখজুরেে ডাল আনরি বলরলন, অিঃপে 
িা স্তদ্বখস্তণ্ডি করে প্ররিযরকে কবরে এক িুকো করে 
মগরড় স্তদরলন। এ েকম কোে কােণ স্তজজ্ঞাসা কো হরল 

                                                           
19 ফিহুল বােী ১/৩১৮। 
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স্তিস্তন বলরলন, এগুরলা শুাঁকারনা পযেি হয়রিা িারদে 
শাস্তি স্তকছুিা হালকা হরব। 

ইমাম ে-হাবী েহ. হাসান সনরদ ইবন আব্বাস 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথরক বণেনা করেন, স্তিস্তন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক বণেনা করেন, স্তিস্তন 
বরলন, “আল্লাহে মকারনা এক বান্দারক িাে কবরে 
একশি দুেো মাোে স্তনরদেশ মদওয়া হরল স্তিস্তন িাে জনয 
আল্লাহে স্তনকি আেয় এবং মদা‘আ কেরি থাকরলন 
যিিণ না িা কস্তমরয় একস্তি কো হরলা। অিঃপে িাে 
কবরে মাত্র একস্তি দুেো মাো হরল িাে কবে অস্তিরি 
ভেপুে হরয় মগল। যখন িাে উপে মথরক আগুন দূে 
হরয় মগল িখন মস বলল, স্তকরসে জনয আমারক এভারব 
মমরেছ? িাো বলল, িুস্তম একবাে স্তবনা অযুরি সালাি 
পরড়স্তছরল এবং স্তনযোস্তিি মানুরষে পাশ স্তদরয় অস্তিক্রম 
করেস্তছরল; স্তকন্তু িারক সাহাযয কে স্তন।20

 

                                                           
20 শেরহ মুশস্তকলুল আছাে ৮/২১২ও ৩১৮৫। 
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এ অধযারয় আরো লিণীয় স্তবষয় হরলা, যা ইবন আবুদ 
দুস্তনয়া (স্তকিাব আল কুবূে) এ উরল্লখ করেরছন, িাে 
স্তনকি মথরক আল্লামা ইবনুল কাইরয়যম (স্তকিাব আে রূরহ 
পৃষ্ঠা নং ৩১৯) নকল করেরছন, একজন দৃঢ় মজবুি 
িারবঈ সু‘আইস্তহদ ইবন জুহাইে মথরক, স্তিস্তন বরলন, 
আমো আমারদে এবং বসোে মধযবিেী কিগুরলা িেনাে 
পাশ স্তদরয় যাস্তিলাম। এমন সময় একস্তি গাধাে ডাক 
শুনরি মপলাম, বললাম এ শব্দস্তি স্তকরসে? িাো বলল, এ 
শব্দস্তি এক বযস্তিে, মস আমারদে সারথ স্তছল, একদা িাে 
মা মকারনা বযাপারে িাে সারথ কথা বলরল মস বলল, িুস্তম 
গাধাে মরিা মিিাি মকন? িােপে মস যখন মাো মগল 
িখন মথরক প্রস্তি োরত্র িাে কবে মথরক এ আওয়াজ 
শুনা যায়। 

এ বযাপারে বহু র্িনা েরয়রছ, জায়গা সংকীণেিাে দরুন 
িা উরল্লখ কো হরলা না। র্িনা যাই মহাক না মকন ঐ 
েকম কােণ যস্তদও দশেকরদে সামরন স্তস্থে স্তকন্তু এে 
স্তভিরে অনয েকম। কােণ, এরি মযমন বহু মলাক 



 

49 

সাজাপ্রাপ্ত এবং মবহুশ হরয় পরড় আরছ মিমস্তন বহু মলাক 
হাস্তস খুশী ও শাস্তিরি েরয়রছ। 

কবেবাসীরদে অবস্থাে স্তকছু স্তববেণ 

  ইমাম বুখােী িাে জারম সহীহ’মি স্তকিাবুি িা‘বীরে 
নকল করেরছন, সামুো ইবন জুনু্দব োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন বরলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণরক অস্তধকাংশ সময় যা বলরিন িা 
হরলা, মিামারদে মকউ স্তক মকারনা স্বপ্ন মদরখছ? অিঃপে 
িা বণেনা করে শুনারিন। একদা মভারে স্তিস্তন আমারদেরক 
বলরলন: গি োরত্র দু’জন আগন্তুক আমাে স্তনকি এরস 
আমারক উপরে স্তনরয় মগল (অথোৎ রু্রমে মরধয িাাঁে 
স্তনকি দু’জন স্তফস্তেশিা িাাঁরক জাগারলন আে এস্তি এক 
প্রকাে অহী, মকননা নবীরদে স্বপ্ন হরি অহী যা সবােই 
জানা) অিঃপে মস দশেরন যা মদরখরছন িা উরল্লখ 
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কেরলন।21 আমারদে এ স্তবষরয়ে সারথ সমৃ্পি স্তকছু অংশ 
এখন উরল্লখ কেব। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম কস্তিপয় মলাকরদে কবরে শাস্তি  মথরক যা 
মদরখরছন এে মরধয িাাঁে কথা এই, 

কাাঁি হরয় শাস্তয়ি এক বযস্তিে স্তনকি আস্তম আসলাম, অনয 
একজন মলাক িাে পারশ্বে পাথে স্তনরয় দাাঁস্তড়রয় েরয়রছ, 
হঠাৎ দাড়ারনা বযস্তি পাথে স্তনরয় িাে মাথাে স্তদরক স্তগরয় 
মাথায় প্রিণ্ড আর্াি করে িূণেস্তবিূণে করে স্তদরি এবং 
পাথেস্তি বহু দূরে স্তগরয় পড়রছ, আবাে মসস্তি স্তনরয় আসরি 
আসরি িাে মাথা ভারলা হরয় যারি। স্তফরে এরস প্রথম 
বারেে নযায় মােরি থারক। পুরো হাদীরস এ বযস্তিে 
অবস্থাে বণেনা এরসরছ ময, মস কুেআন পড়রিা, অিঃপে 
িা প্রিযাখযান কেরিা এবং ফেজ সালাি না পরড় শুরয় 
মযি। 

                                                           
21 সহীহ বুখােী, ফজরেে সালারিে পে স্বরপ্নে বযাখযা অধযায়, হাদীস 
নং ৭০৪৭। 
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এ প্রকাে পাপ সম্পরকে আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

ۡيلَ ﴿ ِّيَ َف و  ل  ص  ِّۡلم  ِّينَ ٤ََل  مََۡٱَّلَّ نَه  ِّهِّمََۡع  ت
َل  ونَ َص  اه   ﴾٥َس 

 [٥  ،٤: املاعون]

“ধ্বংস ঐসব মুসস্তল্লে জনয, যাো িারদে সালারিে 
বযাপারে উদাসীন।” [সূো আল-মা‘উন, আয়াি: ৪-৫] 

হারফয ইবন কাসীে েহ. এ আয়ারিে বযাখযায় বরলন, 
(সা’হূন) হয় প্রথম ওয়াি মথরক উদাসীন। িাই মস সবেদা 
বা অস্তধকাংশ সময় মশষ ওয়ারি আদায় কেরিা অথবা 
সালারিে মোকন ও শিোবলী মমরন আদায় করে স্তন 
অথবা একাগ্রিাসহ এে অথে সম্পরকে স্তিিা ভাবনা মথরক 
উদাসীন। সুিোং এ শব্দস্তি উস্তল্লস্তখি মিরত্রই প্ররযাজয; 
স্তকন্তু যস্তদ মকউ এ আয়ারিে গুরণ গুণাস্তিি হয় িরব মস 
িাে প্রাপয পারব, আবাে যস্তদ মকউ পুরো গুরণ গুণাস্তিি 
হয় মসও এে প্রাপয পারব এবং িাে মরধয স্তনফারক 
আমস্তল পাওয়া যারব।22

 

                                                           
22 িাফসীে ইবন কাসীে ৪/৫৫৮। 
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স্বরপ্নে হাদীস যা সামুো ইবন জুনু্দব োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক বণেনা করেন, িারি োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, অিঃপে েরিে 
নযায় লালরি একস্তি নদীে পারড় বরস মদখলাম একস্তি 
মলাক িারি সাাঁিোরি; অপে একজন মলাক নদীে িীরে 
পাথে জমা করে পারশ োখরছ, যখনই সাাঁিারু বযস্তি 
সাাঁিোরি সাাঁিোরি িাে স্তনকি এরস মুখ হা কেরছ 
িখনই মস িাে মুরখ একস্তি পাথে ছুরড় মােরছ। 
অিঃপে মস অরনক দূরে সরে যারি, আবাে স্তফরে এরস 
হা কেরল িাে মুরখ পাথে ছুরড় মােরছ। এভারবই িাে 
শাস্তি িলরছ। পুরো হাদীরস এরসরছ ময, েরিে নদীরি 
সাাঁিোরনা বযস্তি একজন সূদরখাে। 

ইবন হুবাইো েহ. বরলন, সূদরখােরক েরিে নদীরি 
সাাঁিাে কাস্তিরয় এবং পাথে খাওয়ারনাে মাধযরম শাস্তি 
মদওয়া হরব। মকননা সূরদে আসল স্বরণেে উপে, আে স্বণে 
হরি লাল। সুিোং িারক স্তফস্তেশিারদে পাথে খাওয়ারনা 
মসই স্তদরকই ইস্তিি করে ময, িাে মকারনা স্তকছুরি মপি 
ভরে স্তন। এমস্তনভারব সূদ, মকননা সূদরখাে মরন করে 
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িাে ধন সম্পদ বৃস্তদ্ধ পারি অথি আল্লাহ িাে মপছন 
মথরক িা কস্তমরয় স্তদরিন।23

 

আে যস্তদ সূদরখারেে এ শাস্তি বােযারখ হয়, িরব মস 
কবে মথরক পূনরুস্তিি হওয়াে পূবে পযেি িলরি থাকরব। 
মযমন, আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

ِّينَ ﴿ ل ونَ َٱَّلَّ ك 
ۡ
ِّب ٰوا َٱَي أ ََلر  ونَ َل  وم  ق  ََي  اَإِّلَّ م  ومَ َك  ق  ِّيَي  هَ َٱَّلَّ بَّط  ت خ  َي 
ٰنَ  ۡيط  َ َمِّنَ َٱلشَّ ِّ  [  ٢٧٥: ابلقرة] ﴾ٱلۡم س 

“যাো সূদ খায় িাো স্তকয়ামরি মসই বযস্তিে নযায় 
দণ্ডায়মান হরব, যারক শয়িান আছে করে মমাহাস্তবি করে 
মদয়।” [সূো আল-বাকাোহ, আয়াি: ২৭৫] 

অথোৎ িাো িারদে কবে মথরক এভারব উরঠ দাাঁড়ারব 
মযভারব মনশাগ্রি বযস্তি এবং শয়িারনে আছে লাগা 
বযস্তি দাাঁড়ায়। িা বলাে কােণ হরলা, মস অিযি খাোপ 
অবস্থায় দাাঁড়ারব। 

                                                           
23 ফিহুল বােী ১২/৪৪৫। 
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ইবন আব্বাস োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরলন, “সূদরখাে 
বযস্তিরক পাগলপ্রায় গলাস্তিপা অবস্থায় মিালা হরব।”24 
মকউ মকউ বরলরছন, িারদেরক এমন অবস্থায় উঠারনা 
হরব ময, িারদে মপিগুরলা গভেবিীে মপরিে নযায় উঠারনা 
থাকরব। যখন মস দাাঁড়ারব িখনই পরড় যারব, মানুষ 
িারদে উপে স্তদরয় মহরি যারব। এস্তি শুধুমাত্র িারদে জনয 
স্তনদশেনস্বরূপ কো হরয়রছ মযন এ স্তনদশেরনে মাধযরম 
স্তকয়ামরি িারদেরক মিনা যায়। িােপে হরব িারদে 
শাস্তি।25 কবরে সাজাপ্রাপ্ত মলাকরদে গুণাগুরণে বযাপারে 
স্বরপ্নে হাদীরস আরো যা এরসরছ িা হরলা োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে বাণী: “অিঃপে আমো 
িুলাে নযায় একস্তি স্তজস্তনরসে স্তনকি মগলাম, অনয বণেনায় 
েরয়রছ: যাে উপস্তেভাগ স্তিকন এবং স্তনম্ন ভাগ প্রশি, স্তনরি 
অস্তি দাউদাউ করে জ্বলরছ। স্তিস্তন বরলন, হঠাৎ এে মরধয 
করথাপকথরনে আওয়াজ শুরন উস্তক স্তদরল মসখারন উলি 

                                                           
24 ইবন কাসীে ১/৩২৬। 
25 িাফসীে কুেিুবী ৩/৩৫৪। 
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স্তকছু নে-নােী মদখরি মপলাম, িারদে স্তনি মথরক অস্তি 
সু্ফস্তলি আসরল িাো আিেনাদ কেরছ। অথোৎ যন্ত্রনায় 
উচ্চস্বরে স্তিৎকাে কেরছ। পুরো হাদীরস িারদে বণেনা 
এভারব এরসরছ ময, িাো হরি বযস্তভিােী নে-নােী। 

হারফয ইবন হাজাে েহ. বরলন, িাো অপমাস্তনি হওয়াে 
হকদাে স্তহরসরব িারদে উলি হওয়ািাই বাঞ্চনীয়। মকননা 
িারদে উস্তিৎ স্তছরলা স্তনজেরন পদো কো, কারজই মছড়া 
কাপরড়ে দ্বাো িারদেরক শাস্তি মদওয়া হরয়রছ। আে 
িারদে স্তনি মথরক ‘আযাব আসাে স্তহকমি হরলা িারদে 
স্তনম্নাংশ দ্বাোই অপোধ সংর্স্তিি হরয়রছ।26

 

প্ররিযক মুসস্তলম নে-নােীে এ মহা অপোধ, এে 
কােণসমূহ এবং মযসকল স্তজস্তনস এরি পস্তিি হওয়ায় 
সহরযাস্তগিা করে মযমন: হাোম স্তনজেনিা এবং স্তফিনাে 
কােণগুরলা অবলম্বন কো িথা মবপদো ও নােীে মলাভনীয় 
অিপ্রিযি প্রকাশ কো, এমস্তনভারব হাোম স্তজস্তনরসে 

                                                           
26 ফিহুল বােী ১২/৪৪৩। 
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স্তদরক িাকারনা, মসই সারথ মযসকল গান-বাজনা বযস্তভিারে 
স্তলপ্ত হওয়াে জনয উদু্বদ্ধ করে ইিযাস্তদ কােণ ও 
পদ্ধস্তিগুরলা মথরক মবাঁরি থাকাে আপ্রাণ মিিা কো 
ওয়াস্তজব। 

কবরেে সাজাপ্রাপ্ত আরো যারদেরক স্তিস্তন মদরখরছন, িাো 
হরলা এমন কিক মলাক, যাো হাোম গীবি করে 
মবড়ারিা। ইমাম আহমদ এবং আবূ দাঊদ কিৃেক বস্তণেি 
হাদীস দ্বাো িা স্পি। আনাস ইবন মারলক োস্তদয়াল্লাহু 
‘আনহু মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন বরলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, যখন আমারক ঊধ্বোকারশ 
স্তনরয় যাওয়া হয় িখন স্তশশাে মনাখ স্তবস্তশি কিক 
মলারকে স্তনকি স্তদরয় অস্তিক্রম কারল মদখলাম িারদে 
মনাখ দ্বাো িারদে মুখমণ্ডল ও বুরক দংশন কেরছ।27 
আস্তম স্তজবেীল আলাইস্তহস সালামরক স্তজজ্ঞাসা কেলাম, 
িাো কাো? স্তিস্তন বলরলন, িাো ঐসকল মলাক যাো 

                                                           
27 মুসনাদ ৩/২২৪ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৪৮৭৯ 
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মানুরষে মাংস মখরয় মবড়ারিা (গীবি কেরিা) এবং 
িারদে মান সম্মান নি কেরিা। 

পূরবেে আরলািনা মথরক প্রস্তিয়মান হয় ময, ময সমি 
অপোরধে দরুন স্তকছু মলারকে শাস্তি হরি োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মদরখরছন, এখরনা যাো এ 
ধেরনে অপোরধ স্তলপ্ত হরব িারদে ওপেও একই শাস্তিে 
ভয় েরয়রছ। কারজই িা মথরক সিকে থাকা একাি 
অবশযক। এখারন আরো স্তকছু নমুনা েরয়রছ যা স্তবস্তভন্ন 
জায়গায় স্তবস্তিপ্ত, আল্লাহ িা‘আলা িাে সৃস্তি জীরবে জনয 
কবেবাসীরদে ‘আযাব সম্পরকে যা প্রকাস্তশি করেরছন 
িাে করয়কস্তি মাত্র এখারন িুরল ধো হরয়রছ।  

আল্লাহে স্তনকি প্রাথেনা, স্তিস্তন মযন আমারদেরক, আমারদে 
স্তপিা-মািা এবং সকল মুসস্তলম ভ্রািৃবৃন্দরক িাাঁে িমা ও 
েহমরিে অিভুেি করেন। 
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কবরে শাস্তি হওয়াে কােণসমূহ 

এ স্তবষরয় আল্লামা ইবনুল কাইয়যম েহ. িাে অনযিম 
স্তকিাব (আে রূরহ) একস্তি নজীে স্তবহীন অনুরিদ স্তনরয় 
এরসরছন, সংস্তিপ্তাকারে িা িুরল ধো হরলা- 

স্তিস্তন ময কথা দ্বাো শুরু করেরছন িা হরলা এই ময, 
প্রশ্নকােী বলল: কী কী কােরণ কবেবাসীরদে সাজা হয়? 
এে উত্তে দু’ভারব মদওয়া যায়। প্রথমিঃ সংস্তিপ্তাকারে, 
স্তদ্বিীয়িঃ স্তবিাস্তেি। 

সংস্তিপ্ত উত্তে: আল্লাহ সম্পরকে িারদে অজ্ঞিা, িাাঁে 
স্তনরদেশ অমানয কো এবং িাাঁে স্তবরুরদ্ধ স্তবস্তভন্ন অপকরমে 
স্তলপ্ত হওয়াে জনয িারদে শাস্তি হয়। পিািরে ময রূহ 
আল্লাহরক স্তিরনরছ, িাাঁরক ভারলারবরসরছ, িাাঁে স্তনরদেশ 
পালন করেরছ এবং স্তনরষধাবলী মথরক স্তবেি মথরকরছ, 
িারক স্তিস্তন শাস্তি মদন না এবং এ রূহ ময শেীরে থাকরব 
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িারকও শাস্তি স্তদরবন না। মকননা কবরেে শাস্তি এবং 
শাস্তি বান্দাে ওপে আল্লাহে মগাস্বা ও সন্তুস্তিে স্তনদশেন।28

 

এ পৃস্তথবীয় যাে ওপে আল্লাহ মক্রাধাস্তিি ও অসন্তুি 
হরবন, অিঃপে মস যস্তদ িাওবা না করে মাো যায়, িরব 
িাে বােযারখে ‘আযাব আল্লাহে মক্রাধ এবং অসন্তুস্তি 
অনুযায়ীই হরব। কারজই মকউ কম করুক আে মবস্তশ 
করুক বা স্তবশ্বাস করুক বা না করুক যা হবাে িা 
হরবই। 

স্তবিাস্তেি উত্তে: োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম 
মসই দু’বযস্তি সম্পরকে বরলরছন, যারদেরক িারদে কবরে 
শাস্তি হরি মদরখরছন। িারদে একজন মানুরষে গীবি 
করে মবড়ারিা আে অপেজন প্রোব করে পস্তবত্রিা অজেন 
কেরিা না। কারজই এ মলাক অবশযই পস্তবত্রিা িযাগ 
করেরছ এবং অপেজন িাে কথা দ্বাো মানুরষে মরধয 

                                                           
28 আে রূহ ২১১-২১৫। 
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স্তবরভদ সৃস্তিে কােণ অবলম্বন করেরছ যস্তদও মস সিয 
বরল থারক। 

এরি এ সংরকি েরয়রছ ময, মানুরষে মরধয স্তমথযা কথা, 
স্তমথযা সািয প্রদান এবং অপবারদে দ্বাো স্তবরভদ 
সৃস্তিকােীে সবরিরয় বড় পাপ হরব, মিমস্তনভারব মপশাব 
মথরক পস্তবত্রিা অজেন িযাগ কোে মরধয এই সংরকি 
েরয়রছ ময, ময বযস্তি ওয়াস্তজব ও শিে স্তবস্তশি সালাি িযাগ 
করে যারি মপশাব মথরক পস্তবত্রিা অজেন প্ররয়াজন, 
িােও সবরিরয় কস্তঠন শাস্তি হরব। অনয বণেনায় এরসরছ: 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন: যারদে 
শাস্তি হস্তিল িারদে একজন ময বযস্তি মানুরষে মগাশি 
খাস্তিল মস স্তছল গীবিকােী, আে অনযজন স্তছল স্তফিনা 
সৃস্তিকােী। িাে স্তনকি মথরক এ বণেনাও এরসরছ ময, এক 
বযস্তিরক মবত্রার্াি কো হরল িাে কবে আগুরন ভেপুে 
হরয় মগল, মকননা মস একবাে স্তবনা অযুরি সালাি 
পরড়স্তছল এবং স্তনযোিীি মানুরষে পাশ স্তদরয় অস্তিক্রম 
করেস্তছল; স্তকন্তু িারক সাহাযয করে স্তন।  
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ইমাম বুখােী েহ. কিৃেক বস্তণেি, সামুো ইবন জুনু্দব 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু-এে হাদীরস এক স্তমথযািারেে কাস্তহনী 
এরসরছ, যাে স্তমথযা সংবাদ স্তদক স্তবস্তদরক ছস্তড়রয় পরড়রছ। 
িাে শাস্তি হরলা কুেআন পড়ুয়া মসই বযস্তিে নযায় ময 
কুেআন না পরড় োরত্র শুরয় মযি এবং স্তদরনে মবলায় 
মকারনা আমল কেরিা না। িাে শাস্তিসহ বযস্তভিাে নে-
নােী এবং সূদরখারেে শাস্তি সম্পরকে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম সংবাদ স্তদরয়রছন। বােযারখ মযভারব 
শাস্তি হরি মদরখরছন মসভারবই সংবাদ স্তদরয়রছন। অনয 
হাদীরস এরসরছ কিগুরলা মলারকে মাথায় পাথে স্তদরয় 
আর্াি কো হরি, িারদে কােণ স্তছল িাো সালারিে 
বযাপারে স্তশস্তথলিা কেরিা আে যাো যেী নামক র্াস ও 
যািুরমে মধযবিেীরি রু্োরু্স্তে কেরছ িারদে কােণ হরলা -
িাো িারদে মারলে যাকাি মদয় স্তন এবং যাো দুগেেযুি 
মগাশি খারি িাে কােণ, িাো স্তছল বযস্তভিােী। যারদে 
মঠাাঁিসমূহ মলাহাে কাস্তছ স্তদরয় কািা হরি িাে কােণ 
িাো িারদে কথা এবং বিরবযে দ্বাো স্তফিনা সৃস্তি 
করেস্তছল। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক 
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আবু সাঈদ োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃেক বস্তণেি হাদীরস 
কস্তিপয় অপোরধে মহািা এবং িারদে শাস্তি সম্পরকে 
এরসরছ ময, িারদে মরধয ময সকল মলারকে মপি র্রেে 
নযায় বড়, িাো স্তফে‘আউন মগারত্রে পদাঙ্ক অনুসােী এবং 
সূদরখাে, স্তকছু মলাকরক িারদে মুখ হা কস্তেরয় জ্বলি 
অিাে খাওয়ারনা হরি যিিণ না িা িারদে স্তপছন স্তদরয় 
মবে হরয় যারি। আে িাো হরি এিীমরদে ধন সম্পদ 
ভিনকােী। িারদে মরধয স্তকছু সংখযক মস্তহলা েরয়রছ, 
যাো িারদে িরনে মাধযরম িুরল েরয়রছ। িাো হরি 
বযস্তভিাস্তেনী। মসখারন কস্তিপয় মলারকে পাশ্বে কিেন কো 
হরি এবং িারদেরক মগাশি খাওয়ারনা হরি। িাো হরলা 
গীবিকােী। িারদে মরধয যাো স্তশশাে মনাখ দ্বাো 
স্তনরজরদে মুখমণ্ডরল দাগ কািরছ িাো হরলা মানুরষে 
মান-সম্মান স্তবনিকােী এবং যাো গস্তণমরিে মাল 
আত্মসাৎ করেস্তছল িারদে কবরে িারদে উপে আগুন 
জ্বলরছ। এ বযস্তিে অবস্থা যস্তদ এই হয় অথি মসখারন 
(গণীমরি) িাে হক েরয়রছ িাহরল ময বযস্তি অনযরক 
যুলুম করে, মযখারন িাে মকারনা হক মনই িাে অবস্থা কী 
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হরব? সুিোং অিে, মিাখ, কান, নাক, মুখ, স্তজহ্বা, 
লিাস্থান, হাি-পা এবং শেীরেে প্রস্তিস্তি অি প্রিযরিে 
পাপই কবরে ‘আযারবে কােণ হরব। কারজই 
পেস্তনন্দাকােী, স্তমথযাবাদী, গীবিকােী, স্তমথযা সািযদািা, 
সিীসাধ্বী নােীরক অপবাদ দানকােী, স্তফিনা সৃস্তিকােী 
এবং স্তবদ‘আরিে স্তদরক মানুষরক আহ্বানকােী, মিমস্তন 
ভারব আল্লাহ ও িাাঁে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লারমে ওপে স্তমথযারূপকােী, আন্দারজ 
বাকযালাপকােী, সূদরখাে, এিীমরদে সম্পদ ভিনকােী, 
হাোম উপাজেন মযমন, সূদ... ইিযাস্তদ ভিনকােী, অনযায় 
ভারব মকারনা মুসস্তলম ভাইরয়ে মাল বা সস্তেকােী বযস্তিে 
মাল ভিনকােী, মনশারখাে, বযস্তভিােী, সমকামী, মিাে, 
মখয়ানিকােী, গািাে, মধাাঁকাবাজ, মিেবাজ, সূদ গ্রহীিা 
এবং দািা, এে মলখক, সািীদ্বয়, স্তহল্লাদািা ও গ্রহীিা, 
আল্লাহে ফেয কো মকারনা স্তবধান েস্তহি কোে মকৌশল 
অবলম্বন কােী, হাোরম পস্তিি বযস্তি, মুসস্তলমরক কি 
দানকােী, িারদে মদাষ ত্রুস্তি অরিষনকােী, মানব েস্তিি 
স্তবধান দ্বাো শাসনকােী, আল্লাহে শেী‘আি বযিীি অনয 
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স্তকছু দ্বাো ফািাওয়া দানকােী, পাপ করমে এবং শত্রুিায় 
সাহাযযকােী, হিযাকােী, আল্লাহে মকারনা হালালরক 
হাোমকােী, আল্লাহে নাম ও গুণাবলীে হাকীকি 
অস্বীকােকােী এবং িা েস্তহিকােী, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে সুন্নারিে ওপে কারো স্তসদ্ধাি, 
রুস্তি, এবং নীস্তিরক প্রাধানয দানকােী, মৃরিে ওপে 
ক্রন্দনকাস্তেনী এবং িা েবণকাস্তেনী মস্তহলা, জাহান্নারমে 
ক্রন্দনকােী পুরুষ, অথোৎ আল্লাহ ও িদ্বীয় োসূরলে 
হাোম কো গান গায়ক, িাে গান েবণকােী, কবরেে 
উপে মাসস্তজদ স্তনমোণকােী, িারি মিোগ দািা ও বাস্তি 
দানকােী, ওজরন কম-মবস্তশ দািা, যাস্তলম, অহঙ্কােী, মলাক 
মদখারনা আমলকােী, পিারি ও সামরন পে স্তনন্দাকােী, 
সালাফরদেরক অপবাদ দািা, গণক ও মজযাস্তিষীে স্তনকি 
স্তকছু জানরি িাওয়া এবং িারি স্তবশ্বাস এবং যাস্তলমরদে 
সহরযাগী। মিমস্তন ভারব পেকালরক ইহকারলে পস্তেবরিে 
স্তবরক্রিা, যারক আল্লাহে ভয় ভীস্তি স্মেণ কস্তেরয় মদওয়া 
সরেও  মকারনা ভ্রুরিপ বা ভয় করে না স্তকন্তু যখন িারক 
িাে মরিাই মকারনা সৃস্তি জীরবে ভয় মদখারনা হয় িখন 
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িারক ভয় করে এবং পুরোপুস্তে মমরন িরল এবং স্বীয় 
কাজ করমে স্তফরে আরস। ময বযস্তিরক আল্লাহ ও িাাঁে 
োসূরলে বাণী দ্বাো স্তহদায়াি কো হরল মস স্তহদায়াি হরি 
িায় না; স্তকন্তু যখন িাে মকারনা স্তপ্রয় মলারকে কথা বলা 
হয়, যাে কথা ভুলও হরি আবাে সস্তঠকও হরি পারে, 
িখন মস শি ভারব িা আাঁকরড় ধরে, িাে মকারনা 
স্তবরোস্তধিা করে না, যাে কুেআন পারঠ মকারনা প্রস্তিস্তক্রয়া 
হয় না; বেং কখরনা িা স্তবেিরবাধ করে স্তকন্তু যখন 
শয়িারনে কথা, বযস্তভিারেে িাড়ফুাঁক ও মনফারকে 
উপকেণ শুরন িখন িাে আনন্দ মবরড় মযি আে 
ভাবরিা হায়! গাস্তয়কা যস্তদ না থাস্তমি। আল্লাহে নারম 
স্তমথযা শপথ করে স্তকন্তু যখন মকারনা অলী বা শাইরখে 
মাথাে বা িাে বাবাে যা সৃস্তি জীরবে মসো পছন্দনীয় 
বযস্তিে জীবরনে কসম করে িখন স্তমথযা বরল না, যস্তদও 
িারক ধমক মদওয়া হয়। ময বযস্তি অপোধ স্তনরয় গবেরবাধ 
করে এবং বেু মহরল প্রকারশয আরো অস্তধক কেরি 
থারক, যাে স্তনকি আপনাে ধন-সম্পরদে মকারনা স্তনোপত্তা 
মনই, মসই অেীল িাপাবাজ যাে অস্তনিিা এবং গাল-
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মরন্দে ভরয় মানুষ িারক িযাগ করে, ময বযস্তি সালািরক 
মশষ ওয়াি পযেি মদস্তে করে ঠুকে মদয় (িাড়ািাড়ী 
আদায় করে) এবং এরি আল্লাহরক খুব কম স্মেণ করে, 
মস্বিায় ময বযস্তি মারলে যাকাি আদায় করে না, হরজে 
সামথে থাকা সরেও হজ করে না, শস্তি থাকা সরেও িাে 
স্তনরজে হক আদায় করে না এবং ময বযস্তি সািারি, 
আিাে বযবহারে এবং খাওয়া দাওয়ায় শাস্তলনিা বজায় 
োরখ না। মিমস্তন অস্তজেি মারলে হালাল হাোরমে পরোয়া 
করে না, আত্মীয়িা সম্পকে বজায় োরখ না, স্তমসকীন, 
স্তবধবা এবং এিীমরদে দয়া করে না; বেং িারদেরক 
িাস্তড়রয় মদয়, স্তমসকীনরদে অন্ন স্তদরি মানুষরক উৎসাহ 
মদয় না, িিুষ্পদ জন্তুে প্রস্তি অনুগ্রহ করে না। ময 
স্তবশ্ববাসীরক মদখারনাে জনয কাজ করে, স্তনরজে বযবহাস্তেক 
স্তজস্তনস অনযরক স্তদরি স্তনরষধ করে এবং স্তনরজে মদাষ-
ত্রুস্তি ও অপোধ মেরক মেরখ অরনযে মদাষ ও অপোধ 
স্তনরয় মমরি থারক।  

উস্তল্লস্তখি মলাক এবং িারদে মরিা সকরলই এ সকল 
অপোরধে কােরণ কম মবস্তশ ও মছাি-বড় অনুপারি 
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িারদে কবরে শাস্তি হরব যিিণ না আল্লাহ িারদেরক 
িমা করে িারদে অপোধ এস্তড়রয় যারবন।  

আে যস্তদ অস্তধকাংশ মলাকই এ েকম হয়, িরব অস্তধকাংশ 
কবেবাসীও সাজাপ্রাপ্ত হরব এবং সফলকাম খুব কমই 
হরব। কারজই কবরেে উপস্তেভাগ মাস্তি আে স্তভিরে হায় 
মহািাশ ও শাস্তি। এে উপস্তেভাগ মাস্তি ও নকশী পাথে 
দ্বাো বাাঁধারনা আে স্তভিরে স্তবপদ ও জ্বালা-যন্ত্রনাে 
মগাডাউন। োন্নাে সময় পারত্র মকারনা স্তজস্তনস মযভারব 
উিরে উরঠ মসভারব িাো আরিরপ উিরে উঠরছ। 
িারদে জনয ইহাই প্ররযাজয; অথি এগুরলা কবে ও এে 
প্রবৃস্তত্ত িারদে আশা আকাঙ্খাে মারি স্তবরোধ সৃস্তি 
করেরছ। 

আল্লাহে শপথ! অবশযই আস্তম উপরদশ স্তদরয়স্তছ, অনয 
কারো জনয িা বাকী োস্তখ স্তন, মসই সারথ আহ্বান কস্তে 
ময, মহ পৃস্তথবী আবাদকােীগণ! আপনাো এমন পৃস্তথবীরক 
আবাদ কেরছন, যা আপনারদেরক স্তনরয় অস্তি স্তশঘ্রই 
স্তনঃরশষ হরয় যারব অথি আপনাো মসই র্েরক ধ্বংস 
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করে স্তদরিন যাে স্তদরক খুব দ্রুি ধাবমান হরিন। 
অরনযে উপকাে এবং বসবারসে জনয র্ে তিস্তে কেরছন, 
পিািরে স্তনরজে মসই র্েরক ধ্বংস করে স্তদরিন যা 
বযিীি আপনাে মকারনা র্ে থাকরব না। িা স্তিেস্থায়ী র্ে, 
আমরলে মগাডাউন এবং মিরিে বীজ, িা মযমনভারব 
উপরদশ গ্রহরণে জায়গা, জান্নারিে বাস্তগিা মিমস্তনভারব 
জাহান্নারমে গুহাও বরি। 

কবরেে ‘আযাব মথরক মুস্তিে উপায় 

এ বযাপারে ইবনুল কাইরয়যম েহ. বরলন, কবরেে ‘আযাব 
মথরক মুস্তিদানকােী কােণসমূহ দুই প্রকাে। সংস্তিপ্ত ও 
স্তবিাস্তেি।  

সংস্তিপ্ত কােণ: মসই সকল কােণ মথরক স্তবেি থাকরি 
হরব, যা কবরেে শাস্তি বরয় আরন। কবরেে শাস্তি মথরক 
বাাঁিাে উপায় হরলা, মানুষ রু্রমে পূরবে এক র্ন্টা সময় 
আল্লাহে জনয বযয় কেরব, িারি মস পুরো স্তদরনে লাভ 
মলাকসারনে স্তহসাব সম্পরকে স্তনরজরক স্তজজ্ঞাসা কেরব। 
অিঃপে এে জনয আল্লাহে স্তনকি িাওবা নাসূহা করে 
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রু্মারব এবং দৃঢ় সংকল্প কেরব মযন রু্ম মথরক মজরগ 
পূনোয় অপোরধ স্তলপ্ত না হয়। এভারব প্ররিযক োস্তত্ররি 
কেরব, অিঃপে মস যস্তদ ঐ োস্তত্ররি মাো যায় িাহরল মস 
িাওবাে ওপে মাো যারব। আে যস্তদ রু্ম মথরক মজরগ 
যায়, িরব সময় মবস্তশ পাওয়ায় আনন্দ স্তিরত্ত কারজে জনয 
ভস্তবষযি সুখী হরয় জাগল মযন মস িাে েরবে স্তদরক 
অগ্রসে হরয় হাোরনা স্তজস্তনস মপরি পারে। এ প্রকাে রু্ম 
মথরক বান্দাে জনয আে মকারনা স্তজস্তনস মনই। স্তবরশষকরে 
রু্ম না আসা পযেি মস যস্তদ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লারমে সুন্নারিে ওপে আমল করে এবং স্তযস্তকে-
আযকােে করে। আে এ কারজে িাওফীক আল্লাহ 
িারকই স্তদরয় থারকন, স্তিস্তন যাে মিল িান, স্তনিয় স্তিস্তন 
সবে শস্তিমান। 

স্তবিাস্তেি বণেনা: কবরেে ‘আযাব সম্পরকে োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক বস্তণেি কিগুরলা 
হাদীস উরল্লখ কেব।  
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ইমাম মুসস্তলম েহ. িাে সহীহ মুসস্তলরম সালমান ফােসী 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বণেনা করেরছন, স্তিস্তন বরলন, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লামরক বলরি শুরনস্তছ 
ময, স্তিস্তন বরলরছন, একস্তদন একোস্তত্র সীমাি পাহাো 
মদওয়া একমাস সাওম পালন কো এবং স্তকয়াম কো 
মথরক উত্তম। আে যস্তদ মস মাো যায়, িরব ময কারজে 
ওপে মাো মগরছ মস কারজে ওপে স্তভস্তত্ত করে পুণয 
মপরি থাকরব (রসই কারজে সাওয়াব িাে ওপে জাস্তে 
থাকরব) িাে স্তেস্তযক িলরি থাকরব এবং স্তফিনা মথরক 
স্তনোপরদ থাকরব।29

 

স্তেবাি: শরব্দে অথে কাস্তফেরদে হাি মথরক মুসস্তলমরদেরক 
েিাে জনয সীমারি অবস্থান কো। 

ছুগুে: বলা হয় প্ররিযক এমন জায়গারক, যাে অস্তধবাসী 
শত্রু দ্বাো আিস্তঙ্কি এবং শত্রুো িারদে দ্বাো আিস্তঙ্কি। 
স্তেবারিে ফযীলি অরনক মবস্তশ এবং পূণযও অস্তধক। 

                                                           
29 সহীহ মুসস্তলম, হাদীস নং ১৯১৩। 
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িন্মরধয সরবোৎকৃি স্তেবাি হরলা, ময সীমারি আিঙ্ক মবস্তশ 
থারক।30

 

এরি স্তক স্তনোপত্তা বাস্তহনী শাস্তমল হরব? যাো মুসস্তলমরদে 
মিরলে জনয সাস্তবেক স্তদক স্তদরয় পাহাো মদয়? 
বাস্তহযকভারব বলা যায়, হযাাঁ, িাোও এরি শাস্তমল হরব; 
স্তকন্তু পূরণযে আশা-আকাঙ্খা োখরি হরব। এ বযাপারে 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে একস্তি বাণী 
উরল্লখ কো মযরি পারে। স্তিস্তন বরলন, 

انلار: عني بكت من خشية اهلل وعني باتت  عينان ال تمسهما»
 «.حترس يف سبيل اهلل

“দুই প্রকাে িিুরক আগুরন স্পশে কেরব না: ময িিু 
আল্লাহে ভরয় মকাঁরদরছ এবং ময িিু আল্লাহে োিায় 
োস্তত্র পাহাো স্তদরয়রছ।”31

 

                                                           
30 মুগনী, ইবন কুদামা ১৩/১৮-২০। 
31 স্তিেস্তমযী, হাদীস নং ১৬৩৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৯৯। 
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কবরেে ‘আযাব মথরক মুস্তিে উপায় হরলা: ইমাম নাসাঈ 
কিৃেক োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে এক 
সাহাবী মথরক বস্তণেি হাদীস দ্বাো যা সাবযি েরয়রছ, স্তিস্তন 
বরলন: এক বযস্তি বলল, মুস্তমন বযস্তিরদে কী হরলা ময, 
শহীদ বযিীি সকরলই িারদে কবরে স্তফিনাে সমু্মখীন 
হয়? স্তিস্তন বলরলন: শহীদরদে মাথাে উপে িরলায়ারেে 
িলকাস্তনে পেীিাই িাে জনয যরথষ্ঠ।32 ইমাম নাসায়ী ও 
ইবন মাজাহসহ অনযানযো স্তবশুদ্ধ সনরদ স্তমকদাদ ইবন 
মা‘স্তদকাস্তেব োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বণেনা করেন, স্তিস্তন 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক বণেনা 
করেন, স্তিস্তন বরলন, “শহীদরদে জনয আল্লাহে স্তনকি 
ছয়স্তি গুণ েরয়রছ:  

1- িাে েি প্রবাস্তহি হওয়াে সারথ সারথই িারক িমা 
করে মদওয়া হয়। 

2- জান্নারি িাে স্থান মদস্তখরয় মদওয়া হয়। 
3- কবরেে ‘আযাব মথরক িারক েিা কো হয়। 
                                                           
32 সুনান নাসাঈ ৪/৯৯। 



 

73 

4- মহা আিঙ্ক মথরক িারক স্তনোপরদ োখা হয়। 
5- ঈমারনে িাদে পস্তেধান কস্তেরয় মদওয়া হয়। 
6- হুেরদে সারথ িারক স্তববাহ মদওয়া হয় এবং 
7- িাে আত্মীয় স্বজনরদে মরধয সত্তেজরনে বযাপারে 

সুপাস্তেশ গ্রহণ কো হরব।”33 
এ শব্দগুরলা ইবন মাজাহ, স্তিেস্তমযীরি এরসরছ ময, িাে 
মাথায় ইয়াকুি পাথরেে িুস্তপ পস্তেরয় মদওয়া হরব, যা 
পৃস্তথবী এবং এে সকল স্তজস্তনস মথরক উৎকৃি। বায়াত্তে 
জন হুরেে সারথ স্তববাহ মদওয়া হরব এবং িাে আত্মীয়-
স্বজনরদে মরধয সত্তে জরনে বযাপারে সুপাস্তেশ গ্রহণ কো 
হরব। এিা হরলা আল্লাহে োিায় স্তজহাদ এবং এরি শহীদ 
হওয়াে কস্তিপয় ফযীলি। 

কবরেে ‘আযাব মথরক মুস্তিে উপায় সম্পরকে আরো 
এরসরছ যা আবূ দাঊদ, স্তিেস্তমযী, ইবন মাজাহ এবং 
নাসাঈরি আবূ হুোয়ো োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বস্তণেি, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলন, “স্তত্রশস্তি 
                                                           
33 স্তিেস্তমযী, হাদীস নং ১৬৬৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৯৯। 
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আয়াি স্তবস্তশি কুেআরন একস্তি সূো েরয়রছ, যা িাে 
পাঠরকে জনয আল্লাহে স্তনকি সুপাস্তেশ কেরব যিিণ না 
িারক িমা কো হয়।”34

 

এ হাদীসসহ সাহাবীরদে এেকম যি আমল েরয়রছ িা 
প্রমাণ করে ময, ময বযস্তি সূো মূলক স্তনয়স্তমি পাঠ কেরব 
এবং এে প্রস্তি আমল কেরব, স্তনিয় িারক কবরেে 
‘আযাব মথরক িা েিা কেরব। 

কবরেে ‘আযাব মথরক মুস্তিে আরো উপায় হরলা: 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলন, “যারক 
িাে মপরিে মকারনা মোগ হিযা করে িারক কখরনা 
কবরে ‘আযাব মদওয়া হরব না।”35

 

এ হাদীস প্রমাণ করে ময, ময বযস্তিে মপরিে মোগ হরব 
িারক হায় হুিাশ না করে তধযেয ধােণ করে আল্লাহে 

                                                           
34 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪০০; স্তিেস্তমযী, হাদীস নং ২৮৯১; ইবন 
মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৮৬; নাসাঈ, হাদীস নং ৭১০। 

35 স্তিেস্তমযী, হাদীস নং ১০৬৪; সুনান নাসাঈ ৪/৯৮। 
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স্তনকি পুরণযে আশা কেরি হরব, আে যস্তদ িাে 
পস্তেবােও এ আশা করে িাোও সাওয়াব পারব। 

এ অধযারয় আরো যা আনা ভারলা মরন হয় িাহরলা ইবন 
স্তহব্বান িাে সহীহ’মি এবং অনযানযো আবূ হুোয়ো 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক যা বণেনা করেরছন, স্তিস্তন বরলন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, “যখন মৃি 
বযস্তিরক িাে কবরে োখা হয়, িখন মস িাে স্তনকি 
মথরক স্তফরে যাওয়া সাথীরদে জুিাে আওয়াজ শুনরি 
পায়। অিঃপে মস যস্তদ মুস্তমন হয় িরব সালাি িাে 
মাথাে স্তদরক, সাওম িাে ডান স্তদরক, যাকাি িাে বাাঁ 
স্তদরক এবং সদকা, আত্মীয়িা বেন, সৎকাজ ও মানুষরক 
অনুগ্রহ কো -এ সকল ভারলা কাজ িাে পারয়ে স্তদরক 
থারক। অিঃপে কবরেে ‘আযাব যখন িাে মাথাে স্তদক 
স্তদরয় আরস িখন সালাি বরল, আমাে স্তদক স্তদরয় মকারনা 
োিা মনই। িােপে যখন িাে ডান স্তদক স্তদরয় আরস 
সাওম বরল: আমাে স্তনকি স্তদরয় প্ররবশ কোে মকারনা পথ 
মনই। িােপে যখন িাে বাাঁ স্তদক স্তদরয় আরস যাকাি 
বরল, আমাে স্তদক স্তদরয় মকারনা োিা মনই। পারয়ে স্তদক 
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স্তদরয় আসরল সদকা, আত্মীয়িা বেন, সৎকমে এবং 
মানুষরক অনুগ্রহ কো -এ সকল ভারলা কাজ বলরি 
থারক, আমাে স্তনকি স্তদরয় প্ররবশ কোে মকারনা পথ 
মনই। িখন িারক উঠরি বলরল মস উরঠ বরস। অিঃপে 
িাে জনয প্রায় অি যাওয়া একস্তি সূযে িুরল ধরে বলা হয় 
মিামারদে মরধয একজন বযস্তি স্তছল িারক িুস্তম মিন স্তক? 
িাে ওপে িুস্তম স্তকরসে সািয দাও? মস বরল প্রথরম 
আমারক সালাি পড়রি দাও, িাো বরল স্তনিয় িা 
কেরব। আমো যা স্তজজ্ঞাসা করেস্তছ িাে উত্তে দাও। 
মিামারদে মরধয একজন বযস্তি স্তছল িাাঁে সম্পরকে িুস্তম স্তক 
জান? িাাঁে ওপে স্তকরসে সািয দাও? স্তিস্তন বরলন, িখন 
মস বরল স্তিস্তন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম, 
আস্তম সািয স্তদস্তি ময স্তনিয় স্তিস্তন আল্লাহে োসূল এবং 
স্তিস্তন আল্লাহে পি মথরক সিয বাণী স্তনরয় এরসরছন। 
িারক বলা হরব -এে ওপে জীবন কাস্তিরয়ছ, এে ওপে 
মাো স্তগরয়ছ এবং এে ওপেই আবাে উঠারনা হরব 
ইনশাআল্লাহ। অিঃপে িাে জনয জান্নারিে একস্তি দেজা 
খুরল স্তদরয় বলা হরব এিাই মিামাে স্থান, এে মরধয সব 
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স্তকছুই আল্লাহ মিামাে জনয তিস্তে করেরছন। িখন িাে 
আনন্দ ও গবে মবরড় যারব। অিঃপে িাে জনয 
জাহান্নারমে একস্তি দেজা খুরল স্তদরয় বলা হরব, যস্তদ িুস্তম 
আল্লাহে নাফেমানী কেরি িাহরল মিামাে স্থান হরিা 
এস্তি এবং এরি যা স্তকছু েরয়রছ সবই মিামাে জনয তিস্তে 
স্তছল, িারি িাে আনন্দ ও গবে আরো মবরড় যারব। 
িােপে িাে কবেরক িাে জনয সত্তে গজ প্রশি করে 
িা নূে স্তদরয় আরলাস্তকি করে মদওয়া হরব এবং পূরবেে 
নযায় িাে শেীে স্তফস্তেরয় স্তদরয় িাে আত্মা ভারলা 
আত্মাসমূরহে অিভুেি করে স্তদরবন। আে িা হরলা 
জান্নারিে বৃরি িুলারনা একস্তি পাখী। স্তিস্তন বরলন: এিাই 
আল্লাহ িা‘আলাে বাণী: 

﴿َ ِّت  َ َي ث ب  ِّينَ َٱّللَّ ن وا ََٱَّلَّ ۡولََِّء ام  ِّٱۡلق  ِّتََِّب ََٱثلَّاب ۡني اَٱۡۡل ي ٰوةََِّفِّ ََٱدلُّ فِّ َو 
ةِّ َ ر   [  ٢٧: ابراهيم] ﴾َٱٓأۡلخِّ

“আল্লাহ মুস্তমন বান্দারদেরক পৃস্তথবী এবং আস্তখোরি 
মজবুি বাকয দ্বাো শস্তিশালী করেন।” [সূো ইবোহীম, 
আয়াি: ২৭] 
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িােপে পুরো হাদীস উরল্লখ করেন।36 এরি প্রমাস্তণি হয় 
ময, ঐসকল আমল হরলা সালাি, সাওম, যাকাি, সদকা, 
আত্মীয়িা বেন, সৎকমে সম্পাদন এবং মানুরষে প্রস্তি 
অনুগ্রহ কো ইিযাস্তদ ভারলা ভারলা কাজ কবরেে ‘আযাব, 
দুঃখ-যািনা এবং স্তফিনা মথরক মুস্তিে উপায়। 

মমািকথা আল্লাহে মদওয়া কিেবয আদায় এবং হাোম 
মথরক স্তবেি থাকা, মবস্তশ মবস্তশ িাওবা কো, িমা প্রাথেনা 
কো এবং মবস্তশ ফযীলি স্তবস্তশি আমল কো এবং 
কবরেে ‘আযাব হরি আল্লাহে স্তনকি আেয় প্রাথেনাে 
মাধযরমই আল্লাহ িা‘আলারক প্রকৃি ভয় কো হয় বা 
পেরহজগােীিা বািবাস্তয়ি হয়। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা 
বরলন, 

                                                           
36 ইবন স্তহব্বান পৃষ্ঠা নং ৭৮১; মুিাদোক হারকম ১/৩৮০-৩৮১; 

হায়ছামী/মাজমা‘আ যাওয়ারয়দ ৩/৫২; ফিহুল বােী ৩/২৩৭-
২৩৮। 
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ِّينَ َإِّنََّ﴿ بُّن اَق ال وا ََٱَّلَّ َ َر  وا ََث مَََّٱّللَّ ٰم  ََٱۡست ق  ََف َل  ۡوف  ۡيهِّمََۡخ 
ل  ََع  ل  مََۡو  َه 

ن ونَ  ۡز   [  ١٣: االحقاف] ﴾١٣ََي 

“স্তনিয় যাো বরল আমারদে েব আল্লাহ, অিঃপে এে 
ওপে দৃঢ় থারক িারদে মকারনা ভয় মনই এবং িাো 
স্তিস্তিিও হরব না।” [সূো আল-আহকাফ, আয়াি: ১৩] 

মহ আল্লাহ আমারদে এবং আমারদে সকল মুসস্তলম 
ভাইরদে কবেরক জান্নারিে বাস্তগিা বাস্তনরয় দাও। মহ 
করুনাময়, িুস্তম প্রকাশয ও অপ্রকাশয স্তফিনা মথরক 
আমারদেরক বাাঁিাও। 
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বােযাখী জীবন সম্পরকে কিগুরলা মাসআলা37 

প্রথম মাসআলা: এ উম্মরিে পূবেরলাক (সালাফ) এবং 
ইমামরদে মাযহাব হরলা, যখন মকারনা বযস্তি মাো যায় 
িখন মস িাে ঈমান ও আমল অনুযায়ী শাস্তি বা শাস্তিরি 
থারক। আে িা শেীে এবং রূহ উভরয়েই র্িরব। 

রূহ শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হবাে পে িা হয় শাস্তিপ্রাপ্ত না 
হয় সাজাপ্রাপ্ত হরব। কখরনা অল্প সমরয়ে জনয সাজা স্তদরয় 
িা শাস্তিরি পস্তেণি করে মদওয়া হরব যস্তদ মস পাপ হরি 
পস্তবত্র হরয় যায়। কখরনা রূহ শেীরেে সারথ স্তমস্তলি হরল 
িখন শেীরেে সারথ রূরহেও শাস্তি বা শাস্তি মভাগ কেরি 
                                                           
37 এ ধেরনে মাসারয়ল অদৃশয স্তবষয়, কুেআন হাদীস বযিীি এরি 

মপৌঁছাে মকারনা পথ মনই স্তবধায় এ দু’িুরক আাঁকরড় ধো একাি 
কিেবয। িাছাড়া অনয মকারনা স্তজস্তনরসে সারথ সমৃ্পি হওয়া 
কারো জনয উস্তিৎ নয়। আমো এ মাসআলাে বযাপারে সালাফ 
এবং ইমামরদে বুরিে ওপে স্তনভেে করেস্তছ এবং আল্লাহে স্তনকি 
িাওফীক িাস্তি। 
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হরব। সুিোং কবে হয় জান্নারিে বাস্তগিা না হয় 
জাহান্নারমে গুহা। ময মকউ মাো যাওয়াে পে যস্তদ শাস্তি 
বা শাস্তিে হকদাে হয়, িরব মস িাে পুরোপুস্তে অংশ 
পারব, িারক কবে মদওয়া মহাক বা না মহাক। 

আল্লাহ িা‘আলাই স্রিা, উদ্ভাবক এবং প্ররিযক স্তজস্তনরসে 
ওপে িমিাবান।  

অিঃপে যখন মহা প্রলরয়ে স্তদন আসরব িখন রূহ 
শেীরে স্তফস্তেরয় মদওয়া হরল িাো িারদে কবে মথরক 
িারদে েবরক স্তহসাব মদওয়াে জনয এবং প্রায়স্তিত্ত কোে 
জনয উরঠ দাাঁড়ারব।38

 

স্তদ্বিীয় মাসআলা: আল্লাহ আমারদে এবং আপনারদে 
সকলরক েহমি করুন, মজরন োখুন! কবরেে করঠােিা 
ও বালা-মুস্তসবি হরলা: কবরেে িাপ মদওয়া, যা মথরক 
মকউ মেহাই পারব না। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম বরলরছন, “স্তনিয়ই কবরেে একস্তি িাপ 

                                                           
38 মাজমু‘আ ফািওয়া ৪/২৮৪ ও আে রূহ পৃষ্ঠা নং ৩৩২-৩৩৩। 
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েরয়রছ, যস্তদ মকউ এ মথরক েিা বা স্তনোপদ মপরয় থারক 
িরব সা‘দ ইবন মু‘আয োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু েিা 
মপরয়রছন।”39  

ইবন উমাে োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথরক বস্তণেি, স্তিস্তন 
বরলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন, 
“এ মসই বযস্তি যাে জনয ‘আেশ মকাঁরপ উরঠস্তছল, 
আকারশে দেজাসমূহ খুরল মদওয়া হরয়রছ এবং সত্তে 
হাজাে স্তফস্তেশিা িাে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেরছ, িবুও 
িারক একস্তি িাপ মদওয়াে পে িা সস্তেরয় মনওয়া হয়।40

 

এ স্তবষরয় হারফজ যাহাবীে েহ. একস্তি সূক্ষ্ণ িা‘লীক বা 
সংযুস্তি েরয়রছ। স্তিস্তন স্তসয়ারে ‘আলামীন নুবালারি 
(১/২৯০-২৯১) মযভারব স্তনরয় এরসরছন এখারন আস্তম 
হুবহু িুরল ধরেস্তছ। স্তিস্তন বরলন, এ িাপ মদওয়ািা 
                                                           
39 এ হাদীসস্তি ইমাম আহমদ (মুসানাদ ৬/৫৫) এবং অনযানযো 

আরয়শা োস্তদয়াল্লাহু আনহা মথরক বণেনা করেরছন। 
40 সুনান নাসাঈ ৪/১০০; স্তসলস্তসলা সহীহায় হাদীরসে িাখীেজ কো 

হরয়রছ, পৃষ্ঠা নং ১৬৯৫; ৪/২৬৮ আলবানী। 



 

83 

কবরেে ‘আযাব বলরি স্তকছু না বেং এস্তি একস্তি সাধােণ 
যন্ত্রনা যা মুস্তমন বান্দা মপরয় থারক, মযমন পৃস্তথবীরি 
মকারনা র্স্তনষ্ঠ বেু এবং মছরল সিারনে স্তবরয়ারগ মপরয় 
থারক, যা িাে অসুরখে যন্ত্রনা, আত্মা মবে হরয় যাওয়াে 
যন্ত্রনা, কবরে পেীিা এবং প্ররশ্নে যন্ত্রনা, িাে জনয িাে 
পস্তেবাে পস্তেজনরদে ক্রন্দরনে প্রস্তিস্তক্রয়াে যন্ত্রনা, িাে 
কবে হরি উঠাে যন্ত্রনা, হাশরেে ময়দারন অবস্থান ও এে 
ভয়াবহিাে যন্ত্রনা এবং জাহান্নারম গমরণে যন্ত্রনা ইিযাস্তদ।  

এ সকল স্তফিনা সৃস্তিকােী যন্ত্রনা বা স্তমথযা সংবাদ 
সবগুরলাই মুস্তমন বান্দারক মপৌঁছারব আে এগুরলা কবরেে 
‘আযাব নয় এবং জাহান্নারমে ‘আযাবও নয়; স্তকন্তু 
পেরহজগাে বান্দাে সারথ আল্লাহ সব স্তকছুে বযাপারে 
নম্রিা অবলম্বন কেরব। 

আল্লাহে সািাৎ বযিীি মুস্তমন বযস্তিে মকারনা প্রশাস্তি 
মনই। আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

مَۡ﴿ رۡه  نذِّ
 
أ ةََِّي ۡومَ َو   [٣٩: مريم] ﴾ٱۡۡل ۡۡس 
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“এবং আফরসারসে স্তদন িারদেরক ভীস্তিপ্রদশেন করুন।” 
[সূো মাস্তেয়ম, আয়াি: ৩৯] 

স্তিস্তন আরো বরলন,  

مَۡ﴿ رۡه  نذِّ
 
أ ََإِّذََِّٱٓأۡلزِّف ةََِّي ۡومَ َو  ل وب  ىَٱۡلق  رََِّدل   مِّي  ََٱۡۡل ن اجِّ ٰظِّ : اغفر] ﴾ك 
١٨ ] 

“আপস্তন িারদেরক আসন্ন স্তদন সম্পরকে সিকে করে স্তদন, 
যখন প্রাণ কন্ঠগি হরব।” [সূো গাস্তফে, আয়াি: ১৮] 

সুিোং আল্লাহ িা‘আলাে স্তনকি িমা এবং অনুগ্রহ 
প্রাথেনা কেস্তছ। এ সকল আরন্দালন সরিযও আমো 
যিিুকু জাস্তন সা‘দ ইবন মু‘আয োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু 
জান্নািবাসী এবং শহীদরদে সরবোচ্চ স্থারন েরয়রছন। 

মরন হয় আপস্তন এ ধােণা করে আরছন ময, যাো 
সফলকাম হরব িারদে হয়রিা ইহকাল এবং পেকারল 
মকারনা স্তবভীস্তষকা, আিঙ্ক, দুঃখ-যািনা এবং ভয় মপৌঁছারব 
না। আল্লাহে স্তনকি সুস্থিা কামনা করুন এবং সা‘দ-এে 
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দরলে সারথ আমাস্তদগরক হাশে কোে জনয প্রাথেনা 
করুন। 

মহ অল্লাহ! আমো মিামাে স্তনকি িমা ও সুস্থিা প্রাথেনা 
কেস্তছ এবং িুস্তম আমারদেরক মুহাম্মদ ইবন আবু্দল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম স্তযস্তন মিামাে বান্দা ও 
োসূল; িাাঁে এবং িাাঁে উরল্লখরযাগয সাহাবীরদে দরল 
হাশে করুন। 

িৃিীয় মাসআলা: রূহসমূহ বাকী অনযানয সকল সৃস্তিে 
মরিাই সৃস্তিজীব। িা আল্লাহে স্তনরদেরশ তিস্তেকৃি, লাস্তলি 
এবং পস্তেিাস্তলি।41  

আল্লাহে বাণী: 

ي ۡسَ﴿ نََِّل ون ك ََ َ و  َ َع  وحِّ لََِّٱلرُّ
وحَ َق  ۡمرََِّمِّنََۡٱلرُّ

 
ََأ ِّ ب   [  ٨٥: االرساء] ﴾ر 

এে িাফসীরে ইমাম কুেিুবী েহ. বরলন, আল্লাহে 
স্তনরদেরশ রূহ সৃস্তিে ওপে প্রমাণ করে। অথোৎ িা একস্তি 

                                                           
41 আে রূহ পৃ: ৫৩১। 
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মহান কাজ এবং অরনক বড় স্তবষয়, স্তিস্তন সরন্দহ করে 
স্তবিাস্তেি আরলািনা করেন স্তন মযন আত্মাে অস্তিরেে 
জ্ঞান থাকা সরেও মানুষ স্তনরজে আত্মাে হাকীকি 
সম্পরকে অপােগিাে কথা দৃঢ় ভারব জানরি পারে।42 
আস্তকদা িাহাবীয়াে শোহকােক রূরহে মৃিুয সম্পরকে 
বরলন, সস্তঠক হরলা আত্মাে মৃিুয বলা। আে িা হরলা 
শেীে মথরক আত্মা স্তবস্তিন্ন হরয় পৃথক হরয় যাওয়া। এে 
মৃিুযরি উরিশয যস্তদ এই হয় িরব িাই হরলা মৃিুযে স্বাদ 
গ্রহণ কো, আে যস্তদ উরিশয হয় এরকবারে স্তনঃরশষ হরয় 
যাওয়া, িরব এ অনুপারি িা মাো যায় না; বেং িা শাস্তি 
বা শাস্তিরি বাকী মথরক যায়, মযমন উপরে উরল্লখ কো 
হরয়রছ।43

 

িিুথে মাসআলা: একস্তি দল পস্তেষ্কােভারব পথভ্রি হরয় 
স্তগরয়রছ, িাো ধােণা করে ময, রূহসমূহ স্থানািস্তেি হয়। 
অথোৎ রূহ শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে অনয শেীরে 
                                                           
42 জারম‘ আহকামুল কুেআন ১০/৩২৪। 
43 আস্তকদা িাহাবীয়াে শোহ ২/৫৭১। 
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প্ররবশ করে িাে আকৃস্তি ধােণ করে এবং িাো এ 
ধােণাও মপাষণ করে ময, মকারনা রূহ জীব জন্তু, কীি 
পিি ও পশুপাখী ইিযাস্তদে মরধয যাে সারথ সামঞ্জসয ও 
আকৃস্তিরি স্তমলরব িাে মরধয প্ররবশ করে। এ প্রকাে 
কথা স্তনিািই বাস্তিল। যাে ওপে পূরবেে এবং পরেে নবী 
োসূলগণ ঐকযমি মপাষণ করেরছন, িা এে পস্তেপস্তি। িা 
আল্লাহ এবং পেকারলে ওপে কুফুস্তে কোে শাস্তমল।44

 

এ বাস্তিল মাযহাব বহু পূরবেই প্রকাশ হরয়রছ, িরব 
আমারদে মারি িা নিুন মপাশাক পস্তেধান করে আবাে 
আত্মপ্রকাশ করেরছ, নাম মদওয়া হরয়রছ (আে রূস্তহয়া 
আল হাদীসা) নিুন আত্মা বা (িাহযীবুে রূহ) রূরহে 
উপস্তস্থস্তি। 

এ বাস্তিল স্তিিাধাো পস্তিমা কিগুরলা মদরশ প্রিস্তলি 
আরছ এবং প্রায় ১৮৮২ স্তিস্টারব্দ বৃরিন ও আরমস্তেকায় 
স্তবরশষ স্তবরশষ সংগঠন গঠন কো হরয়রছ। এখরনা িারদে 

                                                           
44 আে রূহ পৃষ্ঠা নং ২৯২, ইবন কাছীে প্রকাশনী। 
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এ পথভ্রষ্ঠিা এবং ভ্রািিা প্ররিযক িিুষ্মান জ্ঞানবারনে 
জনয দীপ্তমান।45

 

হারফজ কুেিুবী েহ. এ বযাপারে িাে স্তকিাব (আে 
মুফহীরম) বরলন: িানাসুখীরদে মকারনা কথাে স্তদরক 
ভ্রুরিপ কো যারব না। যাো বরল ময, রূহসমূহ মসৌভাগয 
বা দুভোগয লারভে জনয অনযানয শেীরে স্থানািস্তেি হয় 
অথি িা শেী‘আি এবং উলামাগরণে ঐকযমরিে 
পস্তেপস্তি। এ েকম স্তবশ্বাসী স্তনঃসরন্দরহ কাস্তফে হরয় 
যারব। মকননা পেকাল এবং এে স্তবিাস্তেি অবস্থাে 
বযাপারে আল্লাহ ও িাে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম মথরক যা জানা যায় সস্তিযকারে িা অস্বীকাে 
কো অথি িাো যা বরল িাে মকারনা স্তভস্তত্ত মনই। সুিোং 
িানাসুরখে দাবী বাস্তিল এবং জ্ঞারনে স্তদরক স্তদরয় 
অসম্ভব।46  এরি প্রিীয়মান হয় ময, রূহসমূহ এ পাস্তথেব 

                                                           
45 স্তকিাব আে রূরহে ভূস্তমকায় ১/১৫৭, মুহারিরকে মলখায় ড. 

বাস্সাম আল আয়ূস। 
46 আল মুফহীম ৪/৭১৯। 



 

89 

জীবরন শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে িাে পূনরূিান 
েরয়রছ। অিএব, স্তদ্বিীয়বাে শেীরেে সারথ পুরোপুস্তে মহা 
সািাি কেরব, মযন প্ররিযক মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক) বান্দা 
পৃস্তথবীে কৃিকরমেে ফল লাভ কেরি পারে। 

পঞ্চম মাসআলা: মৃিুযে পে রূহসমূরহে স্তনধোস্তেি স্থান 
মকাথায় হরব? আল্লামা ইবনুল কাইরয়যম েহ. িাে স্তকিাব 
আে রূরহ এ মাসআলা সম্বরে আরলািনা করেরছন এবং 
কিগুরলা মিামি উরল্লখ করে একস্তি সস্তঠক মি বরল 
স্তদরয়রছন। রূহসমূহ বােযারখ এরদে স্তনস্তদেি স্থারন পেস্পে 
পেস্পরে স্তবোি বযবধান েরয়রছ বরল স্তিস্তন বরলন। 

িন্মরধয ইরল্লস্তয়যরনে সরবোরচ্চ স্তফস্তেশিাগরণে সারথ 
কিগুরলা রূহ েরয়রছ, এগুরলা হরি নবীরদে রূহ। আল্লাহ 
িারদে সকরলে ওপে েহমি বষেণ করুন। িাাঁরদে 
মরধযও িারদে স্থান অনুযায়ী পেস্পরেে মরধয বযবধান 
েরয়রছ। মযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম 
স্তম‘োরজে োস্তত্ররি মদরখরছন। 
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এমস্তনভারব কিগুরলা রূহ েরয়রছ সবুজ পাখীে মপরিে 
মরধয, ময পাখী িাে আপন মরন জান্নারি রু্রে মবড়ারি। 
আে িা হরি কস্তিপয় শহীদরদে রূহ, িাও আবাে সকল 
শহীরদে রূহ নয়, মকননা িারদে মরধয মকারনা রূহ 
মকারনা কােরণ জান্নারি প্ররবশ কেরি পােরছ না। মযমন, 
ঋণ, মািা-স্তপিাে অবাধযিা এবং গনীমরিে মাল 
আত্মসাি কো ইিযাস্তদ। এ সকল কােরণ মকারনা মকারনা 
শহীদ জান্নারি প্ররবশ কেরি পারে স্তন বা জান্নারিে 
দেজায় আিস্তকরয় মদওয়া হরয়রছ বা িারক কবরেই 
আিকারনা হরয়রছ। শহীদরদে মরধয কারো স্থান হরয়রছ 
জান্নারিে দেজা আবাে কাউরক দু’স্তি পাখা মদওয়া 
হরয়রছ, যা দ্বাো মস জান্নারিে মরধয আপন মরন উরড় 
মবড়ারি। মযমন, িা স্তছল জা‘ফে ইবন আবু িাস্তলব 
োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুে। স্তজহারদ িাে দু’স্তি হাি কািা 
যাওয়ায় আল্লাহ িারক এে বরদৌলরি দু’স্তি পাখা 
স্তদরয়রছন, যা দ্বাো স্তিস্তন স্তফস্তেশিারদে সারথ জান্নারি 
স্বাধীন ভারব উরড় মবড়ারিন। িারদে মরধয কিগুরলা 
মলাকরক পৃস্তথবীরিই আিস্তকরয় মদওয়া হরয়রছ, িারদে 
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রূহ উপরে (সম্মাস্তনি স্থারন) উঠারনা হয় স্তন। মকননা িা 
স্তছল নীিু পাস্তথেব রূহ। আে নীিু পাস্তথেব রূহ আকাশীয় 
রূরহে সারথ একস্তত্রি হরব না, মযমনভারব পৃস্তথবীয় িা 
একস্তত্রি হরিা না। 

ময আত্মা পৃস্তথবী আল্লাহরক স্তিরন স্তন, ভারলাবারস স্তন, 
িারক স্মেণ করে স্তন, িাাঁে তনকিয লাভ করে স্তন; বেং 
পৃস্তথবী আত্মা স্তছল, মস আত্মা শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে 
পেও এখারনই থাকরব। মযমস্তনভারব উধ্বেগামী আত্মা 
পৃস্তথবীয় আল্লাহে ভারলাবাসায় স্তনমি স্তছল, িারক স্মেণ 
করেরছ, িাাঁে তনকিয লাভ করেরছ, মস আত্মা শেীে মথরক 
স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে িাে উপরযাগী ঊধ্বেগামী আত্মাে 
সারথ থাকরব। আল্লাহ িা‘আলা বােযারখ এবং পূনরুিান 
স্তদবরস আত্মাসমূহরক মজাড়ায় মজাড়ায় স্তমস্তলরয় স্তদরবন 
এবং মুস্তমন রূহরক পাক-পস্তবত্র রূরহে সারথ োখরবন, 
মকননা প্ররিযক রূহ শেীে মথরক স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে 
িাে আকৃস্তি স্তবস্তশি রূহ, ভস্তি এবং িাে মরিা 
আমলকােীরদে সারথ স্তমস্তলি হরয় িারদে সারথই থাকরব। 
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কিগুরলা রূহ বযস্তভিাে নে-নােীরদে িুলায় থাকরব, স্তকছু 
রূহ েরিে নদীরি সাাঁিাে কািরব আে পাথে স্তগলরব যা 
পূরবে উস্তল্লস্তখি সামুো ইবন জুনু্দব কিৃেক স্বরপ্নে হাদীরস 
এরসরছ। এ মথরক জানা যায় ময, রূহসমূহ  শেীে হরি 
স্তবস্তিন্ন হওয়াে পে িাে মসৌভাগয এবং দুভোগয লাভ 
কোে পে একই স্থারন সীমাবদ্ধ থারক না, বেং স্তকছু 
ইস্তল্লস্তয়যরনে সরবোরচ্চ আবাে কিগুরলা স্তনম্ন ভূস্তমরি থারক 
যা পৃস্তথবী মথরক উপরে উঠরি পারে না।47

 

ষি মাসআলা: আল্লাহ িা‘আলা স্তিনস্তি িরে ভাগ 
করেরছন: পৃস্তথবীে িণস্থায়ী িে, বােযারখে িে এবং 
পেকালীন স্থায়ী িে। প্ররিযক িরেে জনয স্তনস্তদেি হুকুম ও 
স্তবধান তিস্তে করেরছন। মানুষরক শেীে ও রূরহে সমিরয় 
গঠন করে এ স্তিন িরেে প্ররিযক িরে এরদে জনয স্তভন্ন 
স্তভন্ন মিত্র ও স্তবধান তিস্তে করেরছন। 

                                                           
47 আে রূহ পৃষ্ঠা নং ১৮১, ২৯৫ ও২৯৬, শেরহ আকীদা িাহাস্তবয়া 
২/৫৭৮-৫৭৯ 
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প্রথম িে পৃস্তথবীে জীবন 

িা এমন একস্তি িে যারক আত্মাসমূহ ভারলারবরস এে 
বুরক লাস্তলি পাস্তলি হরয়রছ, এে ভারলা-মন্দ এবং 
মসৌভাগয ও দুভোরগযে কােণগুরলা উপাজেন করেরছ। 
পাস্তথেব জীবরনে িরেে হুকুম শেীরেে জনয প্ররযাজয, 
রূহসমূহ এে অনুগি। আে এ জরনযই আল্লাহ িা‘আলা 
শে‘ঈ হুকুম স্তজহ্বা ও অি প্রিযরিে বাস্তহযক করমেে ওপে 
আরোস্তপি করেরছন যস্তদও আত্মাসমূহ এে স্তবপেীি 
করে। 

ইহকারল শেীরেে সারথ রূরহে সম্পকে একস্তি স্তবরশষ ও 
গভীে সম্পকে, আে এ সম্পকে শুধু মানুরষে রু্রমে সময় 
এবং মািৃগরভে ভ্রূণ অবস্থায় থারক। মকননা এক স্তদক 
স্তদরয় শেীরেে সারথ রূরহে সম্পকে অনয স্তদক স্তদরয় িা 
মথরক স্তবস্তিন্ন। 

স্তদ্বিীয় িে বােযাখী জীবন  
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িা পৃস্তথবীে িরেে মিরয় অরনক বড় এবং স্তবিৃি। বেং 
িা পৃস্তথবী অরপিা এিই বড় বা স্তবিৃি মযমন মািৃগভে 
অরপিা পৃস্তথবী বড় বা স্তবিৃি। 

বােযাখী জীবরনে হুকুম বা স্তবধান রূরহে ওপে প্ররযাজয 
হয়, শেীে এে অনুগি। পৃস্তথবীরি রূহ মযমন শেীরেে 
সারথ স্তমস্তলি হরল এে দুঃরখ দুঃস্তখি হয় এবং এে 
স্তবোরম প্রশাস্তি অনুভব করে, শেীেই ‘আযাব বা শাস্তিে 
কােণগুরলা বরয় আরন, মিমস্তনভারব বােযারখ শেীেগুরলা 
‘আযারব এবং শাস্তিরি রূরহে অনুগি হয় এবং রূহসমূহ 
িখন শাস্তি বা শাস্তি বরয় আরন। মকননা রূহসমূহ 
বােযারখ যস্তদও শেীে হরি স্তবস্তিন্ন এবং পৃথক থারক; 
স্তকন্তু মকারনা অস্তিে বাকী না মেরখ এরকবারেই স্তবস্তিন্ন 
হরয় যায় না; বেং শেীরেে সারথ এে একস্তি স্তবরশষ 
অবস্থায় সম্পকে বাকী থারক। এে প্রমাণ হরলা মকারনা 
মুসস্তলম সালাম মদওয়াে সময় শেীরে রূহ স্তফস্তেরয় মদওয়া 
সম্বরে যা এরসরছ এবং িাে মথরক িাে সাথীরদে স্তফরে 
যাওয়াে সময় জুিাে আওয়াজ শুনাে হাদীস, এ ছাড়াও 
অনযানয প্রমাণাস্তদ েরয়রছ। 
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িৃিীয় িে পেকাস্তলন স্থায়ী জীবন 

আে িা হরলা হয় জান্নাি না হয় জাহান্নাম। িােপরে 
আে মকারনা িে মনই। আল্লাহ িা‘আলা িরে িরে ও 
ধারপ ধারপ রূহগুরলা স্থানািে করে মসই িরে মপৌঁরছ 
মদন, যা এে জনয উপরযাগী এবং িা-ই িাে জনয সৃস্তি 
কো হরয়রছ এবং  আমল কোে জনয তিস্তে কো হরয়রছ, 
যা িারক মস িরে মপৌঁরছ মদরব। এ িরে শেীরেে সারথ 
রূরহে সম্পকেই পস্তেপূণে সম্পকে। উস্তল্লস্তখি সম্পকেগুরলা 
এে িুলনা হয় না। সুিোং িা এমন এক সম্পকে মযখারন 
শেীে মৃিুয, রু্ম এবং অোজকিা গ্রহণ করে না, মকননা 
রু্ম হরলা মৃিুযে ভাই। 

ময বযস্তি িা পস্তেপূণেভারব জানরি পারে িাে স্তনকি মথরক 
রূহ এবং এে সম্পকেিাে বযাপারে বহু উদ্ভাস্তবি প্রশ্ন দূে 
হরয় যারব। আল্লাহ িা‘আলা এে প্রস্তুিকােক ও 
সৃস্তিকিো, মৃিুয দানকােী এবং জীবন দািা, এে মসৌভাগয 
ও দুভোগয দানকােী, স্তযস্তন এে মারি মসৌভাগয ও দুভোগয 
মভরদ স্তবস্তভন্ন িরে পাথেকয মেরখরছন, মযমনভারব পাথেকয 
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করেরছন এে উচ্চ িরে, আমরল, শস্তিরি এবং িস্তেরত্র। 
আে ময বযস্তি প্ররয়াজন অনুপারি িা জানল মস সািয 
স্তদরব ময, আল্লাহ বযিীি মকারনা মযাগয উপাসয মনই, স্তিস্তন 
এক ও অস্তদ্বিীয়। িাাঁে মকারনা অংস্তশদাে মনই, িাাঁে 
জনযই সকল োজে, সকল প্রশংসা, িাাঁে হারিই সকল 
মিল এবং প্ররিযক কমে িাে স্তদরক প্রিযাবিেন করে, িাে 
জনয সকল সামথে এবং শস্তি, সম্মান এবং কলা মকৌশল 
এবং সাস্তবেক স্তদক স্তদরয় িাে পূণেিা েরয়রছ। মস স্তনরজে 
সত্তারক মিনাে মাধযরম সকল নবী োসূরলে সিযিা 
জানরি পােরব, িাো যা স্তনরয় এরসরছন িা সিয। সুষ্ঠ 
জ্ঞান এবং সস্তঠক দীন এে সািয মদয়, আে যা এে 
স্তবপেীি িা বাস্তিল।48

 

সপ্তম মাসআলা: মৃি বযস্তিগণ জীস্তবি বযস্তিরদে স্তযয়ােি 
এবং িারদেরক সালাম মদওয়া সম্পরকে জানরি পারে স্তক 
না?  
                                                           
48 আে রূহ পৃষ্ঠা নং ১৮১, ২৯৫-২৯৬, দাে ইবন কাছীে প্রকাশনী, 

ও শেরহ আকীদা িাহাস্তবয়া ২/৫৭৮-৫৭৯। 
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ইবনুল কাইরয়যম েহ. এ মাসআলা স্তনরয় িাে স্তকিাব 
আে রূরহে প্রথম স্তদরক আরলািনা করে িুড়াি স্তসদ্ধাি 
স্তদরয়রছন ময, মৃি বযস্তি স্তনরজ িাে স্তযয়ােিকােীরক স্তিরন 
এবং সালারমে উত্তে মদয়, স্তিস্তন এে প্রমাণও স্তনরয় 
এরসরছন।49 

প্রমাণপস্তঞ্জ: ইবন আবু্দল বাে এবং ইবন আবুদ পৃস্তথবী 
ইবন আব্বাস োস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথরক, স্তিস্তন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক বণেনা করেন, স্তিস্তন 
বরলন, “মকারনা মুসস্তলম পৃস্তথবীয় িাে মকারনা পস্তেস্তিি 
মৃি বযস্তিে কবরেে পাশ স্তদরয় অস্তিক্রম কারল িাে 
ওপে সালাম স্তদরল আল্লাহ িাে রূহরক স্তফস্তেরয় মদন মযন 
মস সালারমে উত্তে স্তদরি পারে।”50 

                                                           
49 আে রূহ, পৃষ্ঠা নং ৫৩। 
50 হারফয ইোকী ইহয়াউল উলূম ৪/৫২২ এ হাদীরসে িাখেীজ করে 

উপকাে করেরছন, ইবন আবু্দল বাে িামহীরদ ও আল 
ইরিদোরক সহীহ সনরদ স্তনরয় এরসরছন ইবন আব্বারসে হাদীস 
এবং আেও যাো এরক সহীহ বরলরছন িন্মরধয হারফয আবু্দল 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িাাঁে উম্মরিে জনয 
স্তবধান করে িারদেরক স্তশস্তখরয় স্তগরয়রছন ময, িাো যখন 
কবে স্তযয়ােি কেরব িখন বলরব:  

شاء اهلل  سالم عليكم أهل ادليار من املؤمنني واملؤمنات وإنا إن»
بكم الحقون، يرحم اهلل املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين، 

 «.نسأل اهلل نلا ولكم العافية

“মহ কবেবাসী মুস্তমন ও মুসস্তলমগণ! মিামারদে ওপে 
শাস্তি বস্তষেি মহাক, আে অস্তি সেে আমো মিামারদে 
সারথ স্তমস্তলি হব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমারদে ও 
মিামারদে মরধয অরগ্র ও পরে অগমনকােীরদেরক েহমি 
করুন, আল্লাহে স্তনকি আমারদে এবং মিামারদে সুস্থিা 
কামনা কেস্তছ।”51 

                                                                                           

হক আল আশস্তবলী। শাইখুল ইসলাম ইবন িাইস্তময়া বরলরছন, 
ফািাওয়া ২৪/৩৩১ ইবন মমাবােক বরলরছন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম মথরক িা সাবযি েরয়রছ। 

51 সহীহ মুসস্তলম, হাদীস নং ৯৭৪। 
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এ সালাম, সরম্বাধন এবং আহ্বান উপস্তস্থি বযস্তিে জনয 
বযবহাে হরয় থারক ময বযস্তি শুনরি পায়, যারক সরম্বাধন 
কো হয় মস িা বুরি এে উত্তে মদয় যস্তদও সালামদািা 
সালারমে উত্তে শুনরি পায় না। অনযথা এ সরম্বাধন ও 
সালাম হরিা মকারনা শূনয ও জড় পদারথেযে জনয, আে িা 
অসম্ভব বযাপাে। িাছাড়া যস্তদ িাো িারদে ওপে 
সালামকােীরদে অনুভব না কেরি পারে িাহরল 
স্তযয়ােিকােী বলা স্তঠক হরব না। মকননা যারক স্তযয়ােি 
কো হয় মস যস্তদ িাে স্তযয়ােিকােীরক জানরি না পারে 
িরব এ কথা বলা স্তঠক হরব না ময, মস িারক স্তযয়ােি 
করেরছ। 

আল্লামা ইবনুল কাইরয়যম েহ. বরলন, সালাফগণ এে 
ওপে ঐকযমি এবং িারদে মথরক আছাে বা বাণী 
এরসরছ ময, মৃি বযস্তি জীস্তবি বযস্তিে স্তযয়ােিরক জানরি 
মপরে খুশী হয়। মৃিরদে না শুনাে বযাপারে জ্বলি 
স্তনদেশন- আল্লামা আল আলুসীে মলখা ও এে ভূস্তমকায় 
আল্লামা নাস্তসরুিীন আল আলবানী। 
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একস্তি সিকেিা: এ মাসআলাে স্তভস্তত্ত হরলা মৃিরদে শুনাে 
সস্তঠকিাে ওপে, না শুনাে ওপে নয়। অথোৎ মৃিো স্তক 
িারদে ওপে সালামকােীে সালাম এবং কথা শুনরি 
পায়? উলামারয় মকোরমে মরধয এ বযাপারে মিরভদ 
েরয়রছ।52

 

প্রমারণে মাধযরম সবরিরয় স্তনভেেরযাগয ও শস্তিশালী মি 
হয়রিা মসিাই স্তযস্তন বরলরছন ময, মৃিরদে েবণশস্তি 
েরয়রছ। আে িা মসই অবস্থাসমূরহ যাে ওপে কুেআন ও 
সহীহ হাদীস প্রমাণ করে। মযমন, িাে মথরক স্তফরে 
যাওয়া আত্মীয় স্বজনরদে জুিাে আওয়াজ শুনা ও মকারনা 
মুসস্তলরমে সালাম মদওয়া ইিযাস্তদ। 

অরনক মুহাস্তকক উলামা ঐকযমি মপাষণ করেরছন। 
মযমন, শাইখুল ইসলাম ইবন িাইস্তময়া, আল্লামা ইবনু 
কাইরয়যম, হারফয ইবন কসীে ও হারফয কুেিুবীসহ 

                                                           
52 মাজমু‘আ ফািাওয়া ২৪/৩৬৩, আে রূহ পৃষ্ঠা নং ৫৩, িাফসীে ইবন 

কাসীে ৩/৪৮২-৪৮৪, সূো রূরমে িাফসীে, আয়াি নং ৫২। 
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অনযানয উলামারয় মকোম।53 স্তকন্তু মশানাে পদ্ধস্তি মকবল 
আল্লাহ িা‘আলাই ভারলা জারনন। 

মমািকথা, যস্তদ এমনও বলা হয় ময, মৃি বযস্তিগণ 
সাধােণি শুরন থারক, িবুও িারদে কবরে িারদে রূহ 
এবং শেীরেে আলাদা তবস্তশিয েরয়রছ, যা ইহকালীন 
জীবন মথরক স্তভন্নিে। মযমন, িারদে মৃিুযরি িারদে 
নড়ািড়া বা স্তপছরন মফরল আসা কাজ করমেে ওপে 
মকারনা প্রস্তিস্তক্রয়া কো, এগুরলা বে হরয় যায়।  

এ পস্তেরপস্তিরি বলা যায় ময, একথা স্তবশ্বাস কো প্ররিযক 
নে-নােীে ওপে একাি কিেবয ময, মৃিরদে স্তনকি মদা‘আ 
িাওয়া, িারদে স্তনকি মকারনা স্তকছু িাওয়া, িারদেরক 
মাধযম মানা ও িারদে জনয মকারনা মান্নি কো শেী‘আি 
পস্তেপিী এবং জ্ঞারনে অজ্ঞিা প্রকাশ কোে নামািে। 

                                                           
53 মদখুন: পূরবোস্তল্লস্তখি স্তকিাব ও আে রূহ পৃষ্ঠা নং ৭৮ (স্তকছু 

েদবদল করে) মাজমূ‘আ ফািাওয়া ২৪/৩৬৮-৩৬৯। 
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শেী‘আি পস্তেপিী হরলা এরি আল্লাহে সারথ অংস্তশদাে 
কো হয়, যা ইসলাম মথরক বস্তহষ্কাে করে মদয় অথবা এে 
কােণ হরয় দাাঁড়ায়। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

نََّ﴿
 
أ دَ َو  ٰجِّ ََِّٱلۡم س  َّ ََّللِّ وا ََف َل  عَ َت ۡدع  ََِّم  ٗداَٱّللَّ ح 

 
 [ ١٨: اجلن] ﴾١٨ََأ

“এবং সকল মসস্তজদ আল্লাহে জনযই। স্তবধায় মিামো 
িাাঁে সারথ অনয কাউরক মডরকা না”। [সূো আল-স্তজন্ন, 
আয়াি: ১৮]  

স্তিস্তন আরো বরলন,  

عَ َي ۡدعَ َو م ن﴿ ََِّم  ًٰهاَٱّللَّ رَ َإِّل  ََء اخ  ٰنَ َل  ِّهِۦََّل  ۥَب ۡره  اَب ۥَف إِّنَّم  اب ه  َحِّس 
ََعِّندَ  ِّهِۦّ   ب  ۥَر  ََإِّنَّه  ۡفلِّحَ َل  ونَ َي  ٰفِّر   [  ١١٧: املؤمنون] ﴾١١٧َٱۡلك 

“ময বযস্তি আল্লাহে সারথ অনয উপাসযরক ডারক, যাে 
মকারনা সনদ িাে স্তনকি মনই, িাে স্তহসাব-স্তনকাশ িাে 
পালনকিোে স্তনকি েরয়রছ, স্তনিয় কাস্তফেগণ সফলকাম 
হরব না।” [সূো আল-মুস্তমনূন, আয়াি: ১১৭] 
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স্তিস্তন আরো বরলন, 

مَ ﴿ ٰلِّك  َ َذ  مََۡٱّللَّ بُّك  َ َر  ۡلك  َََل  ِّينَ َٱلۡم  ونَ َو ٱَّلَّ ِّهِۦَّمِّنَت ۡدع  ون اَد  َم 
ونَ  ۡملِّك  مََۡإِّن١٣ََقِّۡطمِّيَرَمِّنَي  وه  ََت ۡدع  وا ََل  ع  مََۡي ۡسم  ل وََۡد َع  ء ك  َو 
و مِّع  اَا َس  اب وا ََم  ۡمَ َٱۡست ج  ي ۡومَ َل ك  ةَِّو  ٰم  ونَ َٱۡلقِّي  ر  ۡمَ َي ۡكف  كِّك  ۡ ِّۡشِّ ََب ل  َو 
ِّئ ك َ بِّي ََمِّۡثل ََي ن ب   [  ١٤  ،١٣: فاطر] ﴾١٤َخ 

“স্তিস্তনই আল্লাহ, মিামারদে েব, িাাঁে জনয সাম্রাজয, িাাঁে 
পস্তেবরিে মিামো যারদেরক ডাক িাো সামানয একস্তি 
মখজুে আাঁস্তিে অস্তধকােীও নয়। যস্তদ মিামো িারদেরক 
ডাক িাো মিামারদে ডাক শুনরব না, শুনরলও মিামারদে 
ডারক সাড়া স্তদরব না আে স্তকয়ামরিে স্তদন মিামারদে 
স্তশকেরক অস্বীকাে কেরব। বস্তুিঃ আল্লাহে নযায় মিামারক 
মকউ অবস্তহি কেরব না।” [সূো ফাস্তিে, আয়াি: ১৩-১৪] 

আে অজ্ঞিা হরলা ময বযস্তি কবেবাসী এবং িারদে 
মাজারে স্তগরয় প্রাথেনা করে। অস্তধকাংশ মিরত্র িারদে 
স্তনকি মসই স্তজস্তনস মিরয় বরস, যা িাে সারধযে বাস্তহরে 
অথি িাো (প্রশ্নকােী) জীস্তবি অথবা িারদে স্তনকি এমন 
স্তজস্তনস িায়. যা মস স্তনরজই কোে িমিা োরখ। মকননা 
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মস জীস্তবি উপস্তস্থি এবং িাে পছন্দ েরয়রছ। স্তকন্তু (িাো 
মৃি) পৃস্তথবী এবং িারদে মরধয প্রস্তিবেকিা েরয়রছ, 
পৃস্তথবীে মকারনা বযাপারে এস্তদক মসস্তদক কোে মকারনা 
সুরযাগ িারদে মনই। 

মৃিরদে শুনাে মাসআলাে পে িা একস্তি সিন্ত্র সিকেিা 
বণেনা কোে একাি আবশযকীয়িাে িাস্তহদা োরখ, মকননা 
বহু মলাক এরি ভুল করে থারক। উপেন্তু স্তশরকেে মরধয 
পস্তিি হওয়াে জনয িা একস্তি তিস্তেকৃি দেজা হওয়াে 
কােণ এ মাসআলা। স্তবিাস্তেি বণেনাে স্তনস্তদেি স্থান 
েরয়রছ। আল্লাহ িা‘আলা আমারদে িাওফীক দান করুন। 

অিম মাসআলা: মৃিরদে রূহসমূহ পেস্পে পেস্পরে 
সািাৎ, স্তযয়ােি এবং এরক অপেরক স্মেণ করে স্তক না? 
িা একস্তি গারয়বী স্তবষয়ক মাসআলা, যা অহীে মাধযম 
বযিীি জানা যায় না। কুেআন হাদীরসে প্রমাণপস্তঞ্জ িা 
স্পি করে বণেনা করেরছ। এে স্তবিাস্তেি বণেনা হরলা 
(শাইখুল ইসলাম ইবন িাইস্তময়া বরলন, পৃস্তথবীরি মৃি 
বযস্তিে পস্তেবাে পস্তেজন, সিী-সাথীরদে অবস্থা জানাে 
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সংবাদ বযাপক ভারব প্রিাস্তেি হরয়রছ, আে িা িাে ওপে 
মপশ কো হয়। মূল উরিশয এখারনই মশষ।)54 

রূহসমূহ দুই প্রকাে: সাজাপ্রাপ্ত রূহ এবং শাস্তিপ্রাপ্ত রূহ। 

সাজাপ্রাপ্ত রূহ হরলা িাে ওপে অস্তপেি শাস্তিরি বযি 
থাকাে দরুন অনযরদে সারথ স্তযয়ােি এবং সািাৎ কেরি 
পারে না। স্তকন্তু স্বাধীনভারব মছরড় মদওয়া শাস্তিপ্রাপ্ত 
রূহসমূহ পৃস্তথবীয় মযভারব সািাৎ, স্তযয়ােি এবং এরক 
অপেরক স্মেণ কেরিা এবং পৃস্তথবীবাসীরদে দ্বাো যা হয় 
মসখারনও িা করে। কারজই প্ররিযক রূহ িাে বেু ও 
সহপাস্তঠরদে সারথ থাকরব যাো িাে মরিা আমল 
করেরছ।  

                                                           
54 মদখুন: আখবাে ইলস্তময়া স্তমনাল এখরিবাে আল স্তফকস্তহয়া/শাইখুল 

ইসলাম ইবন িাইস্তময়া। আল্লামা আলবানীে মলখা পৃষ্ঠা নং ১৩৫, 
স্তিকা স্তিপ্পস্তন- আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল খলীল। দারুল 
আরসমা স্তেয়াদ প্রকাশনী, এবং আল আজওয়ায়/শাইখ মানরিকী 
যা স্তনরয় এরসরছন ৬/৪২১-৪৩৯। 
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আে আমারদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লারমে রূহ 
থাকরব সরবোচ্চ স্থারন। আল্লাহ িা‘আলা বরলন: 

مَ ﴿ عََِّنو  َ َي طِّ ول ََٱّللَّ َٰٓئِّك ََو ٱلرَّس  ل  و 
 
عَ َف أ ِّينَ َم  مَ َٱَّلَّ ۡنع 

 
َ َأ ۡيهِّمَٱّللَّ

ل  ِّنَ َع  َم 
َ ِّ يقِّيَ َنَ َۧٱنلَّبِّي  ِّ د  ِّ ا ءََِّو ٱلص  د  ه  ي  ََو ٱلشُّ ٰلِّحِّ نَ َو ٱلصَّ س  َٰٓئِّك ََو ح  ل  و 

 
َر فِّيٗقاَأ

 [  ٦٩: النساء] ﴾٦٩

“আে ময মকউ আল্লাহ ও িাাঁে োসূরলে আনুগিয কেরব, 
মস িারদে সিী হরব যারদেরক আল্লাহ স্তন‘আমি দান 
করেরছন, িাো হরলন নবী, স্তসস্তিক, শহীদ এবং 
সৎকমেশীল বযস্তিবগে আে িারদে সাস্তন্নধযই উত্তম।” [সূো 
আন-স্তনসা, আয়াি: ৬৯] 

আল্লামা ইবনুল কাইরয়যম েহ. বরলন, এ সহিাযেয পৃস্তথবী, 
বােযাখ এবং পেকারল হওয়া সাবযি েরয়রছ। প্ররিযক 
বযস্তি এ স্তিন িরে িাে পছন্দনীয় বযস্তিে সারথ থাকরব। 
আল্লাহ িা‘আলা বরলন:  

ا﴿ ت ه  يَّ
 
أ َٰٓ ََي  ئِّنَّةَ َٱنلَّۡفس  ۡطم  َ ٢٧ََٱلۡم  عِّ ََٰٱرۡجِّ ِّكََِّإِّل  ب  ي ةََٗر  يَّةََٗر اضِّ ۡرضِّ ٢٨ََمَّ

َ لِّ ٱۡدخ 
ََف  ٰدِّيَفِّ ٢٩َََعِّب  لِّ ََو ٱۡدخ  نَّّتِّ  [  ٣٠  ،٢٧: الفجر] ﴾٣٠َج 
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“মহ প্রশাি আত্মা! িুস্তম সন্তুি ও সরিাষভাজন হরয় 
মিামাে েরবে স্তনকি স্তফরে যাও। অিঃপে আবাে আমাে 
বান্দারদে অিভুেি হরয় আমাে জান্নারি প্ররবশ কে।” 
[সূো আল-ফাজে, আয়াি: ২৭-৩০] 

অথোৎ িারদে মরধয প্ররবশ করে িারদে অিভুেি হরয় 
যাও। আে িা মৃিুযে সময় রূহরক লিয করে বলা হয়।  

আল্লাহ িা‘আলা শহীদরদে সম্পরকে এবং িারদে শহীদ 
হওয়াে পে যাে সমু্মখীন হয় িা সম্বরে সংবাদ স্তদরয় 
বরলন,  

﴿َ ل  َََّو  ب  ۡس  ِّينَ ََت  ََق تِّل وا ََٱَّلَّ بِّيلََِّفِّ ََِّس  َۢا ََٱّللَّ ٰت  ۡمو 
 
ۡحي ا ءَ َب ۡلََأ

 
ِّهِّمََۡعِّندَ َأ ب  َر 

ا ََف رِّحِّيَ ١٦٩ََي ۡرز ق ونَ  ِّم  َ َمَ ء ات ىٰهَ َب ونَ َف ۡضلِّهِۦَّمِّنَٱّللَّ ي ۡست ۡبۡشِّ  ِّينَ َو  ِّٱَّلَّ َب
وا ََل مَۡ ق  ِّهِّمَي ۡلح  ِّنََۡب ۡلفِّهِّمََۡم  ََخ  لَّ

 
ََأ ۡوف  ۡيهِّمََۡخ 

ل  ََع  ل  مََۡو  ن ونَ َه  ۡز   ﴾١٧٠ََي 
 [  ١٧٠  ،١٦٩: عمران ال]

“আে যাো আল্লাহে পরথ স্তনহি হয় িারদেরক মিামো মৃি 
মরন করো না; বেং িাো িারদে েরবে স্তনকি জীস্তবি এবং 
জীস্তবকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ স্তনরজে অনুগ্রহ মথরক িারদেরক যা 
দান করেরছন িারি িাো আনন্দ উপরভাগ কেরছ, আে 
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িারদে পরে আসা এখরনা যাো িারদে সারথ স্তমস্তলি হয় স্তন, 
িারদেরক স্তনরয় আনন্দ প্রকাশ করে, কােণ িারদে মকারনা 
ভয় মনই এবং িাো স্তিস্তিিও হরব না।” [সূো আরল 
ইমোন, আয়াি: ১৬৯-১৭০] 

এ আয়ািদ্বয় িারদে পেস্পে পেস্পরে সািারিে প্রমাণ 
করে স্তিন স্তদক স্তদরয়। 

প্রথম স্তদক: িাো িারদে েরবে স্তনকি জীস্তবি এবং 
জীস্তবকা প্রাপ্ত, মযরহিু িাো জীস্তবি মসরহিু িাো 
পেস্পরে সািাি করে থারক। 

স্তদ্বিীয় স্তদক: িারদে স্তনকি আগমণকােী এবং িারদে 
সারথ সািািকােী বযস্তিরদে স্তনরয় িাো আনন্দ প্রকাশ 
করে থারক। 

িৃিীয় স্তদক: (ইয়ািাবস্তশরুন) শব্দস্তি আস্তভধাস্তনক অরথে 
এরক অপেরক সুসংবাদ দারনে উপকাস্তেিা মদয়, মযমন 
(ইয়ািাবাশারুন) শব্দস্তি। 

মৃিুযে পে মুস্তমনরদে রূহসমূহ পেস্পরে সািারিে আরো 
স্তকছু প্রমাণাস্তদ হরলা যা ইমাম নাসাঈ, ইবন স্তহব্বান ও 
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হাস্তকরমে স্তনকি সহীহ সনরদ আবূ হুোয়ো োস্তদয়াল্লাহু 
‘আনহু মথরক এরসরছ, স্তিস্তন বরলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওয়াসাল্লাম বরলন, “যখন মুস্তমন বযস্তিে মৃিুয উপস্তস্থি হয়, 
িখন িাে স্তনকি েহমরিে স্তফস্তেশিা শুভ্র মেশমী কাপড় 
স্তনরয় এরস বরল: মহ রূহ! অস্তি আনরন্দে সারথ আল্লাহে 
সন্তুস্তি ও স্তবোরমে স্তদরক মবে হরয় আস, মিামাে প্রস্তি 
আল্লাহ মগাস্বা নন। িখন মস স্তমশরক আম্বরেে নযায় সুগে 
স্তনরয় মবস্তেরয় আরস, িখন িারদে পেস্পরেে সারথ সািাি 
লাভ হয়, এমনস্তক আকারশে দেজায় স্তনরয় আসাে পূবে 
পযেি। অিঃপে িাো বরল মিামারদে পৃস্তথবী মথরক আসা 
সুগস্তে কিইনা ভারলা! িােপে িারক মুস্তমনরদে রূরহে 
স্তনকি স্তনরয় আসরল িাো অস্তধক আনস্তন্দি হয়, মযমন 
মিামারদে মরধয মকারনা অনুপস্তস্থি বযস্তিে আগমরন 
আনস্তন্দি হও। অিঃপে িাো িারক স্তজজ্ঞাসা করে: অমুক 
স্তক করে? অমুক স্তক করে? িাো বরল: আরে ছাড় িাে 
কথা! িারক স্তবোম স্তনরি দাও, কােণ মস পৃস্তথবীয় 
অশাস্তিরি স্তছল। মস যখন বলরব: অমুক স্তক মিামারদে 
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স্তনকি আরস স্তন? িাো বলরব: িারক িাে মারয়ে স্তনকি 
হাস্তবয়ারি (জাহান্নারম) স্তনরয় যাওয়া হরয়রছ। 

আে কারফরেে স্তনকি যখন মৃিুয উপস্তস্থি হয় িখন িাে 
স্তনকি শাস্তিে স্তফস্তেশিা পশরমে এক িুকো কাপড় স্তনরয় 
এরস বরল: মহ  রূহ! অসন্তুস্তি স্তনরয় আল্লাহে শাস্তিে স্তদরক 
মবে হরয় আস, িখন মৃি দুগেেযুি জারনায়ারেে নযায় 
দুগেে স্তনরয় মবস্তেরয় আসরল িাো িারক স্তনরয় পৃস্তথবীে 
দেজা পযেি আসরব, অিঃপে িাো বলরি থাকরব: এ 
বািাস কিইনা দুগেেযুি, যিিণ না িাো এরক স্তনরয় 
কাস্তফেরদে রূরহে স্তনকি আসরব।” 

বােযাখী জীবন সংক্রাি এবং এে সারথ সমৃ্পি 
আনুসাস্তিক বযাপারে উস্তল্লস্তখি আরলািনাে মাধযরম 
আমারদে স্তনকি একস্তি স্তজস্তনস পস্তেষ্কাে হয় ময, আমো 
ময স্তদরক ধাস্তবি হস্তি িা কি কস্তঠন এবং কি বড়। এে 
পরেও আমো আনুগরিয অরনক ধীেস্তস্থে, স্তনস্তষদ্ধ কাজ 
হরি স্তবেি থাকা মথরক স্তশস্তথলিা কেস্তছ অথি দীর্ে আশা 
আকাঙ্খা, স্তনস্তদেি সমরয়ে দীর্ে জীবনই আমারদেরক হক 
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মথরক দূরে সস্তেরয় মেরখরছ। স্তনিয়ই িা একস্তি ধ্বংস, 
যাে পরেও েরয়রছ ধ্বংস এবং একস্তি িস্তি যাে পরে 
মকারনা লাভ এবং সংরশাধন মনই। স্তকন্তু আল্লাহ যস্তদ 
আমারদেরক িাাঁে েহমি এবং অনুগ্রহ দ্বাো মবিন করে 
োরখন। 

মহ আল্লাহ! মিামাে শস্তি বযিীি আমারদে মকারনা শস্তি 
মনই, মহ আল্লাহ আমো মিামাে সমত্তস্তি এবং জান্নাি 
িাই। মহ আল্লাহ! মিামাে অসন্তুস্তি এবং জাহান্নাম মথরক 
আেয় িাই। মহ আল্লাহ আমারদেরক, আমারদে স্তপিা-
মািা এবং মুসস্তলম ভ্রিৃবৃন্দরক েহমি করুন। 

وصىل اهلل وسلم يلع عبدك ورسولك حممد وىلع آهل وصحبه 
 .أمجعني


