কুফুরেে পরেণরি

জারকরুল্লাহ আবুল খারেে

সম্পাদনা : ড. আবু বকে মুহাম্মাদ যাকারেো
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সংরিপ্ত বণণনা............
কুফুরেে পরেণরি ও শারি নারম এরি
একরি মূ লযবান প্রবন্ধ যারি কুফুে বা
আল্লাহরক অস্বীকাে কোে রকছু পরেণরি
সম্পরকণ আরলাচনা কো হরেরছ।
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যাবিীে প্রশংসা আল্লাহ িা‘আলাে জনয।
আমো িাাঁেই প্রশংসা করে, িাাঁে কারছ
সাহাযয চাই, িাাঁে রনকি িমা প্রার্ণনা করে।
আল্লাহে রনকি আমো আমারদে প্রবৃ রিে
অরনষ্টিা ও আমারদে কমণসমূ রহে খাোপ
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পরেণরি থর্রক আশ্রে কামনা করে। আল্লাহ
যারক রহদাোি থদন, িারক থ ামোহ কোে
থকউ থনই। আে যারক থ ামোহ করেন
িারক রহদাোি থদওোেও থকউ থনই।
আরম সািয রদরি, আল্লাহ ছাড়া থকারনা
সরিযকাে ইলাহ থনই, রিরন একক, িাে
থকারনা শেীক থনই। আেও সািয রদরি,
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম
আল্লাহে বান্দা ও োসূ ল। সালাি ও সালাম
নারযল থহাক িাাঁে ওপে, িাাঁে পরেবােপরেজন ও িাাঁে সাহাবী রণে ওপে এবং
যাো রকোমি অবরি ইহসারনে সারর্
িারদে অনু সেণ করেন িারদে ওপে।
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আল্লাহ োব্বু ল আলামীন স্বীে বান্দারদে
প্ররি অরিক দোলু ও িমাশীল। রিরন িাে
বান্দারদে থয থকারনা উপারে িমা কেরি
ও িারদে প্ররি সহানু ভূরি প্রদশণন কেরি
পছন্দ করেন।
আল্লাহ িা‘আলা িাাঁে বান্দারদে সৃ রষ্ট কোে
পে, িাাঁে প্ররি রবশ্বাস কো ও ঈমান আনাে
রনরদণশ থদন। যাো িাাঁে প্ররি ঈমান আরন
িারদে জনয রিরন রনিণােণ কেরছন অসংখয
রন‘আমি ও জান্নাি। আে যাো িারক
অস্বীকাে করে বা িাে সারর্ কুফুেী করে
িাে জনয েরেরছ অিযন্ত করিন পরেণরি ও
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শারি। িাো দু রনো ও আরখোি উভে জ রি
িা থভা কেরব। এ বইরিরি আমো কুফুরেে
রকছু পরেণরি সম্পরকণ আরলাচনা করেরছ।
আল্লাহে রনকি আমারদে প্রার্ণনা এই থয,
আল্লাহ থযন আমারদে আল্লাহে সারর্ কুফুেী
কো থর্রক রহফাযি করেন। আল্লাহ প্ররি রচে
রবশ্বাসী হওোে িাওফীক দান করেন। আমীন
সংকলক
জারকরুল্লাহ আবুল খারেে
কুফুরেে পরেণরি
থয বযরি ইসলাম গ্রহণ করে না আল্লাহে
দীনরক স্বীকাে করে না, িাোই কারফে
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মুশরেক। িারদে জনয েরেরছ দু রনো ও
আরখোরিে দু রভণা

এবং অনন্ত অসীম

শারি। এ কর্া রদবারলারকে মরিা স্পষ্ট থয,
ইসলামই হরি আল্লাহে মরনানীি দীন বা
সাবণজনীন িমণ। আে িা সিয দীন এবং
এমন দীন যা রনরে সমি নবী ও োসূ ল ণ
আ মন করেন। আে থয বযরি আল্লাহে
প্ররি রবশ্বাস স্থাপন করে, রিরন িাে জনয
দু রনো ও আরখোরি মহান প্ররিদান প্রস্তুি
করে থেরখরছন এবং থয িাাঁে কুফুেী করে,
িারক করিন শারি থদওোে অঙ্গীকাে
করেরছন। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
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]٦٤ ،٦٣ : ﴾ [يونس٦٤ ذل ِك هو ٱلفوز ٱلعظِ يم
“যাো ঈমান এরনরছ এবং িাকওো
অবলম্বন কেি িারদে জনযই সু সংবাদ
দু রনোবী

এবং

আরখোরি।

আল্লাহে

বাণীসমূ রহে থকারনা পরেবিণন থনই। এরিই
মহা সফলিা”। [সূ ো ইউনু স, আোি: ৬৩৬৪]
আে থযরহিু আল্লাহ রবশ্বজ রিে স্রষ্টা,
অরিপরি ও কিৃণত্বকােী, আে আপরন মানু ষ
হরলন িাাঁে একরি সৃ ষ্ট জীব। িাই রিরন
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আপনারক সৃ রষ্ট করেন এবং রবশ্বজ রিে
অরনক রকছু রক আপনাে অনু ি করেন,
আপনাে জনয িাাঁে রবিান েচনা করেন ও
আপনারক িাাঁে আনু িয কোে আরদশ
থদন। সু িোং আপরন যরদ িাাঁে ওপে
রবশ্বাস আরনন এবং রিরন আপনারক যা
আরদশ করেরছন িা পালন করেন, আে
রিরন আপনারক যা থর্রক রনরষি করেরছন
িা বজণন করেন, িাহরল আল্লাহ আপনাে
সারর্

আরখোি

রদবরস

থয

স্থােী

রন‘আমরিে ওোদা করেরছন িা লাভ
কেরবন। দু রনোরি থযসব রবরভন্ন প্রকাে
রন‘আমি আপনারক দান করেরছন িা
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অজণন কেরবন। আে জ্ঞারনে রদক রদরে
যাে সৃ রষ্ট পরেপূ ণণ এবং যারদে অন্তে অরিক
পরবত্র থযমন; নবী, োসূ ল, থনককাে, ও
সারন্নিযপ্রাপ্ত রফরেশিামণ্ডলী, আপরন িারদে
মি হরলন। আে যরদ আপনাে প্রভুে
কুফুেী করেন ও অবািয হন, িাহরল থিা
আপরন আপনাে দু রনো ও আরখোিরক
িরিগ্রি

কেরলন

এবং

দু রনো

ও

আরখোরি আপরন িাাঁে ঘৃ ণা ও আযাবরক
গ্রহণ কেরলন। আল্লাহ বরলন,
ْ َ ََ َۡ َ َ ذ َ َ ذ ْ َٓ ذ
﴿قد خ ِِس ٱَّلِين كذبوا بِل ِقاءِ ٱّللِ وما َكنوا
َ م ۡه َتد
]٤٥ : ﴾ [يونس٤٥ ِين
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“িাো অবশযই িরিগ্রি হরেরছ, যাো
আল্লাহে সািাৎ অস্বীকাে করেরছ, আে
িাো রহদাোিপ্রাপ্ত রছল না”। [সূ ো ইউনু স,
আোি: ৪৫]
আে আপরন সবরচরে রনকৃষ্ট বযরি এবং
যারদে জ্ঞান সব থচরে কম ও যারদে অন্তে
সব

থচরে

রনম্নিে

থযমন,

শেিান,

অিযাচােী, ফযাসাদ সৃ রষ্টকােী ও িাগুি,
িারদে মি হরলন। এগুরলা সংরিপ্তাকারে
মাত্র। রনরম্ন রবিৃ িভারব কুফুেীে রকছু
পরেণাম উপস্থাপন কেলাম যর্া:
(১) ভে-ভীরি ও অশারন্ত:
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যাো আল্লাহে ওপে রবশ্বাস আরন এবং
িাাঁে োসূ ল রণে আনু িয করে, িারদেরক
রিরন পারর্ণব জীবরন ও আরখোরি পূ ণণ
রনোপিাে

প্ররিশ্রুরি

থদন।

আল্লাহ

িা‘আলা বরলন,
ۡ
َ َ
َ ِين َء َامنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلبس ٓوا ْ إ
َ ﴿ ذٱَّل
يمٰ َنهم بِظل ٍم أ ْو َٰٓلئِك
ِ
ِ
َۡ َ
َ
]٨٢ :﴾ [االنعام٨٢ لهم ٱۡل ۡمن َوهم ُّم ۡه َتدون
“প্রকৃিপরি িাোই শারন্ত ও রনোপিাে
অরিকােী, যাো ঈমান এরনরছ এবং িারদে
স্বীে ঈমানরক যু লুরমে সারর্ (রশরকণে
সারর্) সংরমরশ্রি করে রন, আে িাোই
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রহদাোিপ্রাপ্ত”।

[সূ ো

আল-আন‘আম,

আোি: ৮২]
আে আল্লাহ হরলন রনোপিা দানকােী,
িত্বাবিােক এবং রবশ্বজ রি যা েরেরছ
িাে সব রকছু ে অরিপরি। সু িোং রিরন
যরদ থকারনা বান্দারক িাাঁে ওপে ঈমারনে
কােরণ ভারলাবারসন, িাহরল রিরন িারক
রনোপিা, প্রশারন্ত ও রস্থেিা প্রদান করেন।
আে মানু ষ যরদ িাাঁে সারর্ কুফুেী করে,
িাহরল রিরন িাে রনোপিা ও শারন্ত
রছরনরে থনন। সু িোং আপরন িারক
থদখরবন, থস আরখোি রদবরস িাে
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পরেণাম সম্পরকণ সবণদা ভীি অবস্থাে
আরছ। আে থস িাে রনরজে ওপে রবরভন্ন
িেরণে রবপদ-আপদ ও থো বযারি এবং
দু রনোরি িাে ভরবষযরিে বযাপারেও ভীি।
আে এই রনোপিাহীনিা এবং আল্লাহে
ওপে রবশ্বাস না র্াকাে কােরণই আজ
থ ািা রবরশ্ব জান ও মারলে ওপে বীমা
ির্া ইনসু যরেরেে মারকণি রড় উরিরছ।
(২) সংকীণণ জীবন:
আল্লাহ মানু ষরক সৃ রষ্ট করেন এবং পৃরর্বীে
সব রকছু রক িাে অনু ি করে থদন। আে
রিরন প্ররিযকরি মাখলু করক িাে অংশ ির্া
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রেরযক ও বেস বণ্টন করে থদন। িাইরিা
আপরন থদখরি পান, পারখ িাে রেরজরকে
থখাাঁরজ সকাল থবলা বাসা হরি থবরেরে যাে
এবং রুযী আহেণ করে। এ ডারল ওডারল
ছু িাছু রি করে এবং রমরষ্ট সূ রে

ান

াে।

আে মানু ষও এক সৃ ষ্ট জীব যারদে রেরযক
ও বেস বণ্টন কো হরেরছ। সু িোং থস
যরদ িাে েরবে ওপে ঈমান আরন এবং
িাাঁে শেী‘আরিে ওপে অিল র্ারক,
িাহরল রিরন িারক সু খ ও প্রশারন্ত দান
কেরবন এবং িাে যাবিীে কাজরক সহজ
করে রদরবন। যরদও িা জীবন
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ড়াে

সামানয রকছু থহাক না থকন। আল্লাহ
িা‘আলা বরলন,
َ َ
َ
ََ ْ َْ ذ
َٰٓ ﴿ َول َ ۡو أ ذن أ ۡه َل ٱ ۡلق َر
ى َء َامنوا َوٱتق ۡوا لف َت ۡح َنا َعل ۡي ِهم
َۡ
ْ َ ذ
َ
ٓ َ ذ
َ
لس َماءِ َوٱۡلۡر ِض َولٰكِن كذبوا
بَ َرك ٰت مِن ٱ
َ ۡ َ ََ
َ
ۡ ْ َ
:﴾ [االعراف٩٦ فأخذنٰهم ب ِ َما َكنوا يَكسِبون
]٩٥

“আে যরদ জনপদসমূ রহে অরিবাসীো
ঈমান আনি এবং িাকওো অবলম্বন
কেি িাহরল আমো অবশযই আসমান ও
যমীন থর্রক বেকিসমূ হ িারদে ওপে
খুরল রদিাম; রকন্তু িাো অস্বীকাে কেল।
অিঃপে িাো যা অজণন কেি িাে কােরণ
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আমো িারদেরক পাকড়াও কেলাম”। [সূ ো
আল-আ‘োফ, আোি: ৯৫]
পিান্তরে থস যরদ িাে প্রভুে সারর্ কুফুেী
করে এবং িাাঁে ইবাদি কো থর্রক
অহংকাে প্রদশণন করে, িাহরল রিরন িাে
জীবনরক করিন ও সংকীণণ করে রদরবন
এবং িাে ওপে রচন্তা ও রবষণ্ণিা একরত্র
জরড়রে

রদরবন।

যরদও

থস

আোম

আরেরশে সকল উপকেণ এবং থভা
সামগ্রীে রবরভন্ন প্রকাে রজরনরসে মারলক
হে না থকন। আপরন রক ঐ সমি থদরশ
আত্মহিযাকােীে আরিকয লিয করেন রন,
16

যাো িারদে জন রণে রবলারসিাে সমি
উপকেরণে দারেত্ব রনরেরছ? এবং িারদে
পারর্ণব জীবরনে দ্বাো আনন্দ উপরভা
কোে জনয আপরন রক রবরভন্ন িেরণে
অরভজাি আসবাবপত্র ও রচি রবরনাদরনে
ভ্রমরণে থিরত্র অপচে লিয করেন রন?
আে এ বযাপারে অপচরেে রদরক থয
রজরনসরি িারবি করে িা হরলা, ঈমান বা
রবশ্বাস শূ নয অন্তে, সঙ্কীণণিা অনু ভব এবং
এ সব সংকীণণিারক পরেবিণনকােী ও
নিুন

থকারনা

বযবস্থাে

মািযরম

এই

মরনাকষ্টরক দূ ে কোে প্ররচষ্টা কো। আে
আল্লাহ িা‘আলা থিা সিযই বরলরছন,
17

َ َ ذ
ۡ
ٗ َ ٗ َ
َ ۡ َ
﴿ َو َم ۡن أع َرض َعن ذِك ِري فإِن َلۥ َمعِيشة ضنٗك
َ
ۡ
َۡ َ
ٰ َ َنۡشهۥ يَ ۡو َم ٱلق َِيٰ َمةِ أ ۡع
]١٢٤ :﴾ [طه١٢٤ َم
و
“আে থয আমাে স্মেণ থর্রক রবমুখ হে,
িাে জীবন-যাপন হরব সংকুরচি এবং
আমো িারক রকোমরিে রদন উরিি
কেরবা অন্ধ অবস্থাে।” [সূ ো ত্বা–হা,
আোি: ১২৪]
(৩) সংঘািমে জীবন:
থয কুফুেী করে, থস িাে আত্মা এবং
সৃ রষ্ট-জ রিে যা িাে চিুঃপারশ্বণ িাে সারর্
সংঘারিে মরিয জীবনযাপন করে। কােণ,
িাে আত্মারক সৃ রষ্ট কো হরেরছ িাওহীদ
18

ির্া একত্ববারদে ওপে। আল্লাহ িা‘আলা
বরলন,

َ
ۡ َ َ ذ
َ ٱّللِ ذٱلت َف َط َر ٱنلذ
:﴾ [الروم٣٠ ِۚ اس َعل ۡي َها
﴿ف ِطرت
ِ
]٣٠

“আল্লাহে প্রকৃরি, থয প্রকৃরি অনু যােী রিরন
মানু ষ সৃ রষ্ট করেরছন।” [সূ ো আে-রূম,
আোি: ৩০]
আে িাে শেীে িাে প্ররিপালরকে জনয
আত্মসমপণণ করে এবং িাে রনেরম চরল।
রকন্তু কারফে িাে সৃ রষ্ট ির্া প্রকৃরিে
রবরোরিিা করে এবং থস িাে থস্বিামুলক
কমণকারণ্ডে থিরত্র িাে প্রভুে আরদরশে
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রবপি হরে থবাঁরচ র্ারক। ফরল িাে শেীে
আত্মসমপণণকােী হরলও িাে পছন্দ হে
রবপি। থস িাে চােপারশে সৃ রষ্ট জ রিে
সারর্ সংঘারিে মরিয েরেরছ। কােণ, এই
রবশ্বজ রিে সব থচরে বড় থর্রক আেম্ভ
করে সব থচরে থছাি কীি-পিঙ্গ পযণন্ত সব
রকছু ঐ নীরি রনিণােরণে ওপে চরল, যা
িারদে প্ররিপালক িারদে জনয রনিণােণ
করেরছন। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
َ َٰٓ َ َ ۡ ذ
َ َ ََ ٞ َ َ َ َٓ ذ
ِه دخان فقال ل َها
ِ ى إَِل ٱلسماءِ و
﴿ثم ٱستو
َ
َ
َۡ
َ ۡرض ٱئۡت َِيا َط ۡو اًع أ ۡو َك ۡر ٗها قَا ََلَا ٓ أتَ ۡي َنا َطآئع
ِ َول ِۡل
ِني
ِ
]١١ :﴾ [فصلت١١
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“অিঃপে

রিরন

আকারশে

রদরক

মরনারনরবশ করেন যা রছল িূ ম্র রবরশষ।
িােপে রিরন এিারক ও পৃরর্বীরক
বলরলন, থিামো উভরে এরসা (আমাে
বশযিা স্বীকাে কে) ইিা অর্বা অরনিাে।
িাো

বলল,

আমো

অনু ি

হরে

আসলাম”। [সূ ো ফুরসসলাি, আোি: ১১]
বেং এই রবশ্বজ ি ঐ বযরিরক পছন্দ
করে থয আল্লাহে জনয আত্মসমপণণ কোে
থিরত্র িাে সারর্ রমরল যাে এবং থয িাে
রবরোরিিা করে িারক থস অপছন্দ করে।
আে কারফে থিা হরলা এই সৃ রষ্ট জ রিে
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রনরজরক

থস

ুথযরহি

অবািয,

মারে

প্রকাশযভারব িা প্রভুে রবরোিী রহসারব দাাঁড়
করেরেরছ। এ জনয ভূ মণ্ডল ও নরভামণ্ডল
এবং সমি সৃ রষ্টকুরলে জনয; িারক, িাে
কুফুেীরক এবং িাে নারিকিারক ঘৃ ণা কো
আবশযক। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
ذَ ۡ ۡ ۡ َ ۡا ٗ
َ َ ْ ذ َ َ ذ ۡ َ َ َٗ
يا إِدا
جئتم ش
﴿وقالوا ٱَّتذ ٱلرحمٰن ودلا  ٨٨لقد ِ
َ َ َۡ
َ َ
َ َ
كاد ذ
ٱلس َمٰ َوٰت َي َتف ذط ۡرن م ِۡنه َوتنش ُّق ٱۡلۡرض
 ٨٩ت
َ
ۡ
َ
ْ
َ
َ
َو ََّت ُِّر ٱۡل َبال ه ًّدا  ٩٠أن د َع ۡوا ل ذ
ِلرِنَٰمۡح َو ٗدلا َ ٩١و َما
ِ
َ
َ
ُّ
َ
َ َ
ۢنبِغ ل ذ
ِلرِنَٰمۡح أن َي ذتخِذ َو ادلا  ٩٢إِن ُك َمن ِِف
ي ِ
َۡ
َ ٗ
ذ َ
ۡرض إ ِ ذَلٓ َءاِت ذ
ت َوٱۡل ِ
ٱلرِنَٰمۡح ع ۡبدا﴾٩٣
ٱلسمٰ َو ٰ ِ
ِ
[مريم]٩٣ ،٨٨ :
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“আে িাো বরল, দোমে আল্লাহ সন্তান
গ্রহণ করেরছন। থিামো থিা এক বীভৎস
কর্াে অবিােণা করেছ। এরি থয
আকাশসমূ হ রবদীণণ হরে যারব, পৃরর্বী খণ্ডরবখণ্ড হরব এবং পবণিসমূ হ চূ ণণ-রবচূ ণণ হরে
আপরিি হরব। থযরহিু িাো দোমে
আল্লাহে ওপে সন্তান আরোপ করে। অর্চ
সন্তান গ্রহণ কো আল্লাহে জনয থশাভনীে
নে। আকাশসমুরহ এবং পৃরর্বীরি যাোই
েরেরছ িাো সবাই আল্লাহে রনকি
উপরস্থি হরব বান্দা রহরসরব”। [সূ ো
মােইোম, আোি: ৮৮-৯৩]
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মহান আল্লাহ রফে‘আউন এবং িাে
সসনযদল সম্পরকণ বরলন,
َۡ ٓ ذ
ْ َ ََ
َ ۡ َ َ ََ
ٱلس َماء َوٱۡلۡرض وما َكنوا
ت َعل ۡي ِهم
﴿فما بك
َ
َ نظر
]٢٩ :﴾ [ادلخان٢٩ ين
ِ م
“আকাশ এবং পৃরর্বী থকউই িারদে জরনয
অশ্রুপাি

করে

রন

এবং

িারদেরক

অবকাশও থদওো হে রন।” [সূ ো আদদু খান, আোি: ২৯]
(৪) মূ খণ হরে থবাঁরচ র্াকা:
থযরহিু কুফুে বা অরবশ্বাস হরলা মূ খণিা,
বেং িা বড় মূ খণিা। কােণ, কারফে িাে
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প্রভু সম্পরকণ অজ্ঞ। থস এই রবশ্বজ ৎরক
থদরখ; এিারক িাে প্রভু চমৎকােভারব সৃ রষ্ট
করেরছন এবং থস রনরজরক থদরখ যা এক
মহান কাজ ও থ ৌেবমে িন। িােপেও
থস এ রবষরে অজ্ঞ থয, এই রবশ্বজ িরক
থক সৃ রষ্ট করেরছন এবং থক িারক

িন

করেরছন, এিা রক সব থচরে বড় মূ খণিা
নে?
(৫) যারলম রহরসরব থবাঁরচ র্াকা:
একজন কারফে িাে রনরজে প্ররি এবং
যাো িাে চােপারশ েরেরছ িারদে প্ররি
যু লুমকােী রহসারব জীবন যাপন করে।
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কােণ, থস রনরজরক এমন কারজ রনরোরজি
করে, থয জনয িারক সৃ রষ্ট কো হেরন। থস
িাে প্রভুে ইবাদি না করে বেং অরনযে
ইবাদি করে। আে যু লুম হরি থকারনা
বস্তুরক িাে রনরদণষ্ট স্থারনে বাইরে অনয
জাে াে োখা। আে ইবাদিরক িাে প্রকৃি
হকদাে বযিীি অরনযে রদরক রফোরনাে
থচরে থবরশ বড় যু লুম আে কী হরি পারে।
থলাকমান হারকম পরেষ্কােভারব রশরকণে
রনকৃষ্টিা বণণনা করে বরলন,
ۡ ۡ َ َٰ َ ذ
َ ۡ َ َ ۡ
َ َ َ ۡ
ۡشك
ِ ﴿ِإَوذ قال لقمٰن ِِلبنِهِۦ وهو يعِظهۥ يبَن َل ت
ذ
ٞ ٱلۡش َك لَظ ۡل ٌم َع
ۡ ِ ٱّللِِۖ إ ذن
]١٣ :﴾ [لقمان١٣ ظِيم
ِ
ِب
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“থহ বৎস! আল্লাহে সারর্ কাউরক শেীক
করো না। রনশ্চে রশকণ হরি বড় যু লুম।”
[সূ ো থলাকমান, আোি: ১৩]
থস িাে চােপারশে মানু ষ ও সৃ রষ্টকুরলে
প্ররি যু লুম করে। কােণ, থস প্রকৃি
হকদারেে হকরক অবরহি করে না। ফরল
রকোমি রদবরস মানু ষ অর্বা জীব-জন্তু
যারদে প্ররিই থস যু লুম করেরছ, িাো
সবাই িাে সামরন এরস দাাঁড়ারব এবং িাে
প্ররিপালরকে কারছ িাে রনকি থর্রক
িারদে

প্ররিরশাি

থনওোে

কেরব।
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আরবদন

জরবে

(৬) দু রনোরি আল্লাহে ঘৃ ণা ও
সম্মু খীন হে:

সু িোং দ্রুি শারিস্বরূপ থস বালা-মুরসবি
অবিীরণণে লিযবস্তুরি পরেণি

ও দু রযণা

হে। মহান আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
َََ َ ذ َ َ َ
َ َۡ َ
ذ
ٱلس َ
كروا ْ ذ
ات أن َيسِف ٱّلل
﴿أفأمِن ٱَّلِين م
ي ِ
ِ
ۡ
َۡ َ َ
َ
ۡ
َ
ب ِ ِهم ٱۡلۡرض أ ۡو يَأت َِيهم ٱل َعذاب م ِۡن َح ۡيث َل
َ َ ُّ
َ ۡ َ
َ
ۡ
َ
يَشعرون  ٤٥أ ۡو يَأخذه ۡم ِِف تقلب ِ ِه ۡم ف َما هم
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ
َ ذ
بم ۡعجز َ
لَع َّت ُّوف فإِن َر ذبك ۡم
ين  ٤٦أو يأخذهم
ِ ِ ِ
ََ ٞ
وف ذرح ٌ
ِيم [ ﴾ ٤٧اِلحل]٤٧ ،٤٥ :
لرء

28

“যাো কু-করমণে ষড়যন্ত্র করে িাো রক এ
রবষরে রনরশ্চি আরছ থয, আল্লাহ িারদেরক
ভূ রভণ রবলীন কেরবন না অর্বা এমন
রদক থর্রক শারি আসরব না যা িারদে
িােণািীি? অর্বা চলারফো কো অবস্থাে
রিরন িারদেরক পাকড়াও কেরবন না? িাে
থিা এিা বযর্ণ কেরি পােরব না। অর্বা
িারদেরক রিরন ভীি-সন্ত্রি অবস্থাে িৃ ি
কেরবন না? থিামারদে েব থিা অবশযই
অনু গ্রহশীল, পেম দোলু ।” [সূ ো আননাহল, আোি: ৪৫-৪৭]
রিরন আেও বরলন,
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َ
ْ َ َ َ
ْ ََ َ ذ
ِين كفروا ت ِصيبهم بِما صنعوا
﴿ َوَل يَ َزال ٱَّل
َ ۡ َ ذٰ َۡ َ ۡ ذ
ٗ َ ُّ َ ۡ َ ٌ َ َ
ِِِۚت َوعد ٱّلل
ِ قارِعة أو َتل ق ِريبا مِن دارِهِم حت يأ
ۡ َ َذ ذ
َ َ ۡ
]٣١ :﴾ [الرعد٣١ يعاد
ٱّلل َل َيل ِف ٱل ِم
إِن
“যাো কুফুেী করেরছ িারদে কমণফরলে
জরনয িারদে রবপযণে ঘিরিই র্াকরব
অর্বা

রবপযণে

িারদে

আরশ

পারশ

আপরিি হরিই র্াকরব, যিিণ পযণন্ত না
আল্লাহে প্ররিশ্রুরি আসরব, রনশ্চে আল্লাহ
প্ররিশ্রুরিে বযরিক্রম করেন না।” [সূ ো
আে-ো‘দ, আোি: ৩১]
মহান আল্লাহ িা‘আলা আেও বরলন,
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ۡ
ۡ َ
َ َ َ
َٰٓ ﴿أ َو أم َِن أ ۡهل ۡٱلق َر
ى أن يَأت َِيهم بَأس َنا ض ٗٗح َوه ۡم
َ ۡ
]٩٧ : ﴾ [االعراف٩٨ يَل َعبون
“অর্বা জনপদবাসীো রক এই ভে করে না
থয, আমাে শারি িারদে ওপে এমন সমে
এরস পড়রব যখন িাো পূ বণারে আরমাদপ্ররমারদ েি র্াকরব?” [সূ ো আল-আ‘োফ,
আোি: ৯৮]
এমন যাোই আল্লাহে রযরকে বা স্মেণরক
রবমুখ করে িারদে প্ররিযরকে এ অবস্থা।
আল্লাহ িা‘আলা রব ি কারফে জারিে
শারিে সংবাদ জারনরে বরলন,
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ۡ َ
َ
َ َ ۡ َ َ ًّ َ
َ
ِ﴿فّلُك أخذنا بِذۢنبِهِِۖۦ ف ِم ۡنهم ذم ۡن أ ۡر َسل َنا َعل ۡيه
َح ٗبا َوم ِۡنهم ذم ۡن أَ َخ َذتۡه ذ
َ ٱلص ۡي
حة َوم ِۡنهم ذم ۡن
ِاص
َ
َ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ َ
َ
َ َ ذ
ۡ
خ َسف َنا بِهِ ٱۡلۡرض َومِنهم ذم ۡن أغ َرق َنا ِۚ َو َما َكن ٱّلل
َ ْ َ
َ
ۡ
ۡ
َ
﴾٤٠ ِِلَظل َِمه ۡم َولٰكِن َكن ٓوا أنف َسه ۡم َيظل ِمون
]٤٠ :[العنكبوت
“িারদে প্ররিযকরকই িাে অপোরিে জরনয
শারি রদরেরছলাম, িারদে কারো প্ররি
থপ্রেণ করেরছ রশলাবৃ রষ্ট, িারদে কাউরক
আঘাি করেরছল রবকি শব্দ, কাউরক
আমো দারবরে রদরেরছলাম ভূ - রভণ এবং
কাউরক করেরছলাম রনমরিি। আে িারদে
কারো প্ররি যু লুম করেন রন, বেং িাো
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রনরজোই রনরজরদে প্ররি যু লুম করেরছল।”
[সূ ো আল-‘আনকাবূ ি, আোি: ৪০]
আে আপরন থযমন আপনাে চােপারশ
যারদে প্ররি আল্লাহে শারি ও িাাঁে আযাব
অবিীণণ হরেরছ িারদে মুরসবি লিয
কেরছন।
(৭) বযর্ণিা ও অরনবাযণ ধ্বংস:
থস িাে যু লুরমে কােরণ িাে থচরে বড়
িরিগ্রিিাে সম্মু খীন হে, যাে মািযরম
হৃদে ও আত্মা উপকৃি হরিা িাই থস
হাোে। কােণ, আল্লাহে পরেচে লাভ এবং
িাাঁরক ডাকাে মািযরম িাাঁে ঘরনষ্ঠিা অজণন
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ও িাাঁে প্রশারন্ত লাভ। থস দু রনোে িরিগ্রি
হে, কােণ থস দু রনোরি থশাচনীে ও
রদরশহাো হরে জীবন-যাপন করে এবং থস
িাে রনরজে িরি করে, যাে জনয থস
সম্পদ জমা করে। কােণ, িারক থয জনয
সৃ রষ্ট কো হরেরছ থস রনরজরক থসই কারজ
রনরোরজি করে না এবং দু রনোরি থস এে
দ্বাো সু খীও হে না। কােণ, থস হিভা য
হরে থবাঁরচ র্ারক, হিভা য হরে মাো যাে
এবং রকোমি রদবরস িারক হিভা ারদে
সারর্ পুনরুরিি কো হরব। আল্লাহ
িা‘আলা বরলন,
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ْٓ َ َ َ َْ َ ذ
ۡ ﴿ َو َم ۡن َخ ذف
ت َم َوٰزِينهۥ فأو َٰٓلئِك ٱَّلِين خ ِِسوا
َ
ۡ
َ
َ ْ َ
:﴾ [االعراف٩ أنف َسهم ب ِ َما َكنوا أَِبيٰت َِنا َيظل ِمون
]٩

“আে যারদে থনকীে পাল্লা হালকা হরব,
িাো হরব ঐ সব থলাক যাো রনরজরদে
ধ্বংস ও িরি রনরজোই করেরছ, কােণ
িাো আমাে রনদশণনসমূ হরক প্রিযাখযান
কেি”। [সূ ো আল-আ‘োফ, আোি: ৯]
থস িাে পরেবারেে িরি করে, কােণ থস
আল্লাহে সারর্ কুফুেী কো অবস্থাে িারদে
সারর্ বসবাস করে। সু িোং িাোও দু ঃখ
ও করষ্টে থিরত্র িাে সমান এবং িারদে
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রিকানা হরলা জাহান্নাম। আল্লাহ িা‘আলা
বরলন,
َ ْ
َ ذ
َ ۡ ۡ ذ
َ
ين ٱَّلِي َن خ ِِس ٓوا أنف َسه ۡم
ِس
ِ ِ ٰ﴿قل إِن ٱلخ
ۡ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ
ِسان ٱلمبِني
وأهل ِي ِهم يوم ٱلقِيٰمةِِۗ أَل ذل ِك هو ٱۡل
]١٥ :﴾ [الزمر١٥

“রনশ্চে রকোমরিে রদন িরিগ্রি িাোই
যাো রনরজরদে ও িারদে পরেবােবর ণে
িরিসািন

করে।”

[সূ ো

আয-যু মাে

আোি: ১৫]
রকোমি রদবরস িারদেরক জাহান্নারম
একরত্রি কো হরব, আে িা কিইনা
রনকৃষ্ট জাে া। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
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ْ

َ
َو َما َكنوا
َ
إ ِ َٰل صِ َر ٰ ِط

َ ْ َ َ َ ْ ذ
ۡ ﴿
ِين ظلموا َوأ ۡز َوٰ َجه ۡم
ٱحۡشوا ٱَّل
َ
ۡ َ ذ
َۡ
ون ٱّللِ فٱهدوه ۡم
ِ  مِن د٢٢ يعبدون
َۡ
]٢٣ ،٢٢ : ﴾ [الصافات٢٣ يم
ِ ح
ِ ٱۡل

“(রফরেশিারদেরক বলা হরব) একরত্রি কে
যারলম ও িারদে সহচেরদেরক এবং
িারদেরক, যারদে িাো ইবাদি কেিআল্লাহে পরেবরিণ এবং িারদেরক হাাঁরকরে
রনরে যাও জাহান্নারমে পরর্।” [সূ ো আসসাফফাি আোি: ২২-২৩]
(৮) প্ররিপালক ও প্রভুে প্ররি অরবশ্বাস ও
রবশ্বাসঘািকিা:
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থস িাে প্ররিপালরকে প্ররি অরবশ্বাসী এবং
িাাঁে রন‘আমরিে অস্বীকােকােীরূরপ জীবন
যাপন করে। আল্লাহ িা‘আলা িারক
অরিত্বহীন থর্রক সৃ রষ্ট করেন এবং িাে
প্ররি সকল প্রকাে রন‘আমি পূ ণণ করেন।
অিএব, থস কীভারব অরনযে ইবাদি করে,
আল্লাহ বযিীি অনযরক বন্ধুরূরপ গ্রহণ করে
এবং রিরন বযিীি অরনযে কৃিজ্ঞিা প্রকাশ
করে ...... থকান অস্বীকৃরি এে থচরে থবরশ
বড়? থকান অস্বীকৃরি এে থচরে থবরশ
রনকৃষ্ট? আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
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ۡ َ َ َ
َ ذ
َ ۡ ََ ٗ ََۡ
ِۖ﴿ك ۡيف تكفرون ب ِٱّللِ َوكنت ۡم أمو ٰتا فأحيٰك ۡم
َ
َ
ۡ
 ه َو٢٨ ث ذم ي ِميتك ۡم ث ذم ييِيك ۡم ث ذم إ ِ ِۡلهِ ت ۡر َجعون
ٗ ٱ ذَّلِي َخلَ َق لَكم ذما ِف ٱ ۡۡلَۡر ِض ََج
َٰٓ ِيعا ث ذم ٱ ۡس َت َو
ى
ِ
َۡ
َ
َ َ َۡ
َ َ ٓ َ ذ
ت َوه َو بِك ِل ش ٍء
ِۚ ٰ إَِل ٱلس َماءِ فس ذوى ٰه ذن سب َع سمٰو
ٞ َعل
]٢٩ ،٢٨ :﴾ [ابلقرة٢٩ ِيم
“কীভারব থিামো আল্লাহে সারর্ কুফুেী
কেছ অর্চ থিামো রছরল মৃি? অিঃপে
রিরন থিামারদেরক জীরবি করেরছন।
এেপে রিরন থিামারদেরক মৃিুয রদরবন
অিঃপে জীরবি কেরবন। এেপে িােই
রনকি থিামারদেরক রফরেরে থনওো হরব।
রিরনই যমীরন যা আরছ সব থিামারদে জনয
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সৃ রষ্ট করেরছন। িােপে আসমান সৃ রষ্টে
ইিা কেরলন এবং িারক সাি আসমারন
সু রবনযি কেরলন। আে সবরকছু সম্পরকণ
রিরন সমযক জ্ঞাি”। [সূ ো বাকাোহ,
আোি:

২৮-২৯]

এে

থচরে

বড়

রবশ্বাসঘািক থক হরি পারে, থয িাে প্রভু
ও স্রষ্টারক অস্বীকাে করে? থয িাে
রেরযকদািারক অস্বীকাে করে এবং জীবন
ও মেরণে মারলক থয িারক অস্বীকাে
করে?।
(৯) থস প্রকৃি জীবন থর্রক বরিি হে:
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কােণ, পারর্ণব জীবরনে থযা য মানু ষ থিা
থসই, থয িাে প্ররিপালরকে প্ররি রবশ্বাস
োরখ, িাে উরেশযরক জানরি পারে, িাে
ন্তবয িাে জনয স্পষ্ট এবং থস িাে
পুনরুিানরক রবশ্বাস করে। অিএব, থস
প্ররিযক হকদারেে হক সম্পরকণ অবরহি,
থকারনা হকরকই থস অবজ্ঞা করে না এবং
থকারনা সৃ রষ্টজীবরক কষ্ট থদে না। ফরল থস
সু খীরদে মরিা জীবন-যাপন করে এবং
দু রনো ও আরখোরি সু ন্দে জীবন লাভ
করে। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
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َ َ
ۡ
﴿ َم ۡن َع ِم َل َصٰل ِٗحا مِن َذك ٍر أ ۡو أ َ ٰ
نَث َوه َو مؤم ِٞن
َ
َ
ٗ َ
ََ
ٗ
فلن ۡحيِيَ ذنهۥ َح َي ٰوة َطي ِ َبة ِۖ َونلَ ۡج ِز َي ذنه ۡم أ ۡج َرهم بِأ ۡح َس ِن
َ ْ
َ
َما َكنوا َي ۡع َملون [ ﴾٩٧اِلحل]٩٧ :
“মুরমন হরে পুরুষ অর্বা নােীে মরিয থয
থকউ সৎ কমণ কেরব, আমো িারক
অবশযই আনন্দমে জীবন দান কেব”।
[সূ ো আন-নাহল, আোি: ৯৭] আে
আরখোরি েরেরছ,
ٗ
َ َ َۡ
َذ
﴿ َو َم َ ٰ
ت َع ۡد ِۚن ذٰل ِك ٱلف ۡوز
سك َِن َطي ِ َبة ِِف جنٰ ِ
ۡ
ٱل َعظِيم [ ﴾ ١٢الصف]١٢ :
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“স্থােী জান্নারিে (আদন নামক জান্নারিে)
উিম বাস ৃ হ। এিাই মহা সাফলয”। [সূ ো
আস-সফ, আোি: ১২] পিান্তরে থয বযরি
এই পারর্ণব জীবরন চিুষ্পদ জারনাোরেে
মরিা জীবন-যাপন করে; অিএব থস িাে
প্ররিপালকরক থচরন না এবং থস জারন না
থয িাে উরেশয কী এবং এও জারন না থয,
িাে ন্তবযস্থল থকার্াে? বেং িাে উরেশয
হরলা খারব, পান কেরব এবং ঘুমারব।
িাহরল িাে মারে এবং সমি জীবজারনাোরেে মারে রক পার্ণকয? বেং থস
িারদে থচরে থবরশ বড় রবপর্ ামী। মহান
আল্লাহ বরলন:
43

ۡ َ ۡ َ ٗ َ َ َ ََ ۡ َ َۡ َ َ َ ذ
َ
نس له ۡم
ٱۡل
ِ
ِۖ ِ ٱۡل ِن و
ِ ﴿ولقد ذرأنا ِۡلهنم كث ِريا مِن
ذ
َ
َ َۡ  ذٞ
ٞ ۡ َ َ
ِصون ب ِ َها
ِ قلوب َل َيفقهون ب ِ َها َوله ۡم أعني َل ي ۡب
 ذٞ َ
َ
ۡ َ َۡ ۡ َ َ َ ٓ َ
َوله ۡم َءاذان َل ي َ ۡس َمعون ب ِ َها ِۚ أ ْو َٰٓلئِك كٱۡلنع ٰ ِم بَل
َ
َۡ
َ َ ُّ َ َ
:﴾ [االعراف١٧٩ ه ۡم أضل ِۚ أ ْو َٰٓلئِك هم ٱلغٰفِلون
]١٧٨

“আে অবশযই আমো বহু রজন্ন ও মানু ষরক
জাহান্নারমে জনয সৃ রষ্ট করেরছ, িারদে হৃদে
েরেরছ; রকন্তু িাো িা দ্বাো উপলরি করে
না, িারদে চিু েরেরছ; রকন্তু িাো িা
দ্বাো থদরখ না, িারদে কণণ েরেরছ; রকন্তু
িা দ্বাো িাো থশারন না, িাোই হরলা
পশুে নযাে; বেং িা অরপিাও অরিক
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রবভ্রান্ত,

িাোই

হরলা

ারফল

বা

অমরনারযা ী।” [সূ ো আল-আ‘োফ আোি:
১৭৯]
রিরন আেও বরলন,
ۡ َ
ۡ َ َۡ َۡ َ َ ذ
َ ََك
ۡ َ َ
ون إِن
﴿أم َتسب أن أ
ِۚ َثه ۡم ي ۡس َمعون أ ۡو َيعقِل
ۡ َ َ ُّ َ ا
َۡ َٰ َۡ ۡ َ ۡ ذ
﴾٤٤ هم إَِل كٱۡلنع ِم بل هم أضل سبِيًل
]٤٤ :[الفرقان

“আপরন রক মরন করেন থয, িারদে
অরিকাংশ থশারন ও থবারে? িাো থিা
পশুে মরিা বেং িাো আেও থবরশ
পর্ভ্রষ্ট।” [সূ ো আল-ফুেক্বান, আোি: ৪৪]
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(১০) থস রচেস্থােী জাহান্নারমে শারি থভা
কেরব:
কােণ, কারফে এক শারি থর্রক আরেক
শারিরি স্থানান্তে হে। িাই থস দু রনো
থর্রক থবে হওো থর্রক আেম্ভ করে
আরখোি পযণন্ত এে রবরভন্ন প্রকাে যন্ত্রণা
ও রবপদ থভা কেরি র্ারক। এে প্রর্ম
পযণারে থস থয শারিে উপযু ি িা প্রদান
কেরি িাে রনকি মালাকুল মাউি বা
মৃিুযে রফরেশিা আ মন কোে আর ই
শারিে রফরেশিা আ মন করে। আল্লাহ
িা‘আলা বরলন,
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َ َٰٓ َ َ ۡ ْ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ ۡ َ َ َ ذ ذ
لئِكة
﴿ولو ترى إِذ يتوِف ٱَّلِين كفروا ٱلم
َ
َۡ
ۡ َ
َ
]٥٠ :ۡضبون وجوهه ۡم َوأد َب ٰ َره ۡم﴾ [االنفال
ِ ي
“(রহ োসূ ল) আে আপরন যরদ (ঐ অবস্থা)
থদখরি

থপরিন,

যখন

রফরেশিা ণ

কারফেরদে রূহ কবজ কোে সমে িারদে
মুখমণ্ডরল ও পৃষ্ঠরদরশ আঘাি করেন।”
[সূ ো আল-আনফাল, আোি: ৫০]
িােপে যখন িাে রূহ থবে হে এবং িাে
কবরে অবিেণ করে িখন থস এে থচরে
থবরশ করিন শারিে মুরখামুরখ হে। আল্লাহ
িা‘আলা রফে‘আউরনে বংশিরেে সংবাদ
রদরে বরলন,
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َ َ
ٗ
ٗ
َ
﴿ٱنلذار ي ۡع َرضون َعل ۡي َها غدوا َو َعشِ يا ِۚ َو َي ۡو َم تقوم
َ َ ۡ ذ َ َۡ ْٓ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ذ
﴾٤٦ اب
ِ ٱلساعة أدخِلوا ءال ف ِرعون أشد ٱلعذ
]٤٦ :[اغفر

“সকাল-সন্ধাে িারদেরক উপরস্থি কো হে
আগুরনে সম্মু রখ, আে থযরদন রকোমি
ঘিরব থসরদন বলা হরব থফেআউন
সম্প্রদােরক রনরিপ কে করিন শারিরি।”
[সূ ো ারফে, আোি: ৪৬]
িােপে যখন রকোমি হরব, সকল
সৃ রষ্টকুলরক পুনরুরিি কো হরব, মানু রষে
আমলসমূ হ িারদে সামরন উপস্থাপন কো
হরব, িখন কারফেো থদখরব থয, আল্লাহ
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িা‘আলা িারদে যাবিীে আমলরক থসই
রকিারবে মরিয থলরখ থেরখরছন, যাে
সম্পরকণ আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
َ ِني م ۡشفِق
َ َتى ٱلۡم ۡجرم
َ َ ض َع ۡٱلك َِتٰب َف
ِني م ذِما
ِ ﴿ َوو
ِ
َ َ َٰ ۡ َ َٰ َ َ ََ ۡ ََٰ َ
ََ
ب َل يغادِر
ِ فِيهِ ويقولون يويلتنا م
ِ ال هذا ٱلكِت
ْ َ َ ْ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َٗ َ َ َ َا ذ
صغِرية وَل كبِرية إَِل أحصىها ِۚ ووجدوا ما ع ِملوا
ۡ َ ٗ َ
ٗ َ َ
]٤٩ :﴾ [الكهف٤٩ اِضاۗ َوَل َيظل ِم َر ُّبك أ َحدا
ِ ح
“আে

থসরদন

উপরস্থি

কো

হরব

আমলনামা এবং িারি যা রলরপবি আরছ
িাে কােরণ আপরন অপোিীরদে থদখরবন
আিংকগ্রি, আে িাো বলরব! হাে,
আমারদে আফরসাস! এিা থকমন গ্রন্থ! এিা
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থিা থছাি-বড় থকারনা রকছু ই বাদ থদে রন
বেং সমি রকছু রহসাব (রলরপবি করে)
থেরখরছ; িাো িারদে কৃিকমণ সম্মু রখই
উপরস্থি পারব; আে আপনাে প্ররিপালক
কারো প্ররি যু লুম করেন না।” [সূ ো আলকাহাফ, আোি: ৪৯]
থসখারন কারফে কামনা কেরব থয, যরদ থস
যরদ মারি হরে থযি:
রকোমরিে রদন যখন কারফেো থদখরি
পারব িারদে পরেণরি িখন িাো কামনা
কেরব যরদ িাো মারি হরে থযি।
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َ ۡ
ۡ ﴿يَ ۡو َم يَنظر ٱل ۡ َم ۡرء َما قَ ذد َم
ت يَ َداه َو َيقول ٱلٗكف ِر
َ َ َ
]٤٠ :﴾ [اِلبا٤٠ يٰل ۡيت َِن كنت ت َرٰبََۢا
“থসরদন মানু ষ িাে রনজ হারিে অরজণি
কৃিকমণরক থদখরব আে কারফে বলরি
র্াকরব: হাে! আরম যরদ মারি হরে
থযিাম!” [সূ ো আন-নাবা, আোি: ৪০]
রকোমি রদবরসে থসই অবস্থাে িীব্র
আিরঙ্কে কােরণ, মানু ষ যরদ পৃরর্বীে সব
রকছু ে মারলক হরিা, িাহরল অবশযই িাো
থসই রদরনে আযাব থর্রক বাাঁচাে জনয িা
মুরিপণ রদরিা। আল্লাহ িা‘আলা বরলন,
َۡ
ٗ ِين َظلَموا ْ َما ِف ٱ ۡۡلَۡر ِض ََج
َ ﴿ َول َ ۡو أ َ ذن ل ذَِّل
ِيعا َومِثلهۥ
ِ
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ۡ
ْۡ ََۡ َ َ َ
َ َۡ ٓ
ِِۚاب يَ ۡو َم ٱلق َِيٰ َمة
ِ معهۥ ِلفتدوا بِهِۦ مِن سوءِ ٱلعذ
]٤٦ :﴾ [الزمر٤٧

“যাো যু লুম করেরছ িারদে কারছ যরদ
সমি পৃরর্বীে যাবিীে সম্পদ এবং িাে
সারর্ সমপরেমাণ আরো সম্পদ র্ারক,
িবুও রকোমরিে রদন করিন শারি থর্রক
পরেত্রাণ লারভে জনয মুরিপণস্বরূপ সকল
রকছু িাো রদরে রদরি প্রস্তুি হরব।” [সূ ো
আয-যু মাে আোি: ৪৭]
মহান আল্লাহ আেও বরলন,
َ َ ۡ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ ُّ َ َ ۡ َ َ ذ
اب
ِ ﴿يبِصونه ِۚم يود ٱلمج ِرم لو يفتدِي مِن عذ
َ
َ َ
َ
َ
ِ َوف ِصيلتِه١٢ ِح َبتِهِۦ َوأخِيه
ِ ٰ َوص١١ ِيَ ۡو ِمئِذ بِبن ِيه
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ذ
ٗ  َو َمن ِف ٱ ۡۡلَۡر ِض ََج١٣ ِتويه
ۡ
ِيعا ث ذ
ِجيه
ن
ي
م
ِ
ِ
ِ ٱل ِت
]١٤ ،١١ :﴾ [املعارج١٤
“িারদেরক কো হরব এরক অপরেে
দৃ রষ্টর াচে। অপোিী থসই রদরনে শারিে
বদরল রদরি চারব আপন সন্তানরক। িাে
স্ত্রী ও ভাইরক। িাে আত্মীে-স্বজনরক, যাো
িারক

আশ্রে

রদরিা

এবং

পৃরর্বীে

সকলরক, যারি এই মুরিপণ িারক মুরি
থদে।” [সূ ো আল-মা‘আরেজ, আোি: ১১–
১৪]
কােণ, থসই জাে া (রনবাস) থিা হরলা
প্ররিদারনে জাে া, িা থকারনা আশা53

আকাংিাে জাে া নে। সু িোং মানু ষ িাে
করমণে প্ররিফল অবশযই পারব; দু রনোে
যরদ িাে কমণ ভারলা হে, িরব িাে
প্ররিদানও ভারলা হরব। আে দু রনোে যরদ
িাে কমণ মন্দ হে, িরব িাে প্ররিদানও
হরব মন্দ। আে আরখোরিে আবাসস্থরল
কারফে থয মন্দ রজরনস পারব িা হরলা
জাহান্নারমে

শারি।

আল্লাহ

িা‘আলা

িারদেরক রবরভন্ন প্রকাে শারি প্রদান
কেরবন, যারি করে িাো িারদে মন্দ
করমণে করিন শারি থভা
িা‘আলা বরলন,
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করে। আল্লাহ

ۡ
ذ
َ
َ
َ
٤٣ ﴿هٰ ِذه ِۦ َج َه ذنم ٱل ِت يكذِب ب ِ َها ٱلم ۡج ِرمون
َ َََۡ َََۡ َ
َ
،٤٣ :﴾ [الرمحن٤٤ ِيم َءان
ٍ يطوفون بينها وبني َح
]٤٤

“এিা থসই জাহান্নাম, যা অপোিীো রমর্যা
প্ররিপন্ন করে। িাো জাহান্নারমে অরি ও
ফুিন্ত পারনে মরিয ছু িাছু রি কেরব।” [সূ ো
আে-েহমান, আোি: ৪৩-৪৪]
আে রিরন িারদে পানীে এবং থপাষাক
পরেিদ সম্পরকণ সংবাদ রদরে বরলন,
َ َ َ ذ
ٞ ت لَه ۡم ث َِي
ۡ ك َفروا ْ قط َع
ُّ اب مِن نذار ي َص
ب
﴿فٱَّلِين
ِ
ۡ
َ مِن فَ ۡو ِق رءو ِسهم ٱ
 ي ۡص َهر بِهِۦ َما ِِف١٩ ۡل ِميم
ِ
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ۡ
َ
َ
﴾٢١  َولهم ذمقٰ ِمع م ِۡن َحدِيد٢٠ بطون ِ ِه ۡم َوٱۡللود

]٢١ ،١٩ : [اْلج

“সু িোং যাো কুফুেী করে িারদে জনয
প্রস্তুি কো হরেরছ আগুরনে থপাষাক,
িারদে মার্াে উপে থেরল থদওো হরব
ফুিন্ত পারন। যা দ্বাো, িারদে থপরি যা
েরেরছ িা এবং িারদে চামড়া রব রলি
কো হরব। আে িারদে জনয র্াকরব
থলাহাে হািুরড়সমূ হ।” [সূ ো আল-হাি,
আোি: ১৯-২১]
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