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 কেন মানুষ সৃষ্টি েরা হয়েয়ে? 

   

প্রশ্ন: কেন মানুষ সৃষ্টি েরা হয়েয়ে? 

উত্তর: আল-হামদুষ্টলল্লাহ। 

প্রথমত: আল্লাহর ষ্টবয়েষ এে ষ্টবয়েষণ احلكم অথথাৎ প্রজ্ঞা ও ষ্টহেমত। তার মহান এে নাম  অথথাৎ প্রজ্ঞামে  احلكيم

ও ষ্টহেমতপূণথ। এেষ্টি ষ্টবষে স্মরণ রাখা িরুষ্টর কয, আল্লাহ তা‘আলা কোয়না বস্তু অযথা সৃষ্টি েয়রন ষ্টন, অনথথে 

সৃষ্টি েরা তার মযথাদার পষ্টরপন্থী, তাই অনথথে সৃষ্টি কথয়ে ষ্টতষ্টন পষ্টবত্র। ষ্টতষ্টন মহান ষ্টহেমত ও বৃহৎ উয়েয়েে সৃষ্টি 

েয়রন, কয তার জ্ঞান লাভ েয়রয়ে কিয়নয়ে, কয লাভ েয়র ষ্টন, িায়ন ষ্টন। আল্লাহ তা‘আলা েুরআনুল োরীয়ম 

বয়লয়েন: ষ্টতষ্টন অযথা মানুষ সৃষ্টি েয়রন ষ্টন, আসমান ও িষ্টমন তার অযথা সৃষ্টি নে। ষ্টতষ্টন বয়লন: 

فََحِسۡبُتمۡۡ﴿
َ
َماۡأ نَّ

َ
نَُّكمَۡۡۡعَبٗثاَۡخلَۡقَنَُٰكمۡۡۡأ

َ
َُۡۡفَتَعََٰل١١٥ۡۡۡتُۡرَجُعونََۡۡلۡۡإََِلَۡناَۡوأ ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡٱۡۡلَق  ۡۡٱلَۡملُِكۡۡٱّللَّ ُۡۡهوَۡۡإِلَّ  ﴾١١٦ۡٱۡلَكرِيمِۡۡٱۡلَعۡرِشَۡۡرب 

 [  ١١١  ،١١١:  املؤمنون]

“কতামরা ষ্টে ময়ন েয়রষ্টেয়ল কয, আমরা কতামায়দরয়ে কেবল অনথথে সৃষ্টি েয়রষ্টে এবং কতামরা আমার ষ্টদয়ে 

প্রতোবষ্টতথত হয়ব না? সুতরাং সষ্টতেোয়রর মাষ্টলে আল্লাহ মষ্টহমাষ্টিত, ষ্টতষ্টন োড়া কোয়না (সতে) ইলাহ কনই, ষ্টতষ্টন 

সম্মাষ্টনত ‘আরয়ের রব”? [সূরা আল-মুষ্টমনূন, আোত: ১১৫-১১৬]  

ষ্টতষ্টন অনেত্র বয়লন, 

اءََۡۡخلَۡقَناَۡوَما﴿ َما ۡرَضۡۡٱلسَّ
َ
 [  ١١: االنبياء] ﴾١٦َۡلَٰعِبِيَۡۡبَۡيَنُهَماَۡوَماَۡوٱۡۡل

“আমরা আসমান ও িষ্টমন এবং তার মায়ে যা ষ্টেেু আয়ে কখলাচ্ছয়ল সৃষ্টি েয়র ষ্টন”। [সূরা আল-আষ্টিো, আোত: 

১৬]  

ষ্টতষ্টন অনেত্র বয়লন: 

َمََٰوَٰتَِۡۡخلَۡقَناَۡوَما﴿ ۡرَضۡۡٱلسَّ
َ
اَۡۡما٣٨َۡۡلَٰعِبِيَۡۡبَۡيَنُهَماَۡوَماَۡوٱۡۡل َۡۡخلَۡقَنَُٰهَما ۡكََثَُهمَۡۡۡوَلَِٰكنَّۡۡبِٱۡۡلَق ِۡۡإِلَّ

َ
 [  ٨٣  ،٨٣: ادلخان] ﴾٣٩َۡيۡعلَُمونََۡۡلۡۡأ

“আর আমরা আসমানসমূহ, িষ্টমন এবং এতদুভয়ের ময়যে যা ষ্টেেু আয়ে তা কখলাচ্ছয়ল সৃষ্টি েয়র ষ্টন। আষ্টম এ 

দু’কিায়ে যথাযথভায়বই সৃষ্টি েয়রষ্টে, ষ্টেন্তু তায়দর অষ্টযোংেই তা িায়ন না”। [সূরা আদ-দুখান, আোত: ৩৮-৩৯]  

অপর আোয়ত ষ্টতষ্টন বয়লন: 

ِِۡۡمنَۡۡٱۡلِكَتَٰبِۡۡتزَنِيُل١ۡۡۡحمۡا﴿ َمََٰوَٰتَِۡۡخلَۡقَناَۡما٢ۡۡٱۡۡلَِكيمِۡۡٱۡلَعزِيزِۡۡٱّللَّ ۡرَضۡۡٱلسَّ
َ
اَۡۡوَماَۡوٱۡۡل ۡۡبَۡيَنُهَما َجلۡ ۡبِٱۡۡلَق ِۡۡإِلَّ

َ
ۡىَۡوأ َسم ٗ ِينَۡۡم  َۡكَفُروا َۡۡوٱَّلَّ

اۡ ا نِذُروا َۡۡعمَّ
ُ
 [  ٨  ،١: االحقاف] ﴾٣ُۡمۡعرُِضونَۡۡأ
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“হা-মীম, এই ষ্টেতাব মহা পরাক্রমোলী প্রজ্ঞামে আল্লাহর ষ্টনেি কথয়ে নাষ্টযলেৃত। আমরা আসমানসমূহ, িষ্টমন ও 

এতদুভয়ের ময়যে যা ষ্টেেু আয়ে, তা যথাযথভায়ব ও এেষ্টি ষ্টনষ্টদথি সময়ের িনে সৃষ্টি েয়রষ্টে। আর যারা েুফুরী 

েয়র, তায়দরয়ে কয ষ্টবষয়ে সতেথ েরা হয়েয়ে তা কথয়ে তারা ষ্টবমুখ”। [সূরা আল-আহোফ, আোত: ১-৩] 

মানব িাষ্টত আল্লাহর অযথা সৃষ্টি নে শুযু েরী‘আয়তর ক াষণা নে, ষ্টবয়বেও তার সাক্ষী। কোয়না ষ্টবয়বষ্টে কময়ন 

ষ্টনয়ত পায়র না কয, এ িগত অযথা সৃষ্টি েরা হয়েয়ে। ষ্টবয়বষ্টে মানুষ অযথা োি কথয়ে ষ্টনয়িয়ে ষ্টনষ্টলথপ্ত ও পষ্টবত্র 

রায়খ, তাহয়ল অষ্টযে প্রজ্ঞামে আল্লাহ কেন অযথা সৃিয়ত ষ্টলপ্ত হয়বন?! তাই ষ্টবয়বেী মুষ্টমনগণ স্বীোর েয়র, ‘ষ্টবনা 

ষ্টহেময়ত আল্লাহ মখলুে সৃষ্টি েয়রন ষ্টন, যা োষ্টফররা অস্বীোর েয়রয়ে। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন: 

َمََٰوَٰتَِۡۡخۡلقِِۡۡفۡۡإِنَّۡ﴿ ۡرِضۡۡٱلسَّ
َ
َِٰفَۡۡوٱۡۡل ۡلَِۡۡوٱۡختَِل ِلۡۡٓأَلَيَٰت َۡۡوٱنلََّهارِۡۡٱَلَّ و 

ُ
ِ ۡلَبَٰبِۡۡۡل 

َ
ِين١٩٠َۡۡۡٱۡۡل َۡۡيَۡذُكُرونَۡۡٱَّلَّ ََٰۡۡوُقُعوٗداۡقَِيَٰٗماۡٱّللَّ ُۡجُنوبِِهمَۡۡۡوََعَ

ُرونَۡ َمََٰوَٰتَِۡۡخۡلقِِۡۡفَۡۡوَيَتَفكَّ ۡرِضۡۡٱلسَّ
َ
   [  ١٣١  ،١٣١: عمران ال] ﴾١٩١ۡٱنلَّارَِۡۡعَذاَبۡۡفَقَِناُۡسۡبَحََٰنَكَۡۡبَِٰطٗلَۡۡهََٰذاَۡخلَۡقَتَۡۡماَۡربََّناَۡوٱۡۡل

“ষ্টনশ্চে আসমানসমূহ ও িষ্টময়নর সৃষ্টি এবং রাত ও ষ্টদয়নর ষ্টববতথয়নর ময়যে রয়েয়ে ষ্টবয়বেসম্পন্নয়দর িনে বহু 

ষ্টনদেথন। যারা আল্লাহয়ে স্মরণ েয়র দাাঁষ্টড়য়ে, বয়স ও োত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও িষ্টময়নর সৃষ্টি সম্পয়েথ ষ্টিন্তা 

েয়র। (বয়ল) ‘কহ আমায়দর রব, তুষ্টম এসব অনথথে সৃষ্টি ের ষ্টন। তুষ্টম পষ্টবত্র মহান। সুতরাং তুষ্টম আমায়দরয়ে 

আগুয়নর আযাব কথয়ে রক্ষা ের”। [সূরা আয়ল ইমরান, আোত: ১৯০-১৯১]  

অপর আোয়ত ষ্টতষ্টন োয়ফরয়দর সম্পয়েথ বয়লন: 

اءََۡۡخلَۡقَناَۡوَماۡ﴿ َما ۡرَضۡۡٱلسَّ
َ
َٰلَِكَۡۡبَِٰطٗلاۡۡبَۡيَنُهَماَۡوَماَۡوٱۡۡل ِينََۡۡظنۡ َۡذ ِينَۡۡفََوۡيلۡ َۡكَفُروا اۡۡٱَّلَّ  [  ٧٢:  ص] ﴾٢٧ۡۡٱنلَّارِِۡۡمنََۡۡكَفُروا ۡۡل َِّلَّ

“আর আসমান, িষ্টমন এবং এ দু’কের ময়যে যা আয়ে তা আষ্টম অনথথে সৃষ্টি েয়র ষ্টন। এিা োষ্টফরয়দর যারণা, 

সুতরাং োষ্টফরয়দর িনে রয়েয়ে িাহান্নায়মর দুয়ভথাগ”। [সূরা কসাোদ, আোত: ২৭] 

োইখ আবু্দর রহমান সাদী রহ. বয়লন, “এ আোয়ত আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও িষ্টমন সৃষ্টির পশ্চায়ত তার 

ষ্টহেময়তর বণথনা ষ্টদয়চ্ছন কয, ষ্টতষ্টন তা অনথথে, অযথা ও কখলাচ্ছয়ল সৃষ্টি েয়রন ষ্টন, যায়ত কোয়না ফােদা ও 

উপোর কনই। এিা োষ্টফরয়দর যারণা তায়দর রব সম্পয়েথ, তারা তায়দর রব সম্পয়েথ সষ্টিে যারণা েয়র ষ্টন। 

তায়দর িনে রয়েয়ে িাহান্নায়মর দুয়ভথাগ। আগুন তায়দর কথয়ে প্রষ্টতয়োয ষ্টনয়ব ও তায়দরয়ে েয়িার োষ্টি প্রদান 

েরয়ব। আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও িষ্টমন সৃষ্টি েয়রয়েন কযন বান্দা তার পষ্টরপূণথ ইলম, েুদরত ও তার রািয়ের 

বোষ্টপ্ত সম্পয়েথ িায়ন। আয়রা িায়ন কয, এেমাত্র ষ্টতষ্টনই মা‘বুদ ও উপাসে, োষ্টফরয়দর ষ্টিরেৃত বাষ্টতল উপাসেগুয়লা 

মা‘বুদ নে, যারা আসমান ও িষ্টময়নর অণুপষ্টরমান সৃষ্টি েরয়ত পায়র ষ্টন। পুনরুত্থান সতে, তায়ত কনেোর ও 

বদোরয়দর মায়ে আল্লাহ ফেসালা েরয়বন। কোয়না মূয়খথর এ যারণা সষ্টিে নে কয, আল্লাহ তায়দর উভেয়ে সমান 

েয়র ষ্টদয়বন। আল্লাহ বয়লন, 

مۡۡ﴿
َ
ِينَََۡۡنَۡعُلۡۡأ َٰلَِحَِٰتۡۡوََعِملُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ ۡرِضِۡۡفَۡۡكٱلُۡمۡفِسِدينَۡۡٱلصَّ

َ
مۡۡۡٱۡۡل

َ
ارِۡۡٱلُۡمتَّقِيَََۡۡنَۡعُلۡۡأ  [  ٧٣:  ص] ﴾٢٨َۡكٱۡلُفجَّ
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‘যারা ঈমান আয়ন ও কনে আমল েয়র আষ্টম ষ্টে তায়দরয়ে িষ্টময়ন ষ্টবপযথে সৃষ্টিোরীয়দর সমতুলে গণে েরব? নাষ্টে 

আষ্টম মুত্তােীয়দরয়ে পাপািারীয়দর সমতুলে গণে েরব’? [সূরা কসাোদ, আোত: ২৮] এিা আল্লাহর ষ্টহেমত ও 

ফেসালার সায়থ সাঞ্জসেেীল নে”।1 

ষ্টিতীেত: আল্লাহ তা‘আলা মানব িাষ্টতয়ে এ িনে সৃষ্টি েয়রনষ্টন কয, িতুষ্পদ িন্তুর নোে তারা খায়ব, পান েরয়ব ও 

সংখোে বষ্টযথত হয়ব, বরং আল্লাহ তায়দরয়ে সম্মাষ্টনত েয়রয়েন, অয়নে মখলুয়ের ওপর তায়দরয়ে কেষ্ঠে দান 

েয়রয়েন; ষ্টেন্তু অষ্টযোংে মানুষই েুফষ্টরয়ত ষ্টলপ্ত হয়েয়ে, ফয়ল তারা ষ্টনয়িয়দর সৃষ্টির ষ্টহেমত ভুয়ল কগয়ে ও 

অস্বীোর েয়রয়ে, তায়দর মূল লক্ষে দুষ্টনো উপয়ভাগ েরা, তায়দর িীবন িতুষ্পদ িন্তুর িীবয়নর নোে, বরং তায়দর 

কিয়েও ষ্টনেৃি। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন, 

ِينَۡۡ﴿ ُكلُونََۡۡيَتَمتَُّعونََۡۡكَفُروا َۡۡوٱَّلَّ
ۡ
ُكُلَۡۡكَماَۡوَيأ

ۡ
نَۡعَٰمُۡۡتَأ

َ
َُّهمَۡۡۡمۡثٗوىَۡوٱنلَّارُۡۡٱۡۡل   [  ١٧:  حممد] ﴾١٢ۡل

“ষ্টেন্তু যারা েুফুরী েয়র তারা কভাগ-ষ্টবলায়স মত্ত থায়ে এবং তারা আহার েয়র কযমন িতুষ্পদ িন্তুরা আহার েয়র। 

আর িাহান্নামই তায়দর বাসিান”। [সূরা মুহাম্মদ, আোত: ১২]  

অপর আোয়ত ষ্টতষ্টন বয়লন, 

ُكلُوا َۡۡذرُۡهمۡۡ﴿
ۡ
َمُل َۡۡوُيۡلِهِهمَُۡۡوَيَتَمتَُّعوا ۡۡيَأ

َ
 [  ٨: احلجر] ﴾٣َۡيۡعلَُمونَۡۡفََسۡوَفۡۡٱۡۡل

“তায়দরয়ে কেয়ড় দাও, আহায়র ও কভায়গ তারা মত্ত থােুে এবং আো তায়দরয়ে গায়ফল েয়র রাখুে, আর 

অষ্টিয়রই তারা িানয়ত পারয়ব”। [সূরা আল-ষ্টহির, আোত: ৩]  

অপর আোয়ত ষ্টতষ্টন বয়লন,  

نَاَۡولََقدۡۡ﴿
ۡ
ِنََۡۡكثرِٗياِِۡلََهنَّمََۡۡذَرأ ن ِۡۡم  نِسۡ ۡٱِۡلِ ۡۡقُلُوبۡ ۡلَُهمَۡۡۡوٱۡۡلِ ۡعُيۡ َۡولَُهمۡۡۡبَِهاَۡيۡفَقُهونَۡۡلَّ

َ
ۡۡأ ونَۡۡلَّ َۡۡءاَذانۡ َۡولَُهمۡۡۡبَِهاُۡيۡبِِصُ ااۡۡيَۡسَمُعونَۡۡلَّ َلَٰٓئَِكۡۡبَِها و 

ُ
ۡأ

نَۡعَٰمِۡ
َ
اُۡۡهمۡۡۡبَۡلَۡۡكٱۡۡل َضل 

َ
َلَٰٓئَِكۡۡأ و 

ُ
 [  ١٢٣: االعراف] ﴾١٧٩ۡٱۡلَغَٰفِلُونَُۡۡهمُۡۡأ

“আর আমরা অবেেই সৃষ্টি েয়রষ্টে িাহান্নায়মর িনে বহু ষ্টিন্ন ও মানুষয়ে। তায়দর রয়েয়ে অন্তর, তা িারা তারা 

বুয়ে না, তায়দর রয়েয়ে কিাখ, তা িরা তারা কদয়খ না এবং তায়দর রয়েয়ে োন, তা িারা তারা শুয়ন না। তারা 

িতুষ্পদ িন্তুর মত, বরং তারা অষ্টযে পথভ্রি। তারা হয়চ্ছ গায়ফল”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আোত: ১৭৯] 

ষ্টবয়বেী মানুষমাত্র িায়ন কয, কোয়না বস্তু কয ততষ্টর েয়র, কস অনেয়দর কিয়ে তার বস্তুর ষ্টহেমত সম্পয়েথ অষ্টযে 

িায়ন। দুষ্টনোবী কক্ষয়ত্র এ ষ্টনয়ে োয়রা ষ্টিমত কনই। আল্লাহ পষ্টরপূণথ গুয়ণর অষ্টযোরী, ষ্টতষ্টন সৃষ্টি েয়রয়েন মানব 

িাষ্টতয়ে, অতএব ষ্টতষ্টন িায়নন মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষে ষ্টে? অষ্টযেন্তু মানুষ ষ্টহয়সয়ব সবাই িায়ন কয, তায়দর অঙ্গ-

প্রতেঙ্গসমূয়হর সৃষ্টির পশ্চায়ত ষ্টহেমত রয়েয়ে, কযমন কিাখ কদখার িনে, োন শুনার িনে ইতোষ্টদ। এরূপ প্রয়তেে 

অঙ্গ কোয়না না কোয়না োরয়ণ সৃষ্টি েরা হয়েয়ে। অতএব এিা ষ্টে মানা যাে কয, যার অঙ্গ-প্রতেঙ্গ সৃষ্টির পশ্চায়ত 

ষ্টহেমত রয়েয়ে, কখাদ তার সৃষ্টি হয়চ্ছ অযথা ও অনথথে? অথবা এিা ষ্টে মানা যাে কয, স্রিা তার সৃষ্টির ষ্টহেমত 

বলার পরও কস তার ডায়ে সাড়া ষ্টদয়ব না?! 

                                                           
1 কদখুন: তাফসীয়র সা‘দী: পৃ. ৭১২। 
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তৃতীেত: আল্লাহ তা‘আলা আসমান-িষ্টমন ও িীবন-মৃতুে সৃষ্টি েয়রয়েন পরীক্ষার িনে, কয তার আনুগতে েরয়ব 

ষ্টতষ্টন তায়ে প্রষ্টতদান ষ্টদয়বন, কয তার নাফরমাষ্টন েরয়ব ষ্টতষ্টন তায়ে োষ্টি ষ্টদয়বন। ষ্টতষ্টন বয়লন, 

ِيَۡوُهوَۡ﴿ َمََٰوَٰتَِۡۡخلَقَۡۡٱَّلَّ ۡرَضۡۡٱلسَّ
َ
يَّامۡ ِۡستَّةِِۡفَۡۡوٱۡۡل

َ
َۡۡعۡرُشُهۥَۡوََكنَۡۡأ اءََِۡۡعَ ي ُكمَِۡۡۡلَۡبلَُوُكمۡۡۡٱلَۡما

َ
ۡحَسنُۡۡأ

َ
اۡۡأ ۡبُعوثُونَۡۡإِنَُّكمۡقُۡلَتَۡۡولَئِنَۡعَمٗل ِۡمنۡ ۡمَّ

ِينَََۡۡلَُقولَنَّۡۡٱلَۡمۡوتَِۡۡبۡعدِۡ ا ۡۡٱَّلَّ اۡۡإِنَۡۡۡكَفُروا َۡۡهََٰذا بِيۡ ِۡسۡحرۡ ۡإِلَّ  [  ٢: هود] ﴾٧ۡم 

“আর ষ্টতষ্টনই আসমানসমূহ ও িষ্টমন সৃষ্টি েয়রয়েন েে ষ্টদয়ন, আর তার ‘আরে ষ্টেল পাষ্টনর উপর, যায়ত ষ্টতষ্টন 

পরীক্ষা েয়রন, কে কতামায়দর ময়যে আময়ল সয়বথাত্তম। আর তুষ্টম যষ্টদ বল, ‘মৃতুের পর ষ্টনশ্চে কতামায়দরয়ে 

পুনরুষ্টিবীত েরা হয়ব’, তয়ব োষ্টফররা অবেেই বলয়ব, ‘এয়তা শুযুই স্পি িাদু”। [সূরা হূদ, আোত: ৭]  

অনেত্র ষ্টতষ্টন বয়লন, 

ِيۡ﴿ ةَۡۡٱلَۡمۡوَتَۡۡخلَقَۡۡٱَّلَّ ي ُكمَِۡۡۡلَۡبلَُوُكمَۡۡۡوٱۡۡلََيوَٰ
َ
ۡحَسنُۡۡأ

َ
 [  ٧: امللك] ﴾٢ۡۡٱۡلَغُفورُۡۡٱۡلَعزِيزُۡۡوَُهوََۡۡعَمٗلاۡۡأ

“ষ্টযষ্টন মৃতুে ও িীবন সৃষ্টি েয়রয়েন যায়ত ষ্টতষ্টন কতামায়দরয়ে পরীক্ষা েরয়ত পায়রন কয, কে কতামায়দর ময়যে 

আময়লর ষ্টদে কথয়ে উত্তম। আর ষ্টতষ্টন মহাপরাক্রমোলী, অষ্টতেে ক্ষমােীল”। [সূরা আল-মুলে, আোত: ২] এ 

পরীক্ষার মায়ে আল্লাহর নাম ও গুণাবষ্টলর বষ্টহিঃপ্রোে  িয়ব। কযমন, ‘রহমান’, গাফুর, হাষ্টেম, তাউওোব ও রাষ্টহম 

ইতোষ্টদ।2 

মানবিাষ্টতয়ে সৃষ্টি েরার প্রযান লক্ষে তায়ে তাওষ্টহয়দর ষ্টনয়দথে েরা এবং এেমাত্র তাাঁরই ইবাদত েরার আয়দে 

েরা, তার কোয়না েরীে কনই, এিাই সবয়িয়ে বড় পরীক্ষা। এ ষ্টদয়ে ইোরা েয়র আল্লাহ তা‘আলা বয়লন, 

نََّۡۡخلَۡقُتَۡۡوَما﴿ نَسۡۡٱِۡلِ َۡۡوٱۡۡلِ  [  ١١: اذلاريات] ﴾٥٦َِۡلَۡعُبُدونِۡۡإِلَّ

“আর আষ্টম ষ্টিন্ন ও মানুষয়ে কেবল এ িনেই সৃষ্টি েয়রষ্টে কয তারা কেবল আমার ইবাদত েরয়ব”। [সূরা আয-

যাষ্টরোত, আোত: ৩৩] 

ইবন োষ্টসর রহ. বয়লন: “অথথাৎ আমার ইবাদয়তর ষ্টনয়দথে কদওোর িনে আষ্টম তায়দরয়ে সৃষ্টি েয়রষ্টে, আমার 

কোয়না প্রয়োিয়নর িনে নে”। ইবন আব্বাস রাষ্টদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে আষ্টল ইবন আবু তালহা বয়লন: إال يلعبدون 
অথথ কযন তারা ইচ্ছাে বা অষ্টনচ্ছাে আমার ইবাদয়তর স্বীেৃষ্টত প্রদান েয়র। এ মতষ্টি ইবন িুরাইয়ির পেন্দনীে। 

ইবন িুরাইি আয়রা বয়লন:, “কযন তারা আমার পষ্টরিে লাভ েয়র”। রাষ্টব ইবন আনাস বয়লন: يلعبدون إال  অথথ 

শুযু ইবাদয়তর িনে”।3 

োইখ আবু্দর রহমান সাদী রহ. বয়লন, “আল্লাহ তা'আলা স্বীে নাম ও গুণাবষ্টলর বষ্টহিঃপ্রোে এবং তাাঁর ইবাদয়তর 

িনে মখলুে সৃষ্টি েয়রয়েন। অতিঃপর ষ্টতষ্টন তায়দরয়ে তার ষ্টনয়দথে প্রদান েয়রয়েন। অতএব, কয আনুগতে েরল ও 

ষ্টনয়দথষ্টেত ইবাদত আঞ্জাম ষ্টদল, কস সফলোম। আর কয তার ইবাদত কথয়ে ষ্টবমুখ হল, কসই ক্ষষ্টতগ্রি। আল্লাহ 

                                                           
2 রহমান অথথ দোমে, গাফুর অথথ ক্ষমােীল, হাষ্টেম অথথ ষ্টহেমতপূণথ, তাউওোব অথথ অষ্টতেে তাওবা েবুলোরী, রাষ্টহম অষ্টতেে 
ক্ষমােীল। 

3 ইবন োসীর: (৪/২৩৯)। 
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অবেেই তায়দরয়ে িমা েরয়বন, অতিঃপর আয়দে ও ষ্টনয়ষয়যর ষ্টভষ্টত্তয়ত তায়দরয়ে প্রষ্টতদান ষ্টদয়বন, যষ্টদও 

মুেষ্টরেরা প্রষ্টতদান ষ্টদবস অস্বীোর েয়র। ষ্টতষ্টন বয়লন,  

ۡبُعوثُونَۡۡإِنَُّكمۡقُۡلَتَۡۡولَئِن﴿ ِينَََۡۡلَُقولَنَّۡۡٱلَۡمۡوتَِۡۡبۡعدِِۡۡمنۡ ۡمَّ ا ۡۡٱَّلَّ اۡۡإِنَۡۡۡكَفُروا َۡۡهََٰذا بِيۡ ِۡسۡحرۡ ۡإِلَّ  [  ٢: هود] ﴾٧ۡم 

“আর তুষ্টম যষ্টদ বল, ‘মৃতুের পর ষ্টনশ্চে কতামায়দরয়ে পুনরুষ্টিবীত েরা হয়ব’, তয়ব োষ্টফররা অবেেই বলয়ব, 

‘এয়তা শুযুই স্পি িাদু”। [সূরা হূদ, আোত: ৭] অথথাৎ যষ্টদ তুষ্টম তায়দরয়ে বল ও পুনরুত্থান ষ্টদবস সম্পয়েথ সংবাদ 

দাও, তাহয়ল তারা কতামায়ে সতোয়রাপ েরয়ব না, বরং কতামায়ে ষ্টমথোয়রাপ েরয়ব ও কতামার আনীত দীনয়ে 

কদাষায়রাপ েরয়ব। তারা বয়লয়ে: ﴾ بِيۡ  ۡم  ِۡۡسۡحرۡ  اۡۡإِلَّ َۡهََٰذا  এয়তা শুযুই স্পি িাদু’, অথি কদদীপেমান সতে”।4‘ ﴿إِنۡۡ

আল্লাহ ভায়লা িায়নন। 

সূত্র:  اإلسالم سؤال وجوابموقع  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 তাফসীয়র সা‘দী: পৃ. ৩৩৩। 
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