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মৃতদের প্রতযাশা
মূল
ড:মুহাম্মাে ইবদে ইবরাহীম আে- োঈম

অনুবাে
আবু আহমাে সাইফুদ্দীে ববলাল
আল- আহসা ইসলামমক বসন্টার
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মবসমমল্লামহর রহমামের রহীম

মৃতদের প্রতযাশা1
সকল
প্রশংসা
মবশ্ব
জগদতর
প্রমতপালক একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার
জন্য। েরুে ও সালাম সববদশষ েবী ও
রসূল মুহাম্মে ( সা: ) , তাাঁর পমরবারপমরজে ও সাহাবাগদের প্রমত বমষবত
বহাক।
অত: পর, প্রমতমট
মানুদষর
জীবদে
মবমিন্ন প্রকার অদেক প্রতযাশা থাদক। আর
মিন্ন ধরদের প্রতযাশার কারেও থাদক।
বেমে: বযমির
পমরদবশ
বেখাদে
বস
বসবাস কদর অথবা বে মিন্তা- িাবোর

. ইহা আমার বই “কিভাবব িল্যাবের কিবি প্রকিব াকিিা
িরবব? িারই এিাাংশ
1

3
উপদর প্রমতপামলত হয় মকংবা বে সকল
বন্ধু- বান্ধুদবর মাদে থাদক।
েমে বকাে মানুষদক মজজ্ঞাসা কদরে
আপোর জীবদের প্রতযাশা মক? েমে
ফমকর- মমসমকেদের মাদের বযমি হয়,
বে অিাব বেদখদে ও এর কষ্ট অনুিব
কদরদে এবং এর বসক বখদয়দে, এমে
বযমি প্রতযাশা করদব অিাবমুি জীবে।
আর িাইদব গামি- বামি োদত কদর
অমধকাংশ মানুষ বেমে আরাম আদয়দশ
জীবে োবে কদর বসরূপ সুদখ থাদক।
আর েমে বকাে সজ্জায় সাময়ত
অসুস্থ্য বযমির সাদথ সাক্ষাৎ কদরে োর
িলামফরা বন্ধ হদয় বগদে, স্বাধীেতা খবব
হদয়দে ও পাোহার ও ঘুদমর স্বাে হদত
বমিত হদয়দে। এমে বযমিদক তার
প্রতযাশা সম্পদকব মজজ্ঞাসা করদল বেখদবে
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বস সুস্থ্ হওয়ার প্রতযাশা করদব। এদত
েমে তার সমস্ত সম্পে মেদয়ও হয় তা
করদব।
আর েমে বিদলাকদেরদক তাদের
প্রতযাশা মবষদয় মজজ্ঞাসা কদরে, তাহদল
বেখদবে তারা আদরা অমধক বিদলাক
হওয়ার প্রতযাশা করদব;
োদত কদর
অমুক অমুক বথদক আদরা বিদলাক হদত
পাদর। এরূপ োর কম আদে বস পমরতৃমি
হয় ো আর োর ববমশ আদে তার
আসুো হয় ো। এ োিা দুমেয়ার
প্রতযাশার বশষ োই।
রসূলুল্লাহ ( সা: ) সমতযই বদলদেে ো
তাাঁর বথদক আোস ( রা: )
বেবো
কদরদেে:
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ا ا
َّ « لَ ْو أ
ب أَ ْن
َّ َح
َ َن اِلبْ ان
َ  أ،آد َم َواديًا م ْن َذ َهب
ا ا
ا
،اب
ُ ُّر
َ  َولَ ْن يَ ْم ََلَ فَاهُ إ َِّل الت،يَ ُكو َن لَهُ َواديَان
.» اب
َ َوب اهللُ َعلَى َم ْن ت
ُ َُويَت
েমে বমে আেদমর একমট স্বদেবর
উপতযকা
হয়,
তাহদল
বস
দুইমট
উপতযকা িায়দব। বমে আেদমর মুখ মামট
োিা পূেব হয় ো। আর বে তওবা কদর
(আল্লাহর মেদক মফদর আদস) আল্লাহ তা‘য়ালা
তার তওবা কবুল কদরে।

2

মুসনাবি আহমাি (ফািহুর রাব্বানী):১৯/24৭,
বুখারী শব্দ িারাই হা:৬৪৩৯, মুসকল্ম হা: ১০৪৮,
কিরকম ী হা: ২৩৩৭, িাবরমী হা: ২৭৭৮
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অথবাৎ: বমে আেম মৃতুয পেবন্ত সববো দুমেয়ার
প্রমত বলাি করদত থাদক আর তার কবদরর
মামট তার বপট পুরে কদর।
এসব মানুদষর মবপরীতমূমখ প্রতযাশার
পদরও বেখদবে তারা সকদলই পুরা জীবে
প্রদিষ্টা ও কষ্ট করদত থাদক। এটা কদর তাদের
স্বপ্ন ও প্রতযাশাগুদলাদক বাস্তদব পমরেত করার
জন্য। তাদের উপকরে বযয় করার ফদল
আল্লাহ তা‘য়ালা কখদো বসগুদলা বাস্তবায়ে
কদর থাদকে।
মকন্ত এক প্রকার মানুষ আদে োদের
প্রতযাশা কখদো বাস্তবায় হওয়া সম্ভবপর
েয়। আর তাদের িাওয়া- পাওয়ার প্রমত
েৃমষ্টও বেওয়া হয় ো। তারা কারা মদে কদরে?
আর বকে তাদের প্রতযাশাগুদলা বাস্তবায়ে হয়
ো? এ োিা তাদেরদক সাহােয অথবা তাদের
কষ্ট লাঘব করা মক সম্ভব?
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বে েদলর প্রতযাশা বাস্তবায়ে বোগয েয় তারা
হদলা: ঐ সকল মানুষ োরা তাদের পাদপর
বন্দী োদেরদক কখদো বেদি বেওয়া হদব ো।
তারা মবরামহীে অপমরমিত মুসামফর। তারা
হদলা োরা এ দুমেয়া বেদি পরকাদল পামি
মেদয়দে। (ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়যাতা
ইল্লামবল্লামহল আমলয়ুযল আেীম)
মৃতরা মকদসর প্রতযাশা কদর মদে কদরে ?
আর কারা আমাদের সাদথ তাদের প্রতযাশা
মেদয় কথা বলদত পাদর মদে কদরে?
আমাদের বথদক তাদের খবরামে মবমিন্ন হদয়
বগদে এবং তাদের সৃমতকথা মুদে বগদে।
মুদে োওয়া গ্রুদপর মকেু কথা আদলািো
কমর োদত কদর জােদত পামর এমে মানুষদের
প্রতযাশা োদের েৃমষ্ট শমি কমিে। তারা
জান্নাত ও জাহান্নাম বেদখদে এবং আল্লাহ
তা‘য়ালার
বফদরশতাগেদক
অবদলাকে
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কদরদে। তাদের কাদে অেৃশ্যমাে েৃশ্যমাে
হদয় বগদে। আর দুমেয়া ও আদখরাদতর রহস্য
বজদে বগদে। এ োিা তারা কররদর জীবদে
েৃঢ়তার সাদথ অবগত হদয় বগদে বে, কমিে
মেদের জন্য পুেরুত্থাে হদবই হদব।
তারা মক এ দুমেয়াদত মফদর আসার ইিা
বপাষে করদে , োদত কদর এ জীবদের স্বাে ও
মজা গ্রহে করদত পাদর? অথবা অদেক ঘরবািীর মামলক হদব এবং পৃমথবীদত ঘুরাদফরা
ও বখল- তামাশার ভ্রমে করদব?
এ দুমেয়ার জীবদে অদেক মানুষই
কাংমক্ষত িাকুমর, সুন্দরী স্বরী, আরমোয়ক
গামি, প্রশস্ত বামি, োলাে- বকািার মামলক,
ঘুরাদফরা, রামত্র জাগরে ও অনুষ্ঠাদে উপমস্থ্ত
ইতযামের ববমশ মকেু করদত পাদর ো।
পক্ষান্তদর মৃতবযমিরা বে দুমেয়া বেদি
িদল বগদে বসখাে হদত তারা মক িায়?
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বেখাদে তারা বধাকায় পদি তার রহস্য বজদে
বপেদে বেদি এদসদে। আর বেখাদে মফদর
োওয়ার বকােই সুদোগ বেই।
আসুে ! আমাদের প্রমতপালদকর মকতাব
কুরআে কারীম ও েবী মুহাম্মাে (সা:)- এর
সুন্নত সৎ ও অসৎ মৃতদের প্রতযাশা সম্পদকব
ো উদল্লখ কদরদে তা পমি।
প্রথমত: সৎমৃতদের প্রতযাশা:
১. মেশ্চয় মুমমে বযমি েখে মারা োয় এবং
ঘাদির উপদর বহে করা হয় তখে আহ্বাে
কদর বদল, আমাদক কবদর জলমে মেদয় িল
োদত কদর স্থ্ায়ী মেয়ামতরামজ গ্রহে করদত
পামর।
আবু সা‘ঈে খুেরী (রা:) হদত বমেবত মতমে
বদলে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বদলদেে:

10

ت ال ا
« إاذَا و ا
ض َع ا
ال َعلَى
الر َج ُ
احتَ َملَ َها ِّ
ْجنَ َازةُ فَ ْ
ُ
ِّموناي
صالا َحةً قَالَ ْ
أَ ْعنَاقا اه ْم ،فَاإ ْن َكانَ ْ
ت َ
ت :قَد ُ
ت:يَا
صالا َحة قَالَ ْ
ِّمونايَ ،وإا ْن َكانَ ْ
ت غَْي َر َ
قَد ُ
ص ْوتَ َها ُك ُّل
َويْ لَ َها أَيْ َن يَ ْذ َهبُو َن با َها؟ يَ ْس َم ُع َ
سا َنَ ،ولَ ْو َس ام َع ْا
َشيء إاَِّل ْا
ص اع َق
سا ُن لَ َ
اْلنْ َ
اْلنْ َ
ْ
».

(( মাদয়যতদক েখে খাদট রাখা হয় ও মানুষ
তাদের ঘাদি উমিদয় বেই তখে সৎবযমি হদল
বদল: আমাদক দ্রুত বপ দাঁ ে োও, আমাদক দ্রুত
বপ াঁদে োও। আর েমে অসৎবযমি হয় তদব
বদল: হাই ধ্বংস ! বকাথায় আমাদক ওরা মেদয়
োদি? মানুষ োিা সকদল তার আওয়াজ
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শুেদত পাই। েমে মানুষ শুেত তদব অজ্ঞাে
হদয় পিত। 3
২. েখে তাদক কবদর প্রদবশ করা হয়,
জান্নাদতর সুসংবাে বেওয়া হয় এবং জান্নাদত
বে তাাঁর স্থ্াে বেখদত পায় তখে আর দুমেয়াদত
মফদর আসার প্রতযাশা কদর ো। বরং বস
িাইদব মকয়ামত অনুমষ্ঠত বহাক, োদত কদর
মিরস্থ্ায়ী মেয়ামদত প্রদবশ কদর োর বস
অদপক্ষায় মেল। রসূলল্ল
ু াহ (সা:) আমাদের
জন্য উদল্লখ কদরদেে বে:

ادي مناد فاي ا َّ ا
،ص َد َق َع ْب ادي
َ ُ « يُنَ ا
َ أَ ْن:لس َماء
 وأَلْبا ا،فَأَفْ ار ُشوه امن الْجن اَّة
 َوافْ تَ ُحوا،ْجن اَّة
َ سوهُ م َن ال
ُ َ َ َ ُ
، َو اطيبا َها، فَيَأْتا ايه ام ْن َرْو اح َها،ْجن اَّة
َ لَهُ بَابًا إالَى ال
. মুসনাি আহমাি ( ফািহুল্ রাব্বানী) ৮/2, বুখারী হা: 1380,
নাসাঈ হা: 1908
3
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وي ْفسح لَهُ فاي قَ ب ارها م َّد ب ا ا ا
س ُن
ََ َ ْ
ُ َ َُ
َ  َويَأْتيه َر ُج ٌل َح،ص اره
 َحس ُن الثِّيَ ا،ال َْو ْج اه
: ول
ُ  فَ يَ ُق،يح
الر ا
ِّ ب
ُ ِّ طَي،اب
َ
ا ا َّ ا
ت
َ  َه َذا يَ ْوُم،س ُّر َك
َ ك الَّ اذي ُك ْن
ُ َأَبْش ْر بالذي ي
ُ  فَ يَ ُق،وع ُد
َ ت ؟ فَ َو ْج ُه
َ ْ َم ْن أَن: ُول لَه
َ ُت
ُك ال َْو ْجه
ول
ُ  فَ يَ ُق،الصالا ُح
ُ فَ يَ ُق،يَ اجيءُ باالْ َخ ْي ار
َّ ك
َ ُأَنَا َع َمل:ول
ا
.»  وَمالاي،َهلاي
ِّ  َر:
َّ ب أَقا ام
َ الس
َ ْ اعةَ َحتَّى أ َْرج َع إالَى أ
মুমমে বান্দা েখে তার কবদর দু'জে
বফদরশতার প্রদের উত্তর বেদব তখে- - - - (
“আকাশ হদত একজে অহ্বােকারী আহ্বাে কদর
বলদব: আমার বান্দা সতয বদলদে তার জন্য
জান্নাদতর মবোো মবমেদয় োও, জান্নাদতর
বপাশাক পমরদয় োও, তার জন্য জান্নাদতর
মেদক েরজা খুদল োও। আর তার কাদে
জান্নাদতর কমল বাতাস ও সুন্দর বস রি
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আসদত থাকদব। এ োিা তার বিাদখর েৃমষ্ট
পেবন্ত কবরদক প্রশস্ত কদর বেওয়া হদব। আর
তার কাদে একজে সুন্দর বিহারার সুন্দর
বপাশাক ও বখাশবুদত এদস বলদব: সুসংবাে
বেও োদত তুমম খুমশ হদব। এ বসই মেে োর
ওয়াো করা হদয়মেল। তখে তাদক বলদব,
আপমে বক? আপোর উজ্জল বিহারা কলযাদের
বাহক। বস বলদব, আমম বতামার সৎআমল।
তখে (মুমমে বান্দা) বলদব: বহ আমার
প্রমতপালক! মকয়মত অনুমষ্টত কর োদত কদর
আমম আমার পমরবার ও সম্পদে মফদর বেদত
পামর- - - - - ।”4

. মুসনাবি আহমাি (ফািহুর রাব্বানী) ৭/৭৪ শব্দ িারই, বারা
ইববন আবেব (রা:) হবি বকেি ি, আবু িাঊি হা: 4753,
হাবিম:1/380, ইববন খুোইমাহ, শাইখ আল্বানী (রহ:)সহীহুল্
োবম‘তি সহীহ ববল্বেন হা:1676
4
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ইহা হদলা বেক্কার বযমির তার কবদর থাকা
অবস্থ্ায় প্রতযাশা মকয়ামত অুেমষ্টত বহাক।
আর কাদফর বা মুোমফক তার কবদর
কমিে শামস্তর মাদে বথদকও বোয়া করদব: বহ
প্রমতপালক! মকয়ামত অনুমষ্ঠত কদরা ো, বহ
প্রমতপালক! মকয়ামত অনুমষ্ঠত কদরা ো।
কারে বস জাদে কবদরর পদরর অবস্থ্া আদরা
কমিে ও বীিৎস।
৩. বেমেমট েবী (সা:) বথদক সাবযস্ত বে, মুমমে
বযমিদক তার কবদর েখে জান্নাদতর সুসংবাে
বেওয়া হদব তখে বস দুমেয়াদত মফদর মগদয়
পমরবারদক তার জাহান্নাম হদত োজাত ও
জান্নাত লাদির সাফলযতার খবর বেওয়ার
প্রতযাশা করদব।
জাদবর ইবদে আব্দুল্লাহ (রা:) হদত বমেবত
রাসূলুল্লাহ (সা:) বদলে:
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:ول
ُ  يَ ُق،« إا َذا َرأَى َما فُ اس َح لَهُ فاي قَ ْب اراه
ِّ ََدعُوناي أُب
.» ن
َ  فَ يُ َق،ش ُر أ َْهلاي
ْ :ُال لَه
ْ اس ُك

“ েখে মুমমে বান্দা তার কবদরর প্রশস্তা
বেখদব তখে বলদব: আমাদক বেদি োও
আমম আমার পমরবারদক সুসংবাে জামেদয়
আমস।”
অন্য বেবোয় আদে: বস বলদব: “আমাদক
বেদি োও আমম মগদয় পমরবারদক সুসংবাে
জামেদয় আমস তখে তাদক বলা হদব: শান্ত ও
মস্থ্র হও। ” 5
আল্লাহ তা‘য়ালা আমাদের জন্য ইয়াসীদের
সঙ্গীর ঘটো বেবো কদরদেে। মেমে তাাঁর

. মুসনাি আহমাি ( ফািহুল্ রাব্বানী) 8/127, শাইখ আল্বানী
সহীহুল্ োবম‘তি সহীহ ববল্বেন হা:557
5
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জামতর বহোদয়দতর প্রমত প্রিণ্ড আগ্রহী
মেদলে। মতমে তাদেরদক আল্লাহ তা‘য়ালা ও
রসুলগদের প্রমত োওয়াত কদরে মকন্তু তারা
তাাঁদক হতযা কদর। েখে মতমে তাাঁর কারামত
মেজ বিাদখ বেখদলে ও জান্নাত দ্বারা ধযে
হদলে তখে প্রতযাশা কদরে: তাাঁর জামত বেে
তা জােদত বপদর ঈমাে আদে। আল্লাহ
তা‘য়ালা তাাঁর বযাপাদর বদলে:

ا
ت قَ ْوامي يَ ْعلَ ُمو َن
َ َْجنَّةَ ق
َ ال يَا لَْي
َ يل ا ْد ُخ ال ال
َ ق
) با َما غَ َف َر لاي َربِّي َو َج َعلَناي ام َن26(
الْم ْكرا
)27( ين
م
َ َ ُ
“বলা হদলা: জান্নাদত প্রদবশ কর, বস বলল:
হাই! েমে আমার জামত জােত বে, বকে
আমাদক আমার প্রমতপালক ক্ষমা কদরদেে

17
এবং
আমাদক
সম্মামতদের
অন্তিুবি
কদরদেে।” [সূরা ইয়াসীে: 26- 27]
অথবাৎ মতমে প্রতযাশা কদরে বে, তাাঁর জামত
োরা আল্লাহ তা‘য়ার দ্বীদের মবরুদে েুে
কদরদে এবং আল্লাহর মেদেবশাবলী প্রতযাখাে
কদরদে তারা বেে জােদত পাদর, আল্লাহ
তা‘য়ালা তাাঁদক জান্নাদতর মক বেয়ামত োে ও
অমধক প্রমতোে মেদয়দেে।
৪. আর শহীে তাাঁর জন্য জান্নাদত ততরীকৃত
উাঁিু স্থ্াে বেদখ দুমেয়াদত মফদর োওয়ার
প্রতযাশা করদব োদত কদর আল্লাহর শত্রুদের
মবরুদে েুে িামলদয় বেদত পাদর। আর ১০ বার
কদর শহীে হদত পাদর। কারে, বস বেখদব
মুজামহেদের সম্মাে ও বসায়াব।
শুনুে ! আল্লাহর রাদহ োরা শহীে হে তাদের
প্রদতযদকর প্রতযাশা মবষদয় রসূলুল্লাহ (সা:)
আমাদের জন্য ো বেবো কদরদেে।
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আোস (রা:) হদত বমেবত, মতমে েবী (সা:
বথদক বেবো কদরে।

ب أَ ْن يَ ْراج َع إالَى
ُّ ْجنَّةَ يُ اح
َ َح ٌد يَ ْد ُخ ُل ال
َ « َما أ
الدنْ يَا َولَهُ َما َعلَى ْاْل َْر ا
ُّ
ض ام ْن َش ْيء إاَِّل
َّ
ُّ الش اهي ُد يَتَ َمنَّى أَ ْن يَ ْراج َع إالَى
الدنْ يَا فَ يُ ْقتَ َل
ا
ا
.»ام اة
َ َع ْش َر َم َّرات ل َما يَ َرى م َن الْ َك َر
“জান্নাদত প্রদবদশর পর শহীে োিা আর বকউ
দুমেয়াদত মফদর আসদত িাইদব ো বেখাদে
তার মকেুই বেই। কারে, বস তার সম্মাে বেদখ
প্রতযাশা করদব মফদর এদস ১০ বার কদর
শহীে হওয়ার।”6
. মুসনাি আহমাি ( ফািহুল্ রাব্বানী) 14/27, বুখারী শব্দ
িারই হা: 2817, মুসকল্ম হা: 1877 িকরকম ী হা: 1661, নাসাঈ
হা: 3160, ইববন কহব্বান হা: 4661
6
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জাদবর (রা:) বেবো কদরে, মতমে বদলে েবী
(সা:) আমাদের সাদথ সাক্ষাদত বদলে:

ْت  :يَا
« يَا َجاباُر َما لاي أ ََر َ
اك ُم ْن َك اس ًرا ؟ قُل ُ
ول ا
استُ ْش اه َد أَبايَ ،وتَ َر َك اعيَاِلً َو َديْ نًا،
َر ُس َ
اهلل ْ
ال :أَفَالَ أُبَ ِّ
اك ؟
قَ َ
ش ُر َك با َما لَاق َي اللَّهُ با اه أَبَ َ
ول اللَّ اه .قَ َ
ال :بَلَى يَا َر ُس َ
قَ َ
الَ :ما َكلَّ َم اللَّهُ
ا ا
أَح ًدا قَ ُّ ا
اك
َحيَا أَبَ َ
ط إاِلَّ م ْن َوَراء ح َجابَ ،وأ ْ
َ
ا
ال :يَا َع ْب ادي تَ َم َّن َعلَ َّي
احا .فَ َق َ
فَ َكلَّ َمهُ ك َف ً
يك
ك .قَ َ
ال :يَا َر ِّ
ب تُ ْحيايناي فَأُقْ تَ َل فا َ
أُ ْع اط َ
ب َع َّز َو َج َّل  :إانَّهُ قَ ْد َسبَ َق امنِّي
ثَانايَةً .قَ َ
الر ُّ
ال َّ
ت َه اذ اه
أَنَّ ُه ْم إالَْي َها ِلَ يُ ْر َجعُو َن قَ َ
الَ :وأُنْ ازلَ ْ

20

 {وِلَ تَحسب َّن الَّ ا: ُاآلية
ين قُتالُوا فاي َسبا ا
يل
ذ
ََ ْ َ
َ
َ
ا
.»}َمواتًا
َ ْ اهلل أ
“বহ জাদবর! বতামাদক বকে মে িাঙ্গা
বেখদতমে? বললাম, বহ আল্লাহর রসূল (সা:)
আমার বাবা উহুদের েুদে শহীে হদয় বগদেে
তাই। আর মতমে বি পমরবার ও অদেক ঋে
বরদখ বগদেে। েবী (সা:) তাদক বলদলে:
বতামার বাবা ো বপদয়দেে তার সুসংবাে আমম
বতামাদক বেব ো? বললাম হাাঁ, বহ আল্লাহর
রসূল। মতমে (সা:) বলদলে: আল্লাহ তা‘য়ালা
কখদো কাদরা সাদথ পেবার আিাল োিা কথা
বদলেমে মকন্তু বতামার বাবা। তার সাদথ
সরাসমর কথা বদলদেে। আল্লাহ বদলদেে: বহ
আমার বান্দা ! আমার কাদে প্রতযাশা কর
আমম বতামাদক বেব। মতমে ( বতামার বাবা)
বদল: বহ আমার প্রমতপালক আমাদক জীমবত

21
করুে, োদত কদর মদ্বতীয়বার েুে কদর আবার
শহীে হদত পামর। মহাে আল্লাহ বদলে: বসমট
আমার পক্ষ হদত পূদবব ঘমষত হদয়দে বে, তারা
দুমেয়াদত আর মফদর আসদব ো। েবী বদলে:
তাদের বযাপাদরই এ আয়াতমট োমজল
হদয়দে।
আল্লাহর বােী:

َّ ا
يل ا
ين قُتالُوا فاي َسبا ا
اهلل
َ { َوَِل تَ ْح َسبَ َّن الذ
}أ َْم َواتًا
“আর োরা আল্লাহর রাস্তায় শহীে হদয়দে
তাদেরদক মৃত বল ো।7

. কিরকম ী হা: 3010, ইববন মাোহ হা: 190, ইববন কহব্বান হা:
7022, শাইখ আল্বানী (রহ:) সহীহ কহব্বাবন সহীহ ববল্বেন হা:
1926
7
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মদ্বতীয়ত: অসৎ মৃতদের প্রতযাশা:
আল্লাহ তা‘য়ালার বযাপাদর অবদহলাকারী
তার উপর মেদের ঘন্টার পর ঘন্টা অমতবামহত
হয় । আর বস বখল- তাশায় মগ্ন থাদক ও
অবদহলা প্রেশবে করদত থাদক। তওবা করব
করব বদল আর বয়স বৃমের আশা বপাষে
কদর। বস জাদে তার মৃতুয হিাৎ কদরই িদল
আসদব। আর েখে মৃতুয িদলই আসদব তখে
ো বেদি মেদয়দে তার ক্ষমতপূরদের সুদোগ
পাদব ো। তখে বস তার আমদলর মাদে বন্দী
হদয় কবদর অবস্থ্াে করদব। ো েুদট বগদে তার
প্রমত আফদসাস করদব এবং আল্লাহর মেকট
প্রতযাশা করদত থাকদব মকন্ত বকাে কাদজ
আসদব ো। অবদহলাকারী েখে মৃতুদের
অন্তিুবি হদয় োদব তখে তার প্রতযাশাদগুলা
মক হদব? ( ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়যাতা
ইল্লা মবল্লাহ)
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( ১) দুই রাকাত সালাত আোয়:
অবদহলাকারী মাদয়যত েমে জীবে মফদর
পাই তদব প্রতযাশা করদব, বস বেে মাত্র দুই
রাকাত সালাত আোয় করদত পাদর।

 أَ ّن رس َ ا، َعن أَباي هري رَة
ُصلَّى اللَّه
َ ول اللَّه
ْ
َُ
َ َْ ُ
 «من ا:ال
ا
ب
َ ْ َ َ  فَ َق،َعلَْيه َو َسلَّ َم َم َّر باَق ْبر
ُ صاح
 « رْكعتَ ا:ال
ان
َ َ َ  فَ َق، فُال ٌن: فَ َقالُوا.» َه َذا الْ َق ْب ار؟
ب إالَى ه َذا امن ب اقيَّ ا
.» م
ك
ا
ي
ن
د
ة
ُ
ُّ َح
ْ
ُ
َأ
َْ َ
ْ َ
আবু হুরাইরা (রা:) হদত বমেবত, রসূলুল্লাহ
(সা:) একমট কবদরর পাশ মেদয় অমতক্রম
করার সময় বদলে: এ কবরবাসী বক জাে?
তাাঁরা (সাহাবা বকরাম) বলল: উমুক। তখে
মতমে (সা:) বদলে:“ দুই রাকাত সালাত এর
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মেকট বতামাদের অবমশষ্ট দুমেয়ার বিদয়ও
অমধক মপ্রয়। 8
অন্য এক বেবোয় আদে, েবী (সা:) বদলে:

«ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون
يزيدهما هذا يشير إلى قبره في عمله أحب
.»دنياكم

إليه من بقية

“ হালকা দুই রাকাত েফল সালাত ো বতামরা
তুি মদে কর।মকন্তু ইহা তার আমদল বৃমে
বহাক বতামাদের বামক দুমেয়ার বিদয়ও তার (এ
কবরবাসীর) মেকট অমত মপ্রয়।”9

. িবারানী, শাইখ আল্বানী (রহ:) সহীহুি িারিীব
ওয়াত্তারহীবব সহীহ ববল্বেন হা: 391
9
. ইববন মুবাবরাি বেি না িরবেবন, শাইখ আল্বানী (রহ:)
সহীহুল্ োবম‘তি সহীহ ববল্বেন হা: 3870
8
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অবদহলাকারী মাদয়যদতর বশষ লক্ষযউদদ্দশ্য হদলা:তার বয়দস একটু বৃমে করা
বহাক, োদত কদর দুই রাকাত সালাত আোয়
করদত পাদর ো তার বেমকদক বািাদব। আর
আনুগতয োিা বে বয়স তার িদল বগদে তা
বেে পুরা করদত পাদর। রসুলুল্লাহ (সা:)- এর
অমসয়ত
শুেমে!
মতমে
আমাদের
জীবতদেরদক বদলদেে:

اع أَ ْن
َّ «
ُ الصالةُ َخ ْي ُر َم ْو
َ َاستَط
ْ  فَ َم ان،ضوع
ا
.»كثار
َ ْ ُيَ ْستَ ْكث َر فَ لْي
“ সালাত হদলা: সদববাত্তম মবষয় বে তা ববমশ
করদত পাদর বস বেে ববমশ কদর।”10
. িবারানী, শাইখ আল্বানী (রহ:) সহীহুল্ োবম‘তি হাসান
ববল্বেন হা: 3870
10
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মাদয়যত কবদর সালাদতর বসায়াব বেদখ
ও সালাদতর উপকামরতা অবদলাকে কদর
অতীদতর আনুগতয োিা বফদল রাখা আসা
মেেগুদলার জন্য কমিেিাদব আফদসাস
করদব। আদরা আফদসাস করদব বেসব
সময়গুদলা বখল- তামাশা ও অবদহলাদত িদল
বগদে। এখে তা হদত আফদসাস ও লজ্জা
োিা আর মকেুই অজবে করদত পারদব ো।
রসুলুল্লাহ (সা:) ঐ করদবর মাদয়যদতর প্রতাশা
সম্পদকব আমাদের জন্য উদল্লখ কদরদেে। বস
প্রতযাশা করদব দুমেয়াদত মফদর মগদয় মেমেবষ্ট
মকেু মমমেট সালাত আোয় করার, শুধুমাত্র
দুইমট রাকাত অন্য মকেু ো। দুমেয়া বথদক বস
দুই রাকাত সালাত োিা আর মকেুই িাইদব
ো।
সুবহাোল্লাহ ! কারে এখে দুই রাকাত
সালাত তার কাদে দুমেয়ার সমাে হদয় বগদে।
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আর মক তার মেকট দুমেয়া পমরমাে হদব েখে
বস তা পিাদে বফদল এদসদে এবং তার
আমদলর কাদে বন্দী হদয় পদিদে।
অবসদর একমট রুকুর গুরুত্ব োে কর,
কারে বতামার মৃতযু হিাৎ কদরই িদল আসদব।
কতই সুস্থ্ বযমিদক অসুস্থ্ োিাই বেদখে, োর
সুস্থ্ জীবে িদল বগদে আকমিকিাদব।
কবদর মৃতদের বশষ প্রতযাশা এক ঘন্টার
জীবে মাত্র। বরং এক মমমেট বেখাদে তারা
তাদের েুদট োওয়া তওবা ও বেক আমলদক
পূরে করদত পাদর। আর আমরা দুমেয়াদত
আমাদের সমদয় বািাবামিকারী বরং আমাদের
জীবদে। আমরা তালাশ কমর মকিাদব
আমাদের সময়দক হতযা করা োয়। োদত কদর
আমাদের বয়স আনুগতয োিা অেথা বশষ
হদয় োয়। মকেু মানুষ আদে োরা সময়দক
পাদপর কাদে লামগদয় থাদক। আমরা জামে ো
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আমাদের কবদর মক বগাপে বকদর রাখমে
আরাম োয়ক ো দু:খজেক অবস্থ্া? আমরা
সালাদতর জন্য আহ্বােকারীদক আহ্বাে করদত
শুমে মকন্তু োদক ডাকা হয় তার জীবেই োই।
(২) োে- খয়রাত:
মৃতরা মেমেবষ্ট মকেু মমমেদটর জন্য
দুমেয়াদত মফদর আসার প্রতযাশা করদব োদত
কদর আল্লাহর জন্য োে- খয়রাত করদত
পাদর। আল্লাহ তা‘য়ালা তাদের এ প্রতযাশার
কথা তাাঁর মেদের বােীদত আমাদের জন্য
উদল্লখ কদরদেে:

َوأَنْ اف ُقوا ام ْن َما َرَزقْ نَا ُك ْم ام ْن قَ ْب ال أَ ْن يَأْتا َي
ب لَ ْوَِل أَخ َّْرتَناي إالَى
َ ت فَ يَ ُق
ِّ ول َر
ُ َح َد ُك ُم ال َْم ْو
َأ
َص َّد َق وأَ ُكن امن َّ ا ا
ين
َأ
َ الصالح
َ ْ َ َّ َجل قَ اريب فَأ
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َّ ) َولَ ْن يُ َؤخ10(
َجلُ َها
َ اء أ
َ ِّر اللهُ نَ ْف ًسا إا َذا َج
َ
)11( َواللَّهُ َخبا ٌير با َما تَ ْع َملُو َن
“বতামারা কাদরা মৃতুয আসার পূদবব আমম ো
মরমজক োে কদরমে তা হদত খরি কর।
অত:পর (মৃতুযর পর) বলদব: বহ আমার
প্রমতপালক আমাদক মকেু সমদয়র জন্য েমে
বেরী করদত, তাহদল আমম োে- খয়রাত
করতাম এবং বেক্কার বযমিদের অন্তিুবি হদয়
বেতাম। আর কখদো বকাে বযমির মৃতুযর
সময় িদল আসদল বেরী করা হদব ো। আর
আল্লাহ বতামরা ো কর তার খবর রাদখে।”
[ সূরা মুোমফকূে:10- 11]
তারা পমরতৃি হদয়দে মকন্তু সময় োওয়ার
পর। মেশ্চয়ই োে- খয়রাত আল্লাহর মেকট
অমত মপ্রয় আমল।এর দ্বারা আল্লাহর রাগ মেদি
োয়। আর বান্দা মকয়ামদত তার সম্পে
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সম্পদকব মজজ্ঞামসত হদব তা বকাথা হদত
উপাজবে কদরদে এবং বকাথায় বযয় কদরদে।
তাই তারা দুমেয়াদত মফদর আসার প্রতযাশা
করদব োদত কদর ফমকর- মমসমকেদেরদক
মেদষধ করার পর এখে োে করদত পাদর। এ
োিা সম্পে তাদের কামো- বাসো ও ভ্রমদে
খরি কদরদে।
অত:পর তারা বলদব: বহ আমাদের
প্রমতপালক! েমে মকেু সময় আমাদক বেরী
করদত তাহদল আমম োে- খয়রাত করতাম।”
মফদর আসার প্রতযাশা করদব কারে বস
বজদে বে, োে–খয়রাত সকল আমাদলর মদধয
বগ রবময় ও সদববাত্তম আমল।
উমার ইবদে খাত্তাব (রা:) বদলে:

َّ « ذَ َك َر لاي أ
ول
ُ اهى فَ تَ ُق
َ َن ْاْلَ ْع َم
َ َال تَ ب
.» كم
َّ
َ ْ أَنَا أَف:ُالص َدقَة
ْ ُ ُضل
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আমার জন্য উদল্লখ করদেে, আমলসমূহ
আদপাদষ বগ রব করদব তখে োে- খয়রাত
বলদব: আমম বতামাদের মদধয সদববাত্তম।11
োে- খয়রাত করার জন্য দুমেয়াদত মফদর
আসার প্রতযাশা করদব, কারে বস বজদেদে
তার বসায়াদবর মহত্ব অথবা অবদহলাকারীর
কমিে শামস্তর কথা। মেশ্চয়ই ইহা আফদসাস ও
দু:খিরা প্রতযাশা মকন্তু এদসদে বেরী কদর।
৩. বেক আমল:
আর তৃতীয় প্রতযাশা ো ঐ সকল মৃতরা
করদব তা হদলা: মেমেবষ্ট মকেু মুহূতব দুমেয়াদত
মফদর আসার োদত কদর তারা সৎবযমি হদত
পাদর। বেে তারা বকাে সৎআমল করদত
পাদর। ো তারা মবপেবয় সৃমষ্ট কদরদে তা

. ইববন খুোইমাহ হা:2433, হাবিম 1/416, শাইখ আল্বানী
(রহ:) সহীহুত্তারিীব ওয়াত্তারহীবব সহীহ ববল্বেন হা:878
11
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সংদশাধে করদত পাদর। আর বেসব স্থ্দল
আল্লাহর অবাধযতা কদরদে বস সদব আনুগতয
করদত পাদর। বেে একবার হদলও আল্লাহদক
িরে করদত পাদর। তারা প্রতযাশা করদব েমে
একমটবারও তসবীহ পাি করদত পাদর, েমে
একবারও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পিদত পারত।
মকন্তু তাদেরদক অনুমমত বেওয়া হদব ো ও
তাদের প্রতযাশাও বাস্তবায়ে করা হদব ো।
( ইন্না মলল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ রামজউে)
আল্লাহ তা‘য়ালা তাদের বযাপাদর বদলে:

ب
َ َت ق
ِّ ال َر
ُ َح َد ُه ُم ال َْم ْو
َ اء أ
َ َحتَّى إا َذا َج
) لَعلِّي أَ ْعمل ا ا99( ون
اراجع ا
يما
َ َُ
َ
ُ ْ
َ صال ًحا ف
ت َك َّال إانَّ َها َكلا َمةٌ ُه َو قَائالُ َها َوام ْن َوَرائا اه ْم
ُ تَ َرْك
)100( خ إالَى يَ ْوام يُ ْب َعثُو َن
ٌ بَ ْرَز
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“ তাদের বকাে একজদের েখে মৃতযু উপমস্থ্ত
হদল বদল: বহ আমার প্রমতপালক আমাদক
বফরৎ পািাে। োদত কদর আমম সৎআমল
করদত পামর ো বেদি এদসমে। কখদো ো!
ইহা একমট বাকয ো বস বদল। আর তাদের
পশ্চাদত রদয়দে বরজাখী মজদন্দগী পুোরুত্থাে
পেবন্ত।” [সূরা মুমমেূে: 99- 100]
ইহাই হদলা আল্লাহর সাদথ অবদহলাকারীর
অবস্থ্া েখে তার মৃতুয ঘমেদয় আসদব। বলদব:
বহ আমার প্রমতপালক আমাদক বফরৎ পািাে।
োদত কদর আমম সৎআমল করদত পামর ো
বেদি এদসমে। আদরা বলদব:

ا
لَو أ َّ ا
اا
)58( ين
ْ
َ َن لي َك َّرًة فَأَ ُكو َن م َن ال ُْم ْحسن

েমে আমার জন্য মফদর োওয়ার সুদোগ থাকত
তদব আমম সৎ বযমিদের অন্তিুি
ব হতাম।”
পামপষ্ঠ মাদয়যত েখে মৃতুয তাদক হামলা
কদর ও তার পাপরামজ তাদখ মঘদর ধদর এবং
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তার পেবা খুদল োয় তখে মিৎকার কদর বদল,
হাই! আমার প্রতযাশা, হাই আমার মন্দ
পমরেমত, বহ আমার প্রমতপালক! আমাদক
বফরৎ পািাও োদত কদর আমম সৎআমল
করদত পামর ো বেদি এদসমে। এটাই একমাত্র
প্রতযাশা।
মৃতরা তাদের জীবদের সকল ফুরসত
ও সুদোগ বশষ হদয় বগদে। তারা তাদের
আদখরাত বিাদখ বেদখদে ও পদক্ষর ও
মবপদক্ষর সবমকেু জােদত বপদরদে। বুেদত
বপদরদে বে, তারা তাদের সময়গুদলা েষ্ট
করদে ো তাদের আদখরাদত বকাে উপকাদর
আদসমে। বে সময় তাদের সামদে মেদয় মবেষ্ট
হদয়দে তার বকাে মূলয বেয়মে। তারা
মেয়ামদত মেল মকন্তু তা কাদজ লাগাইমে। আর
আজ তারা প্রাতযাশা করদে একমট সৎআমল
ো তাদের মমজােদক িামর করদব এবং কষ্ট
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লাঘব হদব ও প্রমতপাল সন্তুমষ্ট হদবে। মকন্তু
সম্ভব হদব ো তাদের জন্য ইহা। বকাে এ
আফদসাস ও বকাে এ লজ্জা োর মাদে ওরা
বসবাস করদব।
ববমশর িাগ সময় মানুষ মেয়ামদত ডুদব
থাকা অবস্থ্ায় আল্লাহর মেয়ামদতর বযাপাদর
গাদফল থাদক। িদল োওয়ার পর তার গুরুত্ব
বুেদত পাদর।
আমরা োরা জীমবত তারা সবদিদয় বি
মেয়ামদত আমে েতক্ষে আমাদের আত্মাগুদলা
আমাদের শরীদর আদে। তাই আল্লাহর ববমশ
ববমশ িরে কমর। বহ পািক ! আমাদের রাসূল
মুহাম্মাে (সা:) ঘুম বথদক জাগার সময় তাাঁর
প্রসংশা করদত মেদেবশ কদরদেে। কারে
আল্লাহ তা‘য়ালা আমাদেরদক মৃতুযর পর
জীমবত কদরে ও তাাঁর মজমকর করার অনুমমত
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বেে। বকেো ঘুম জীবে ও আল্লাহর মজমকর
বথদক মবরত কদর বেয়।

َن رس َ ا
ُصلَّى اللَّه
َ ول اهلل
ُ َ َّ  أ،َع ْن أَباي ُه َريْ َرَة
َح ُد ُك ْم
َ ََعلَْي اه َو َسلَّ َم ق
َ استَ ْي َق
ْ « إا َذا:ال
َظ أ
الحم ُد لالَّ اه الَّ اذي ر َّد علَي ر ا: فَ لْي ُقل
،وحي
َْ ْ َ
ُ َّ َ َ
.» ك اراه
ْ  َوأ اَذ َن لاي با اذ، َو َعافَاناي فاي َج َس ادي
আবু হুরাইরা (রা:) হদত বমেবত, রসুলুল্লাহ
(সা:) বদলে: বতামাদের বকউ েখে ঘুম বথদক
জাদগ তখে বেে বদল: সকল প্রসংশা বসই
আল্লাহর জন্য মেমে আমাদক আত্মা বফরৎ োে
কদরদেে, আমার শরীদর সুস্থ্া োে কদরদেে
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এবং আমাদক তাাঁর মজমকর করার অনুমমত োে
কদরদেে।12
আমরা এখে ববাঁদি থাকার মেয়ামদতর
মামলক েখে আমাদের বেমক বািাদত পামর
এবং পাপরামজদক মমটাদত পামর। আর েখে
মদর োব তখে প্রমতমট মমমেট ো আল্লাহর
মজমকদর ও আনুগদতয লাগাইমে তা মেদয়
আফদসাস করব। তাই জীবদের মুহূতব ও
মমমেটগুদলা কাদজ লাগাই আফদসাস করার
পূদবব। অতএব, মকেু মৃতরা ো এখে প্রতযাশা
কদর আমরাও তাই করব। ইবরাহীম ইবদে
ইয়ামজে (রহ)বদলে: আমার মেকদট রাইয়াহ
আলকায়সী এদস বলল: বহ আবু ইসহাক!
আমাদেরদক পরকালবাসীদের কাদে মেদয়
তাদের অমত মেকদটর সময় সম্পদকব বেবো
. কিরকম ী হা:3401, ইববন সুন্নী হা: 9, শাইখ আল্বানী (রহ:)
সহীহুল্ োবম‘তি হাসান ববল্বেন হা: 329
12
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করুে। অত:পর তাাঁর সাদথ কবরস্থ্াদে বগলাম
এবং মকেু কবদরর কাদে বসলাম। এরপর
বলল, বহ আবু ইসহাক ! তাদেরদক প্রতযাশা
করার সুদোগ বেওয়া হদল তারা মকদসর
প্রতযাশা করদব? (অথবাৎ েমে বলা হয় প্রতযাশা
কর) বললাম, আল্লাহর কসম তারা দুমেয়াদত
মফদর আসদত িাইদব। অত:পর আল্লাহর
আনুগদতয ও সংদশাধদের কাদজ সময়দক
উপদিাগ করদব। মতমে বলদলে, আমরা
এখে দুমেয়াদত, তাই আল্লাহর আনুগতয ও
সংদশাধে কমর। এরপর উদি মগদয় িরমিাদব
বিষ্টা ও পমরশ্রম করা শুরু কদরে এবং অল্প
মেদের মদধয মৃতুযবরে কদরে।13

. ইিা ু ঊকল্ল্কহমাম আল্-আকল্য়াহ ইল্া ইিকিনাকমল্
আয়যাকমল্ খাকল্য়াহ, আব্দুল্ আেীে আল্-সুল্াইমান, পৃষ্ঠা
নাং:357
13
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েখে বকাে কবরস্থ্াে মজয়ারত করদবে
তখে বখালা খবদরর সামদে োাঁিাদবে। আর
এই সমিেব কবর মেদয় মিন্তা করুে এবং বখয়াল
করুে আপমে এখে তার মদধয রদয়দেে।
আপোর উপদর েরজা বন্ধ কদর বেওয়া
হদয়দে ও মামট স্তুপীত কদর বেওয়া হদয়দে
এবং পমরবার ও বেদল- বমদয়দেরদক বেদি
বগদেে। অন্য মেদক কবর অন্ধকার ও
একাকীত্ব দ্বারা আপোদক ববমষ্টত কদর
বফদলদে। তখে আপোর আমল োিা আর
মকেুই বেখদবে ো। এ কমিে সময় আপমে মক
প্রতযাশা করদবে মদে করুে?
দুমেয়াদত মফদর এদস সৎআমল করার
প্রতযাশা করদবে ো? একমট রুকু করার জন্য,
একবার তসবীহ পাি করার জন্য, একবার
হদলও আল্লাহদক িরে করার জন্য। এখে
আপমে মামটর উপদর জীবত ও সুস্থ্। তাই
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োাঁদত আঙ্গুল কামি মেদয় আফদসাস করার
পূদবব সৎআমল করুে। কারে আপমে মৃতদের
সংখযায় পদি োদবে এবং প্রতযাশা করদবে
মকন্তু আপোর ডাদক সািা বেওয়ার বকউ
থাকদব ো।
সুতরাং, েখে আপোর কবদর শুদয় োদবে
আর দুমেয়াদত মফদর আসদবে ো আর
আপোর বেমক বািদব ো। মকন্তু েমে সৎআমল
করদে োর বসায়াব জামর থাকদব মৃতুযর পদর।
তাই মকয়ামদতর মেে আপদসাস ও লজ্জা
করার পূদবব আজ আমল করুে।
ইবরাহীম তাইমী রহ:) বদলে: অমিেয় স্বরূপ
আমম বেে জাহান্নাদমর আগুদে, জাক্কুম ফল
খামি, পুাঁজ পাে করমে, মজমির ও ববমি দ্বারা
বাাঁধা অবস্থ্ায় রদয়মে। এ অবস্থ্ায় মেদজদক
বলমে মক িাি তুমম? বস উত্তদর বলল:আমম
দুমেয়াদত মফদর বেদত ও সৎআমল করদত
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িায়। বদলে: বললাম: তুমম প্রতযাশায় রদয়ে
অতএব, কাজ করদত থাক।14
সুতরাং, বহ আল্লাহর বান্দা ! আমরা
আমদলর জগদত আর আদখরাত হদি
প্রমতোদের জগৎ। অতএব, বে বযমি এখাদে
(দুমেয়াদত) আমল করদব ো বস ওখাদে
(আদখরাদত) লমজ্জত হদব। আপোর জীবদের
প্রমতমট মেে মূলযবাে। তাই অবদহলা করা হদত
েূদর থাকুে। বকেো, মৃতদের কবদর তাদের
বশষ প্রতযাশা হদলা একমট ঘন্টা বেখাদে বস
তার েুদট োওয়া সৎআমলগুদলা পূরে করদত
পাদর। আর জীবদের ফুরসৎ বশষ হওয়ার
সাদথ সাদথ এর জন্য তাদের বকাে রাস্তা
বেই।

. কহল্য়ািুল্ আওকল্য়া ও ত্ববািািুল্ আসকফয়া, আবু নাঈম:
4/211
14
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অতএব, িাইয়া! েখে কবরস্থ্াে মজয়ারত
করদবে বা বকাে মৃত বযমিদক মবোয়
জাোদবে তখে বস সময় অবদহলা
প্রেশবেকারী হদবে ো এবং কাদরা সাদথ ববমশ
কথাও বলদবে ো। বরং আপোর িতুশ্পাদশব
বে মৃতরা রদয়দে তাদের প্রতযাশাগুদলা িরে
করুে। তারা তাদের আমদলর কাদে বন্দক
রদয়দে। আর জীবদের ফুরসৎগুদলা আল্লাহর
ববমশ ববমশ িরে কদর সদ্বযহবার করুে।
োদত কদর আগামীকাল মৃতদের সাদথ ো হদয়
প্রতযাশা করদবে বেমে অন্যরা কদর।
েখে বকাে পাপ কাদজর মিন্তা কদরে
তখে মৃতদের প্রতযাশা িরে করুে। িরে
করুে তারা প্রতাশ্যা কদর েমে ববাঁদি থাকত
তাহদল আল্লাহ তা‘য়ালার আনুগতয করত।
তাহদল মকিাদব আপমে আল্লাহর অবাধযতা
কদরে একবার িাবুে।
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েখে আপমে একাকী থাদকে তখে মৃতদের
প্রতযাশা িরে করুে- - - েখে আল্লাহর এবােত করদত অবসন্নতা
আদস তখে মৃতদের প্রতযাশা িরে করুে- -রাবী‘ ইবদে খায়োম (রাহ:) তাাঁর বািীর
মিতদর একমট কবর খেে কদরে। এরপর
েখে েফ্স দুমেয়ার প্রমত েুকত ও অন্তর শি
হদয় পিত তখে বসই কবদর অবতরে
করদতে। আর েখে কবদরর অন্ধকার ও
একাকীত্ব বেখদতে তখে মিৎকার কদর
বলদতে: “বহ আমার প্রমতপালক আমাদক
বফরৎ বেে।” এ সময় তাাঁর পমরবাদরর
বলাকজে শুদে কবর খুদল মেত। এক রাদত
মতমে কবদর বেদম উপদর ঢাকো মেদয় বঢদক
বেে। অত:পর েখে কবদরর মিতর হদত
মেজবেতা অনুিব কদরে তখে আহ্বাে কদর
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বদলে: “বহ আমার প্রমতপালক আমাদক বফরৎ
বেে। এ সময় বকউ তার ডাক শুেদত
পায়মে। অদেক সময় পর তাাঁর স্ত্রী শুদে দ্রুত
মগদয় তাদক ববর কদরে। ববর হদয় বদলে: বহ
রবী‘! “বহ আমার প্রমতপালক আমাদক বফরৎ
বেে।” এ কথা বলার পূদবব আমল কর বে
সময় বকউ উত্তর বেদব ো।15
একজে মানুষ তার কবদর েখে বেদখ
একমটর পর একমট বসায়াব আসদে তখে বস
আেমন্দত হয়। িাই তা বকাে আত্মীয় বা বন্ধুর
পক্ষ বথদক বা বকাে িাল জ্ঞাে মশক্ষা বেওয়ার
জন্য মকংবা োে- খয়রাত ো বস কদরমেল।
আর েবী (সা:) সুশংবাে োে কদরদেে বে,
মকেু মানুষ আদে োদের মৃতুযর পদরও তাদের
বসায়াব জামর থাকদব।

15

. ইহইয়াউ উল্ুমুদ্দীন, িাজ্জাল্ী: 2/211
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আবু উমামা (রা:)বেবো কদরে, রসুলুল্লাহ (সা:)
বদলে:

« أَرب عةٌ تَ ْج اري َعلَْي اهم أُجورُهم ب ْع َد الْمو ا
:ت
َ َْ
َْ
َ ْ ُ ُ ْ
يل ا
 ومن َع ا،اهلل
ط فاي َسبا
ا
ا
ي
ر
ُج
أ
ال
م
ع
ل
م
ٌ ُم َرابا
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ َ
َ
َ
ا
ص َدقَة
َ ص َّد َق با
َ َ َوَر ُج ٌل ت،لَهُ مثْ ُل َما َع ام َل
صالا ًحا
ْ َج ُرَها لَهُ َما َج َر
ْ فَأ
َ  َوَر ُج ٌل تَ َر َك َولَ ًدا،ت
.» ُفَ ُهو يَ ْدعُو لَه
َ
“িার বযমির মৃতুযর পদরও বসায়াব জামর
থাদক। (১) বে বযমি আল্লাহর রাস্তায় প্রহরী
অবস্থ্ায় মারা োয়। (২) বে বযমি এমে জ্ঞাে
মশক্ষা বেয় োর আমলকারীদের বসায়াব তার
জন্য জামর থাদক। ( ৩) বে বযমি এমে োেখয়রাত কদর োর বসায়াব তা বামক থাকা পেবন্ত
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জামর থাদক। (৪) বে বযমি সৎসন্তাে বেদি
োয় বে তার জন্য বোয়া কদর।16
এরা সকদল মারা বগদে মকন্তু তাদের পদর
বেমকগুদলা মারা োয়মে। তারা ো বপশ কদর
বগদে তার জন্য অমিেন্দে।
আরা বে মদর বগদে মকন্তু তার পাপরামজ
মদরমে, বস দুমেয়াদত মফদর আশার প্রতাশা
করদব োদত কদর পাপ হদত মেস্কৃতলাি করদত
পাদর। তার দুই হাত ো কামাই কদরদে তা
হদত বাাঁিার জন্য িাইদব। বেমে: োয়কোময়কা ও গায়করা- গাময়কারা োরা তাদের
কােবামে প্রিার মাধযদম বরকডব কদরদে এবং
তারা তওবা কদরমে । ঐসব আল্লাহর রাস্তা
বথদক মানুষদক মবরত রাখার জন্য প্রিার
. মুসনাবি আহমাি, (আল্-ফািহুর রাব্বানী:) 9/204,
ত্ববারানী, শায়খ আল্বানী সহীহুত্তারািীব ওয়াত্তারহীবব সহীহ
কল্িাইকরহী ববল্বেন, হা: 114
16
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হদতই থাদক। তারা দুমেয়াদত মফদর আসার
প্রতযাশা করদব তাদের কৃত আমলসমূহ হদত
পমরত্রাে পাওয়ার জন্য। োদত কদর তাদের
কাদে প্রমতমেয়ত আগত এসব পাদপর গজবে
বন্ধ করদত পাদর। তারা িাইদব বেদি আসা
মেেগুদলাদত সৎআমল করার। তাদের পদর
তারা মক বেদি এদসদে? মিম ও গাে- বাজো
ও এমে সব কাজ োদত মানুদষর িমরত্র ধ্বংস
োিা আর মকেু? আল্লাহ ও তাাঁর রসুদলর
আনুগতয হদত মবরত রাখা বযমতত অন্য মকেুই
োই? এখে তারা তাদের পাপ ও োরা তাদের
অনুসারী মকয়ামত পেবন্ত তাদের সমাে পাদপর
ফল পািদে। ( ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়যাতা
ইল্লামবল্লাহ)।
রসুলুল্লাহ (সা:) মক বদলেমে?
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 عُ ام َل با َها ام ْن بَ ْع اد اه،ً« َوَم ْن َس َّن ُسنَّةً َسيِّئَة
َكا َن َعلَْي اه اوْزُرَها َو اوْزُر َم ْن َع ام َل با َها َوَِل
ا
.» ش ْيئًا
َ ك ام ْن أ َْوَزا اراه ْم
َ ص َذلا
ُ يُ ْنق
- - - “বে বযমি মন্দ কাদজর সুন্নত জামর
কদর োর আমল করা হয়, তদব তার পাপ ও
পদর োরা আমল করদব তাদের পাপ তার
উপর ববতাদব এবং তাদের কাদরা বকাে পাপ
হ্রাস করা হদব ো।17
প্রকৃত সুখী ঐ বযমি বে মরার সাদথ তার
পাপরামজ মদর োয়। আর সবদিদয় বি
মমসমকে ঐ বযমি বে মরার সাদথ তার
পাপরামজ মদর ো। এমে বযমি মরার পর
. মুসনাবি আহমাি-আল্-ফািহুর রাব্বানী-:19/71, মুসকল্ম
হা:1017, কিরকম ী হা:2675, নাসাঈ হা: 2554, ইববন মাোহ
শব্দ িারাই োরীর (রা:) হবি হা:203 ও িাবরমী হা: 514
17
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দুমেয়াদত মফদর এদস মেদজর হাদত কৃত পাপ
হদত মেস্কৃত লাদির আশা করদব। মকন্তু
অসম্ভব অসম্ভব।
আল্লাহ তা‘য়ালা বদলে:

ب
َ َت ق
ِّ ال َر
ُ َح َد ُه ُم ال َْم ْو
َ اء أ
َ َحتَّى إا َذا َج
) لَعلِّي أَ ْعمل ا ا99( ون
اراجع ا
يما
َ َُ
َ
ُ ْ
َ صال ًحا ف
ت َك َّال إانَّ َها َكلا َمةٌ ُه َو قَائالُ َها َوام ْن َوَرائا اه ْم
ُ تَ َرْك
)100( خ إالَى يَ ْوام يُ ْب َعثُو َن
ٌ بَ ْرَز
“অত:পর েখে তাদের কাদরা মৃতুয আসদব
তখে বলদব: বহ আমার প্রমতপাল আমাদক
মফমরদয় মেে োদত কদর সৎআমল কমর ো
বেদি এদসমে।”
এমট তওবা করার একমট মিত্র মকন্তু সময়
িদল োওয়ার পর। মৃতুযর মুদখামুমখ হদত
অদেক েূদর। দুমেয়াদত মফদর এদস বেদি
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বেওয়া মেেগুদলা সৎআমল করদব তার
প্রতযাশা করদব। এ জন্যই বেরী কদর আশা
করার উত্তদর এদসদে: “হবার েয়! এমট একমট
বাকয ো বলদব।”
কারে এমট এমে এক প্রতযাশা ো বলা
হদয়দে সমিেব এক মুহূদতব ো পমরবতবে হওয়ার
মত বকাে সুদোগ বেই।
অতএব, বহ আল্লাহর বান্দা! মৃতুদের
প্রতযাশা সববো আপোর জবাদে ও বখয়াদল
রাখুে । কারে ইহা আপোর উত্তম কাদজর
জন্য সদববাত্তম সহায়ক। তাই ইহা সব সময়
ববমশ ববমশ কদর করুে ও তার মেদক
প্রমতদোমগতা করুে এর সাদথ মৃতুদের জন্য
েয়া কামো কদর বোয়া করুে।
সুতরাং, বহ আল্লাহর বান্দা! আল্লাদক িয়
করুে এবং জীবদের বে বয়স বামক রদয়দে ো
আল্লাহর আনুগদতয বযয় করুে। আর বজদে
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রাখুে ! প্রমতমট মৃত বযমি বে আল্লাহর বযাপাদর
মশমথলতা কদরদে বস আফদসাদসর সাদথ
আঙ্গুল বকদটদে। আর দুমেয়াদত মফদর আশার
প্রাতযাশা কদরদে োদত কদর আল্লাহর অনুগত
হদত পাদর। োদত কদর মানুদষর অমধকার
মফমরদয় মেদত পাদর। একমট তসবীহ মৃতাদের
কাদে দুমেয়া ও তাদত ো আদে তার িাইদতও
উত্তম। তারা েৃঢ়তার সাদথ জােদত বপদরদে
বে, আল্লাহর আনুগতয োিা আর বকােমকেু
উপকাদর আসদব ো।
মেশ্চয়ই বে বযমি বখল- তামাশার মমমডয়ার
সামদে বদস তার সময় েষ্ট কদর, বস েমে
জােত মৃতরা েষ্টকৃত একমট মমমেদটর জন্য মক
প্রতযাশা করদব। বয়দসর বে সময় বামক
রদয়দে েমে আপমে জােদতে, তাহদল অবশ্যই
পুদরা সময়টা আদখরাতমুমখ হওয়ার জন্য লম্বা
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আশা করদতে। এ োিা আপোর আমল বৃমের
জন্য সদিষ্ট হদতে।
অতএব, মেদজর পেষ্খলে হদত সাবধাে
হে ও েীঘব আফদসাস করা বথদক িয় করুে।
আর মৃতুযর পূদবব ববাঁদি থাকাদক মূলযয়ে
করুে।
মেশ্চয়ই এমে মকেু মুহূতব আপমে বেখদবে
েখে মৃতদের কাতাদর োি আর বকাে উপায়
থাকদব ো।
অতএব, মৃতুযর পূদবব ববমশ ববমশ সৎআমল
কদর পমরতৃি লাি করা বিষ্টা করুে। আর মঢল
বেওয়ার পদবব তওবা করার জন্য দ্রুত েুদট
আসুে। এমে সময় আসার আদগ তওবা করুে
েখে আপোর রদবর মেদক মফদর আসার আর
বকাে সময় থাকদব ো। হিাৎ কদর মৃতুয
আসার পূদবব করুে েখে আপোর ও
আমদলর মাদে আি িদল আসদব আর বলদব:

53

}ت لا َحيَاتاي
ُ {يَا لَْيتَناي قَ َّد ْم

“হায় আফদসাস েমে আমার জীবদের জন্য
(িাল মকেু) বপশ করতাম।”
বজদে রাখুে! মেশ্চয় এক মমমেট ো আপোর
জীবদে অমতবামহত হদি তা মমমলয়ে মমমলয়ে
মৃতরা প্রাতযাশা করদব োদত কদর ঐ মমমেমট
আল্লাহর কাদজ লাগাদত পাদর। োদত কদর বস
সময় আল্লাহ তাদেরদক তওবা করার সুদোগ
োে কদরে। োদত কদর একবার হদলও
আল্লাহর মজমকর করদত পাদর। মকন্তু তাদের এ
প্রতযাশা পূরে হবার েয়।
অতএব, আপোর জীবদের একমট মমমেটও
আল্লাহর োফরমামেদত বযয় করদবে ো। োদত
কদর বে মেে বকাে লজ্জা কাদজ আসদব ো
বসমেে আফদসাস ো কদরে।
আল্লাহ তা‘য়ালা বদলে:
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الساخ ار َ
الله َوإا ْن ُك ْن ُ َ
َن اللَّه ه َداناي لَ ُك ْن ُ ا
ا
ول
ين ( )57أ َْو تَ ُق َ
أ َّ َ َ
ت م َن ال ُْمتَّق َ
ا
اب لَ ْو أ َّ
َن لاي َك َّرةً فَأَ ُكو َن ام َن
ين تَ َرى ال َْع َذ َ
ح َ
اا
ت
ين ( )58بَلَى قَ ْد َجاءَتْ َ
ك آيَاتاي فَ َك َّذبْ َ
ال ُْم ْحسن َ
ت وُك ْن ا
ا
ين (َ )59ويَ ْوَم
استَ ْكبَ ْر َ َ َ
با َها َو ْ
ت م َن الْ َكاف ار َ
ا
َّ ا
ا ا
وه ُه ْم ُم ْس َو َّدةٌ
ين َك َذبُوا َعلَى اللَّه ُو ُج ُ
الْقيَ َامة تَ َرى الذ َ
ا
أَلَي ا
ين (َ )60ويُنَ ِّجي
َّم َمثْ ًوى لل ُ
ْمتَ َكبِّ ار َ
س في َج َهن َ
ْ َ
َّ ا
السوءُ َوَِل ُه ْم
س ُه ُم ُّ
ين اتَّ َق ْوا با َم َف َازتا اه ْم َِل يَ َم ُّ
اللَّهُ الذ َ
يَ ْح َزنُو َن ()61
“োদত বকউ ো বদল,হায়,হায়, আল্লাহ সকাদশ
আমম কতববয অবদহলা কদরমে এবং আমম
িাট্রা- মবদ্রুপকারীদের অন্তিুবি মেলাম। অথবা
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ো বদল, আল্লাহ্ েমে আমাদক পথপ্রেশবে
করদতে, তদব অবশ্যই আমম মুত্তাকীেদের
একজে হতাম। অথবা আজাব প্রতযক্ষ করার
সময় ো বদল, েমে বকােরূদপ একবার মফদর
বেদত পামর, তদব আমম সৎকমবপরায়ে হদয়
োব। হ্াাঁ, বতামার কাদে আমার মেদেবশ
এসমেল; অত:পর তুমম তাদক মমথযা
বদলমেদল,
অহংকার
কদরমেদল
এবং
কাদফরদের অন্তিুি
ব হদয় মগদয়মেদল। োরা
আল্লাহর প্রমত মমথযা আদরাপ কদর,
বকয়ামদতর মেে আপমে তাদের মুখ কাল
বেখদবে। অহংকারীদের আবাসস্থ্ল জাহান্নাদম
েয় মক? আর োরা মশরক বথদক ববাঁদি থাকদব,
আল্লাহ তাদেরদক সাফদলযর সাদথ মুমি
বেদবে, তাদেরদক অমেষ্ট স্পশব করদব ো এবং
তারা মিমন্ততও হদব ো।” [ সূরা জুমার: 5661]
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আর আমরা মৃতুদের কষ্ট মকিাদব লাঘব
করব? তাদের জন্য বোয়া, ক্ষমা িাওয়া ও
োে- খয়রাদতর দ্বারা। এসব সদববাত্তম
উপদঢ কে ো তারা আমাদের পক্ষ বথদক
প্রতযাশা কদর। অতএব, এসব করার জন্য
বকউ দ্রুত এমগদয় আসদবে মক?
আবু হুরাইরা (রা:) হদত বমেবত, রসুলুল্লাহ
(সা:) বদলে:

ا
ول أَنَّى
ُ ْجن اَّة فَ يَ ُق
َّ « إا َّن
َ الر ُج َل لَتُ ْرفَ ُع َد َر َجتُهُ في ال
.» ك
ُ َه َذا فَ يُ َق
َ َاستاغْ َفا ار َولَ اد َك ل
ْ ال با
“মেশ্চয়ই বান্দার জান্নাদত মেবাো উাঁিু কদর
বেওয়া হদব। অত:পর বস বলদব, মকিাদব
তার জন্য এমেটা হদলা? তখে বলা হদব,
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বতামার জন্য বতামার সন্তাদের ক্ষমা প্রাথবো
দ্বারা।18
সুতরাং, ঐসব মৃতদের জন্য মবদশষ কদর
বাবা- মার জন্য এখলাদসর সাদথ বোয়া
করুে। োদত কদর আল্লাহ আপোর মৃতুযর
পদর এমে বযমিদক মেয়গ করদবে বে
আপোর জন্য বোয়া করদব।
আল্লাহর কাদে তাাঁর সুন্দর সমূহোম ও
মেবাোপূেব গুেসমূহ দ্বারা আমরা বোয়া কমর।
বহ আল্লাহ! আমাদেরদক বশষ মবোদয়র মেদের
জন্য প্রস্তুত গ্রহদের বত মফক োে করুে। আর
কবদর আমাদেরদক লমজ্জত ও অনুতিকারী ো
করুে।

. মুসনাবি আহমাি, “কনশ্চয়ই আল্লাহ ম ি ািা উঁচু িবর কিববন”
এ শব্দ দ্বারা (ফািহুর রাব্বানী):9/205, বায়হািী, শাইখ
আল্বানী (রাহ:) সহীহুল্ োবমবি সহীহ ববল্বেন হা: 1617
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আবু উমার
25/11/1436মহ:
আল- আহসা, বস মে আরব
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