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কুপুযীয ংজ্ঞা: কুপুযীয অভবধাভনক থথ অফৃত কযা  গগান কযা।
অয যী‘অততয ভযবালায় ইভাতনয ভফযীত ফস্থানতক কুপুযী ফরা য়।
গকননা কুপুযী তে অল্লা  যাূতরয প্রভত ইভান না যাখা, চাআ তাতদযতক
ভভথযা প্রভতন্ন কযা গাক ভকংফা না গাক; ফযং তাাঁতদয ফযাাতয গকাতনা প্রকায
ংয়  তে, ঈতক্ষা ভকংফা ইলথা, ংকায গালণ কযা ভকংফা যাূরুল্লা
াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ য়াাল্লাভ-এয নুযণ না কতয প্রফৃভিয নুযণ
আতযাভদ ফআ ভান ভাতয কুপুযী।
মভদ যাভয ভভথযা প্রভতন্নকাযীযা ফড় কাভপয ভাতফ ভফতফভচত।
নুরূবাতফ ঐ স্বীকাযকাযী ফড় কাভপয, গম ন্ততয যাূরগতণয তযতায
প্রভত ভফশ্বা যাখা তে ভংাফতঃ তাতদযতক ভভথযা াফযস্ত কতয থাতক।
কুপযীয প্রকাযতবদ: কুপুযী দুআ প্রকায। মথা:
প্রথভ প্রকায: ফড় কুপুযী
এ প্রকাতযয কুপুযী ভুভরভ ফযভিতক ভুভরভ ভভল্লাত গথতক গফয কতয গদয়। এভি
অফায াাঁচ বাতগ ভফবি:
১. ভভথযা প্রভতন্ন কযায কুপুযী:
এয দরীর অল্লায ফাণী:
َ
َ
ٓاءهُۥۚٓ أَل َۡؼ َس ِِف
ِ َّ ى ع َََل
َ ٱّلل ك َِذ ًبا أ ۡو كَذَّ َب بِٱل َۡح ِّق ل َّمَا َج
َ َ ﴿و َم ۡن أ ۡظل َُم ِم َّم ِن ٱف
ٰ َۡت
َ

َٰ ۡ َج َه َّن َم َمثۡ ٗوى لِّل
[٨٦ :﴾ [العنكبوت٨٦ ك ِف ِر ي َن

“গম অল্লা ম্পতকথ ভভথযা কথা যচনা কতয, থফা তায কাতে তয অায য
তাতক স্বীকায কতয, তায গচতয় ভধক মাভরভ অয গক? জাান্নাভআ ভক এআফ
কাভপতযয অফা নয়?” [ূযা অর-‘অনকাফূত, অয়াত: ৬৮]
২. ভতন ভফশ্বা গযতখ স্বীকায ংকাযতঃ কুপুযী:
এয দরীর অল্লায ফাণী:
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َ
َ
ِن
َ َان م
َ َۡب َوك
ٰ َ ٱس ُج ُدوا ْ ِِل َد َم ف ََس َج ُدوا ْ ِإ َّّل ِإ ۡبلِؼ َس أ
َ
ۡ ﴿و ِإذۡ قُل ۡ َنا لِل َۡملَٰ ِئ َك ِة
َ َ َب َوٱ ۡس َتك

َٰ ۡٱل
[٤٣ :﴾ [البقرة٤٣ ك ِف ِر ي َن

“মখন অভযা ভপভযতাতদয ফররাভ, অদভতক াজদা কয, তখন আফরী
ফযতীত কতরআ াজদা কযর, গ ভানয কযর  ংকায কযর। ুতযাং গ
কাভপযতদয ন্তবভথি তয় গগর।” [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত: ৩৪]
৩. ংয়জভনত কুপুযী:
এতক ধাযণাজভনত কুপুযী ফরা য়। এয দরীর অল্লা তা‘অরায ফাণী:
َ َ َ  ِلّنف ِۡس ِ ۦه قَٞل ج َّن َت ۥه وهو َظا لِم
 َو َمٓا أ َ ُظ ُّن٤٣ يد َه ِٰذ ِۦه أ َ َب ٗدا
َ َال َمٓا أ ُظ ُّن أن َت ِؽ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ َ ﴿و َدخ
َ
َال لَ ُهۥ َصا ِح ُب ُهۥ
ُّ ٱلسا َع َة قَٓائِ َم ٗة َو لَئِن ُّر ِد
َّ
َ  ق٤٨ ۡيا ِّم ۡن َها ُمن َقل َٗبا
ٰ َ دت ِإ
ٗ ۡ َل َر ِ ّّب َِل ِج َد َّن َخ
َ
٤٣ ك َر ُج ٗٗل
َ اب ُث َّم مِن نُّ ۡط َف ٖة ُث َّم َس َّو ٰى
َ او ُر ُۥه أ َكف َۡر َت ِبٱلَّ ِذي َخلَق
ِ َو ُه َو ُي َح
ٖ َك مِن ُت َر
ٰ
[٤٦ ،٤٣ :﴾ [الكهف٤٦ ٱّلل َر ِ ّّب َو ََّل أ ُ ۡش ِركُ بِ َر ِ ّّب أ َ َح ٗدا
ُ َّ لَّ ِك َّنا۠ ُه َو
“ভনতজয প্রভত মুরভু কতয গ তায ফাগাতন প্রতফ কযর। গ ফরর, অভায ভতন
য় না গম, এ ফাগান কখন ধ্বং তয় মাতফ। অয অভভ ভতন কভযনা গম,
ভকয়াভত নুভিত তফ। অয মভদ অভায ারনকতথায কাতে অভাতক গ াঁতে
গদয়া য়আ, ততফ গতা অভভ ভনশ্চয়আ এয গচতয় ঈৎকৃষ্ট স্থান াফ। তদুিতয তায
াথী তাতক ফরর, তুভভ ভক তাতক স্বীকায কযে, ভমভন গতাভাতক ৃভষ্ট কতযতেন
ভাভি গথতক, তঃয ূণথাঙ্গ কতযতেন গতাভাতক ভানফাকৃভততত? ভকন্তু অল্লাআ
অভায ারনকতথা এফং অভভ কাঈতক অভায ারনকতথায াতথ যীক কভয
না।” [ূযা কাপ, অয়াত: ৩৫-৩৮]
৪. ঈতক্ষা প্রদথন  ভুখ ভপভযতয় গনয়ায কুপুযী:
এয দরীর অল্লায ফাণী:
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ُ
[٤ : ﴾ [االحقاف٤ ون
ِ ﴿ َوٱلَّ ِذي َن َكف َُروا ْ َع ّمَٓا أ
َ نذ ُروا ْ ُم ۡع ِر ُض
“অয কাভপযযা গম ভফলতয় তাতদযতক তকথ কযা তয়তে, তা গথতক ভুখ ভপভযতয়
গনয়।” [ূযা অর-অকাপ, অয়াত: ৩]
৫. ভনপাকী  কিতায কুপুযী:
এয দরীর র:
َ
﴾ ٤ ون
َ ﴿ ٰذَ ل
َ ُوب ِه ۡم ف َُه ۡم َال َي ۡفق َُه
ِ ََل قُل
ٰ َ ِك ِبأنَّ ُه ۡم َءا َم ُنوا ْ ُث َّم َكف َُروا ْ ف َُط ِب َع ع
[ :[المنافقون

“এিা এজতনয গম, তাযা ইভান অনফায য কুপুযী কতযতে। পতর তাতদয ন্ততয
গভায গভতয গদয়া তয়তে। তএফ, তাযা ফুতে না”। [ূযা অর-ভুনাভপকভন,
অয়াত: ৩]
ভিতীয় প্রকায: গোি কুপুযী
এ প্রকাতযয কুপুযী ভুভরভ ভভল্লাত গথতক ফভস্কৃত কতয না। এতক ‘অভরী
কুপুযী’  ফরা য়। গোি কুপুযী িাযা গ ফ গগানাতয কাজতকআ ফুোতনা
তয়তে, কুযঅন  ুন্নায় মাতক কুপুযী নাতভ ভবভত কযা তয়তে। এ ধযতনয
কুপুযী ফড় কুপুযীয ভমথাতয়য নয়।
গমভন, অল্লায ভন‘অভততয কৃতজ্ঞতা  কুপুযী কযা মা ভনতনাি অয়াতত
ঈতল্লখ কযা তয়তে,
ۡ
يها ِر ۡزق َُها َرغ َٗدا ّمِن ك ُ ِ ّل
ُ َّ ﴿ َو َض َر َب
َ ٱّلل َمثَ ٗٗل ق َۡر َي ٗة ك َا َن ۡت َءا ِم َن ٗة ُّم ۡط َم ِػ َّن ٗة َيأ ِت
َ ِ َ ك َفرت بأ َ ۡنعم
ْ اس ٱل ُۡجو ِع َوٱلۡ َخ ۡو ِف ِب َما ك َا ُنوا
َ ٱّلل ل َِب
ّ ِ ُ ِ ۡ َ َ َان ف
ُ َّ ٱّلل فَأ َٰذق ََها
ٖ ََمك
[١ : ﴾ [النحل١ ون
َ َي ۡص َن ُع
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“অল্লা দৃষ্টান্ত ভদতয়তেন এভন এক জনতদয, মা ভের ভনযাদ  ভনভশ্চন্ত।
তথায় প্রততযক স্থান তত অত প্রচুয ভযভমক  জীভফকা। তঃয গ
জনতদয গরাতকযা অল্লায ভন‘অভততয প্রভত কৃতজ্ঞা প্রকা কযর।” [ূযা
অন-নার, অয়াত: ১১২]
এক ভুভরভ য ভুভরতভয াতথ মুতে ভরপ্ত য়া এ ধযতনয কুপুযীয
ন্তগথত। অব্দুল্লা আফন ভাঈদ যাভদয়াল্লাহু ‘অনহু গথতক ফভণথত, ভতভন ফতরন,
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ য়াাল্লাভ ফতরন,
ِ
« َوقِتَالُهُ ُك ْفٌر،وق
»سب
ٌ اب امل ْسلِِم فُ ُس
ُ ُ َ
“গকাতনা ভুভরভতক গাভর গদয়া পাতকী কাজ। অয তায াতথ মুে কযা
কুপুযী”।[1]
ভতভন অতযা ফতরন:
ِ
ِ
ٍ اب بَ ْع
«ض
ْ َ ي،َّارا
ُ ب بَ ْع
َ َض ُك ْم ِرق
ُ ض ِر
ً »الَ تَ ْرج ُعوا بَ ْعدي ُكف

“অভায য গতাভযা ুনযায় কাভপয তয় গম না, মাতত গতাভযা এতক তযয
গদথান ঈভড়তয় গদতফ”।[2]
গায়রুল্লায নাতভ কভ এ কুপুযীয ন্তবুথি। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ
য়াাল্লাভ ফতরন,
« اَّللِ فَ َق ْد أَ ْشَرَك
َّ ف بِغَ ِْْي
َ َ» َم ْن َحل
“গম ফযভি গায়রুল্লায নাতভ কভ কযর, গ কুপুযী ভকংফা ভকথ কযর”।[3]
কফীযা গগানাত ভরপ্ত ফযভিতক অল্লা ভুভভন ভাতফ গণয কতযতেন। ভতভন
ফতরন,
َ َ
١٣٦ [:اص ِِف ٱلۡ َقت ََۡلۖ ﴾ [البقرة
ُ ب عَل َۡيك ُُم ٱلۡ ِق َص
َ ﴿ َٰيأيُّ َها ٱلّ ِذي َن َءا َم ُنوا ْ ُك ِت
“গ ইভানদাযগণ! গতাভাতদয ঈয ভনততদয ফযাাতয ভাা রহণণ কযা পযম
কযা তয়তে।” [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত: ১৭৮]
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এখাতন তযাকাযীতক ইভানদাযতদয দর গথতক গফয কতয গদয়া য় ভন; ফযং
তাতক ভাাতয রী তথা ভাা রহণণকাযীয বাআ ভাতফ গণয কযা তয়তে।
অল্লা ফতরন,
َ ِ  فَٱتِّباعُ ۢ بٱلۡمعرٞ﴿ فَمن ُع ِفي لَهۥ مِن أ َ ِخي ِه َشيء
﴾ ٓاء ِإل َۡي ِه بِ ِإ ۡح َٰس ٖن
ٌ وف َوأ َد
ۡ ُ َ
ۡ َ
ۡ
ُ َۡ ِ َ

[ :[البقرة

“তঃয তযাকাযীতক তায (ভনত) বাআতয়য তযপ গথতক মভদ ভকেুিা ভাপ
কতয গদয়া য়, ততফ (ভনততয য়াভযগণ) প্রচভরত ভনয়তভয নুযণ কযতফ
এফং (তযাকাযী) ঈিভবাতফ তাতক তা প্রদান কযতফ।” [ূযা অর-ফাকাযা,
অয়াত: ১৭৮]
ভনঃতেত বাআ িাযা এখাতন দীনী বাআ ফুোতনা ঈতেয। নয অয়াতত অল্লা
ফতরন,
[٩ :ني ٱ ۡق َؾ َتل ُوا ْ فَأ َ ۡصلِ ُحوا ْ َب ۡؼ َن ُه َماۖ ﴾ [الحجرات
َ ان م
ِ ﴿ َو ِإن َطٓائِ َف َت
َ ِن ٱل ُۡم ۡؤ ِم ِن
“ভু‘ভভনদতয দুআ দর িতে ভরপ্ত তর গতাভযা তাতদয ভতধয ভীভাংা কতয দা।”
[ূযা অর-হুজুযাত, অয়াত: ৯]
এয তযয অয়াতত অল্লা ফতরন,
َ
ٓۚ ۡ ني أ َ َخ َو ۡيك
[١١ :ُم ﴾ [الحجرات
َ ﴿ ِإنَّ َما ٱل ُۡم ۡؤ ِم ُن
َ ۡ  فَأ ۡص ِل ُحوا ْ َبٞون ِإ ۡخ َوة
“ভুভভনযা গতা যস্পয বাআ-বাআ। তএফ, গতাভযা গতাভাতদয দু’বাআতয়য ভতধয
ভীভাংা কয।” [ূযা অর-হুজুযাত, অয়াত: ১০]
ায কথা:
১. ফড় কুপুযী আরাভী ভভল্লাত গথতক গফয কতয গদয় এফং অভরভূ নষ্ট কতয
গদয়। ক্ষান্ততয গোি কুপুযী আরাভী ভভল্লাত গথতক গফয কতয না এফং অভর 
নষ্ট কতয না। ততফ তা তদনুমায়ী অভতর ত্রুভি ৃভষ্ট কতয এফং ভরপ্ত ফযভিতক
াভস্তয ভুতখাভুভখ কতয।
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২. ফড় কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভি ভচযস্থায়ী বাতফ জাান্নাতভ ফস্থান কযতফ; ভকন্তু
গোি কুপুযীয কাতজ ভরপ্ত ফযভি জাান্নাতভ প্রতফ কযতর তাতত ভচযস্থায়ীবাতফ
ফস্থান কযতফ না; ফযং কখতনা অল্লা তাতক ক্ষভা কতয ভদতত াতযন। পতর গ
গভাতিআ জাান্নাতভ প্রতফ কযতফ না।
৩. ফড় কুপুযীতত ভরপ্ত তর ফযভিয জান-ভার ভুভরভতদয জনয বফধ তয় মায়।
থচ গোি কুপুযীতত ভরপ্ত তর জান-ভার বফধ য় না।
৪. ফড় কুপুযীয পতর ভুভভন  এ কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভিয ভতধয প্রকৃত ত্রুতা
ৃভষ্ট য়া ভযামথ তয় মায়। তাআ গ ফযভি মত ভনকিাত্বীয়আ গাক না গকন,
তাতক বারফাা  তায াতথ ফন্ধত্ব স্থান কযা ভুভভনতদয জনয কখতনাআ বফধ
নয়।ক্ষান্ততয গোি কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভিয াতথ ফন্ধুত্ব স্থাতন গকাতনা ফাধা
গনআ; ফযং তায ভতধয মতিুকু ইভান যতয়তে গ ভযভান তাতক বাতরাফাা  তায
াতথ ফন্ধুত্ব কযা ঈভচত এফং মতিুকু নাপযভানী তায ভতধয অতে, তায প্রভত
ততিুকু ভযভান ঘৃণা  ভফতিলবাফ গালণ কযা গমতত াতয।
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