কেয়ামতের ভয়াবহতা ও তারপর
আব্দুল মালেক আল-কুলাইব
বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে কিয়ামত দিবস,
কিয়ামতের দৃশ্যাবলি ও ভয়াবহতা,
কিয়ামতপরবর্তী শঙ্কাবিদূর
ঘটনাসমূহ বিশ্লিষ্ট আকারে আলোচিত
হয়েছে।
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কিয়ামতের ভয়াবহতা ও তারপর
o অনুবাদকের কথা
o ভূমিকা
o প্রথম অধ্যায়


















বরযখের শাস্তি ও সুখ
মৃত্যুকালীন অবস্থা
সম্পর্কে আলোচনা
এ আয়াত থেকে আমরা যা
শিখতে পেলাম:
এ আয়াত থেকে আমরা যা
শিখতে পেলাম:
এ হাদীস থেকে আমরা যা
জানতে পারলাম:
দুই. ফিরিশতার প্রশ্নপর্ব
এ হাদীস থেকে আমরা যা
জানতে পারলাম:
মুনকার ও নাকীর প্রসঙ্গ
হাদীসটি থেকে আমরা যা
শিখতে পারলাম:
বরযখে শাস্তির কিছু দৃশ্য

হাদীসটি থেকে আমরা যা
শিখতে পারলাম:
 হাদীসটি থেকে আমরা যা
শিখতে পারলাম:
 কবরের আযাব সম্পর্কে
ইমামদের বক্তব্য
দ্বিতীয় অধ্যায়
 কিয়ামত সংঘটন
 হাদীসটি থেকে আমরা যা
শিখতে পারলাম:
 শিঙ্গায় ফুুঁৎকার প্রসঙ্গে
 এ আয়াতসমূহ থেকে
আমরা যা শিখতে পারলাম:
 হাদীসটি থেকে আমরা যা
শিখতে পারলাম:
তৃতীয় অধ্যায়


o

o













কিয়ামতের ভয়াবহতা
পরকাল
অস্বীকারকারীদের দুর্দিন
আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবীসমূহ মুষ্ঠিবদ্ধ করা
হাশরের ময়দানের অবস্থা
কাফেররা অন্ধ ও চেহারার
উপর ভর করে উপস্থিত
হবে
যারা সে দিন আল্লাহ
তা‘আলার ছায়াতে আশ্রয়
পাবে
কিয়ামতের দিন যাকে
প্রথম ডাকা হবে, তিনি
হলেন আদম আলাইহিস
সালাম

















হাদীস দুটো থেকে শিক্ষা,
মাসায়েল ও জ্ঞাতব্য:
যাকাত পরিত্যাগকারীর
শাস্তি
আয়াত দুটো থেকে শিক্ষা
ও মাসায়েল:
এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত
এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব
হবে সর্বপ্রথম















এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
হিসাব-নিকাশের প্রকৃতি
অনুসারীরা নেতাদের
প্রত্যাখ্যান করবে
ফিরিশতাগণ মুশরিকদের
থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা
দিবে
মূর্তিগুলো অক্ষমতা
প্রকাশ করবে
হিসাব নিকাশ যেভাবে শুরু
এমনিভাবে আজ ভুলে
যাওয়া হবে
এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:

এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
 এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা শিখতে পারলাম:
 সহজ হিসাব
 এ হাদীস দুটো থেকে
আমরা যা শিখতে পারলাম:
 তাওহীদের মূল্যায়ন
 তাওহীদবাদী গুনাহগারদের
জাহান্নাম থেকে মুক্ত
করা
চতুর্থ অধ্যায়
 জাহান্নাম ও তার
অধিবাসীদের বিবরণ


o















অনুসারীদের থেকে
শয়তানের দায়মুক্তির
চেষ্টা
জাহান্নামবাসীদের
আফসোস ও অনুতাপ
জাহান্নামের শাস্তি হবে
চিরস্থায়ী
জাহান্নামের শিকল ও
আলকাতরা
জাহান্নামের যাক্কুম
বৃক্ষ
জাহান্নামে সবচেয়ে
নিম্নমানের শাস্তির ধরন
জাহান্নামে শাস্তির
বিভিন্ন স্তর

নারীরা অধিকহারে
জাহান্নামে যাবে
 কেন নারীরা পুরুষদের
তুলনায় অধিকহারে
জাহান্নামে যাবে?
পঞ্চম অধ্যায়
 জান্নাত ও তার
অধিবাসীদের বিবরণ
 প্রথম যারা জান্নাতে
প্রবেশ করবে
 হাদীসটি থেকে আমরা যা
জানতে পারি:
 জান্নাতে সর্বনিম্ন ও
সর্বোচ্চ মর্যাদা
 জান্নাতের গেটের
আলোচনা


o
















জান্নাতের বিভিন্ন স্তর
জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা
সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস
এ হাদীস থেকে আমরা যা
শিখতে পারি
জান্নাতের সুউচ্চ
কক্ষসমূহ
জান্নাতবাসীদের খাবারদাবার
এ হাদীসটি থেকে আমরা
জানতে পারলাম:
জান্নাতের তাবু
জান্নাতের বাজার
এ হাদীসটি থেকে আমরা
যা জানতে পারলাম:



জান্নাতবাসীরা পৃথিবীর
অবিশ্বাসী সাথীদের
অবস্থা দেখতে পাবে

কিয়ামতের ভয়াবহতা ও তারপর
] Bengali – বাংলা – [ بنغالي
আব্দুল মালেক আলী আল-কুলাইব

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর
রহমান
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ
যাকারিয়া
﴾٤٦ سا َعةُ أ َ ۡده َٰى َوأ َ َم ُّر
َّ سا َعةُ َم ۡو ِعدُ ُه ۡم َوٱل
َّ ﴿بَ ِل ٱل
]٤٦ :[القمر

“বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়,
আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও
তিক্ততর।”
[সূরা আল-কামার, আয়াত: ৪6]
অনুবাদকের কথা
সকল বিষয়ে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ
রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত।
যিনি জীবন ও মৃত্যুর আবর্তন ঘটান,
যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে
ভালো কাজ করে আর কে করে মন্দ
কাজ। তাুঁর আরো প্রশংসা করি এ জন্য
যে, তিনি যুগে যুগে নবী ও গ্রন্থ পাঠিয়ে
মানবসন্তানদেরকে জান্নাতের দিকে
আহবান করেছেন আর জাহান্নাম থেকে
সতর্ক করেছেন।

কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে
সালাত ও সালাম নিবেদিত হোক
আমাদের রাসূল, আল্লাহর বান্দা
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের প্রতি। যিনি আজীবন
মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে
নিয়ে আসতে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।
তাুঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীদের
প্রতিও সালাত ও বরকত নাযিল হোক
মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।
কিয়ামতের আলামত, কবরের আযাব,
মরনের পরে ইত্যাদি নামে অনেক বইপুস্তক বাজারে পাওয়া যায়; কিন্তু
কোনোটিই যেন কুরআন ও সহীহ
সুন্নাহর মানদণ্ডে একশত ভাগ উন্নীত
বলে দাবী করতে পারছি না। সেখানে

যেমন আছে দূর্বল হাদীসের ছড়াছড়ি,
তেমনি আছে সনদ-সুত্রবিহীন কথার
ফুলঝুড়ি আর সপ্নের বর্ণনা ও অলীক
কল্প-কাহিনী। আহওয়ালুল কিয়ামাহ
নামক আরবী বইটি বেশ অনেক আগেই
হাতে এসেছে। পাঠ শেষে নিয়ত করলাম
অনুবাদ করে ফেলবো। চেষ্টা করলাম
মাত্র। আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহ ও
দয়ায় এ শ্রমটুকু কবুল করেন তাহলে
তার দীন প্রচারে অংশ নেওয়ার সওয়াব
পাবো। আর যারা বইটি পড়বেন ও
অন্যকে উপকৃত করবেন তারা কি
মাহরূম হবেন? না, কখনো নয়। কেননা
আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাপক।
বইটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে
কয়েকটি কথা:

এক. বইটি শুরু করা হয়েছে কিয়ামত
দিয়ে। তাই কিয়ামতের আলামতের
বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় নি।
দুই. কোনো একটি বিষয়ে একাধিক
আয়াত ও হাদীস থাকা সত্বেও একটি
আয়াত বা একটি হাদীস উল্লেখ করা
হয়েছে। এ কারণে পাঠক যেন এ কথা
বুঝে না নেন যে, এ বিষয়ে এর বাহিরে
কোনো আয়াত বা হাদীস নেই।
তিন. অনুবাদের ক্ষেত্রে সকল আয়াত
ও হাদীসের আরবী টেক্সট দেওয়া
হয়েছে। যাতে সম্মানিত, ইমাম, খতীব,
ওয়ায়েজীনে কেরাম, দাওয়াত-কর্মী
ভাইয়েরা সাধারণ পাঠকের চেয়ে বেশি
উপকৃত হতে পারেন। এবং এ বিষয়ে এ

বইটি যেন তাদের জন্য একটি সংগ্রহ
হিসেবে গণ্য হয়।
চার. অনুবাদ করার সাথে সাথে
কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা
আমি নিজে সংযোজন করেছি। এটি মুল
গ্রন্থাকারের নয়। গ্রন্থকার শুধু
শিরোনামের অধীনে আয়াত ও হাদীস
উল্লেখ করেছেন। কোনো ব্যাখ্যা
প্রদান করেন নি। যেহেতু তিনি বইটি
আরবীভাষীদের জন্য লিখেছেন তাই
ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন
নি।
আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
20 জিলহজ, 1৪৩0 হিজরী

ভূমিকা
হে আল্লাহর বান্দাগণ! কিয়ামত
আসবেই। স্পষ্টভাবেই আসবে। আসবে
সময় মত; কিন্তু মানুষ কি এ জন্য
উপদেশ গ্রহণ করছে? নিচ্ছ কি
কোনো প্রস্তুতি? আচ্ছা কিয়ামত না
হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন,
কিন্তু প্রতিদিন আমাদের আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, প্রতিবেশীর মৃত্যু
তো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এটাতো
অস্বীকার করতে পারি না কিংবা এতে
সন্দেহ করতে পারি না। তা সত্বেও এর
জন্য আমরা কী প্রস্তুতি নিচ্ছি? কী
উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করছি?

আসলে আপনার সত্যিকার বন্ধু সে, যে
আপনাকে এগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে
দেয়। আর আপনার সত্যিকার শত্রু সে,
যে আপনাকে দুনিয়ার লোভ লালসার
পথ দেখায়। আখিরাত সম্পর্কে
আপনাকে করে বিভ্রান্ত ও
সন্দেহপ্রবণ।
আমাদের ভুলে গেল চলবে না এ পৃথিবী
একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের
সকলের উপস্থিত হতে হবে মহান
রাব্বুল আলামীন আল্লাহর কাছে।
এরপর হয়ত আমরা যাবো জান্নাতে
অথবা জাহান্নামে, যেখানের বসবাস
হবে স্থায়ী। যেখানে নেই কোনো
জীবনাবসান।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ُ ّق فَ ََل تَغُ َّرنَّ ُك ُم ۡٱل َحيَ ٰوةٞۖ ٱَّلل َح
ِ َّ َاس ِإ َّن َو ۡعد
ُ َّ﴿ ٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلن
َ ٰ ش ۡي
َّ  ِإ َّن ٱل٥ ور
طنَ لَ ُك ۡم
ُ ٱَّلل ۡٱلغ َُر
ِ َّ ِٱلد ُّۡنيَا َو ََل يَغُ َّرنَّ ُكم ب
عواْ ِح ۡزبَ ۥهُ ِليَ ُكونُواْ ِم ۡن
ُ َعدُو فَٱت َّ ِخذُوهُ َعد ًُّو ۚا ِإنَّ َما يَ ۡد
]٦ ،٥ :﴾ [فاطر٦ ير
َّ ب ٱل
ِ أَصۡ ٰ َح
ِ س ِع
“হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা
সত্য। অতএব দুনিয়ার জীবন যেন
তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না
করে; আর বড় প্রতারক(শয়তান) যেন
তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে
প্রতারণা না করে। নিশ্চয় শয়তান
তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু
হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল
এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত
আগুনের অধিবাসী হয়”। [সূরা আলফাতির, আয়াত: ৫-6]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,
﴿ ٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َما لَ ُك ۡم ِإذَا ِقي َل لَ ُك ُم ٱن ِف ُرواْ ِفي
ۚ ِ ٱَّلل ٱثَّاقَ ۡلت ُ ۡم ِإلَى ۡٱۡل َ ۡر
ضيتُم ِب ۡٱل َحيَ ٰوةِ ٱلد ُّۡنيَا
ِ َّ س ِبي ِل
ِ ض أ َ َر
َ
ِمنَ ۡٱۡل َٰٓ ِخ َر ۚةِ فَ َما َم ٰتَ ُع ۡٱل َحيَ ٰوةِ ٱلد ُّۡنيَا فِي ۡٱۡل َٰٓ ِخ َرةِ ِإ ََّل
]٣٨ :﴾ [التوبة٣٨ قَ ِلي ٌل
“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো,
যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর
রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হ, তখন তোমরা
যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুুঁকে পড়?
তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে
দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ
দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী
আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য”।
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৮]
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وفَ ِر ُحواْ بِ ۡٱل َحيَ ٰوةِ ٱلد ُّۡنيَا َو َما ۡٱل َحيَ ٰوة ُ ٱلد ُّۡنيَا فِي
َ
ٰ
ۡٱۡل َٰٓ ِخ َرةِ ِإ ََّل َمت َع [ ﴾ ٢٦الرعد]٢٦ :
“আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে
উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখিরাতের
তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য”।
[সূরা আর-রাদ, আয়াত: 26]।
আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
ুবর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َارَ ،و َع ْبدُ الد ِْره َِمَ ،و َع ْبدُ
س َع ْبدُ الدِين ِ
«ت َ ِع َ
س ِخ َ
يَ ،و ِإ ْن لَ ْم يُ ْع َ
ط،
ص ِةِ ،إ ْن أُع ِ
ي َر ِ
ط َ
الخ َِمي َ
ض َ
ْط َ
شُ ،
طوبَى ِلعَ ْب ٍد
سَ ،و ِإذَا ِش َ
يك فََلَ ا ْنتَقَ َ
س َوا ْنت َ َك َ
ت َ ِع َ
َّللا ،أ َ ْشعَ َ
سهُ،
ِ
ث َرأْ ُ
س ِبي ِل َّ ِ
َان فَ َر ِس ِه ِفي َ
آخ ٍذ ِب ِعن ِ
س ِةَ ،كانَ فِي
ُم ْغبَ َّرةٍ قَدَ َماهُِ ،إ ْن َكانَ فِي ِ
الح َرا َ
ساقَ ِةِ ،إ ِن
ساقَ ِة َكانَ فِي ال َّ
س ِةَ ،و ِإ ْن َكانَ فِي ال َّ
ِ
الح َرا َ
شفَّ ْع»
شفَ َع لَ ْم يُ َ
ا ْستَأْذَنَ لَ ْم يُؤْ ذَ ْن لَهَُ ،و ِإ ْن َ

“টাকা-পয়সার দাস ধ্বংস হোক, রেশম
কাপড়ের দাস ধ্বংস হোক, ধ্বংস
হোক পোশাকের দাস। এদের অবস্থা
হলো, তাদেরকে প্রদান করা হলে খুশী
হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। ধ্বংস
হোক! অবনত হোক! (তাদের পায়ে)
কাুঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না,
তবে সৌভাগ্যবান আল্লাহর ঐ বান্দা
যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম
ধরেছে, মাথার চুল এলোমেলো করেছে
ও পদদ্বয় ধুলায় ধূসরিত করেছে। যদি
তাকে পাহারার দায়িত্ব দেওয়া তবে সে
পাহারার দায়িত্ব পালন করে। যদি তাকে
বাহিনীর পিছনে দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে
তা পালন করে। যদি সে নেতার সাথে
সাক্ষাৎ করার অনুমতি চায় তবে তাকে

অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি সে কারো
জন্য সুপারিশ করে তবে তার সুপারিশ
গ্রহণ করা হয় না।”[1]
আমার কত বন্ধু-ইচ্ছে করলে আমি
তাদের নাম বলতে পারি- কুপ্রবৃত্তি
চরিতার্থ করায় লিপ্ত রয়েছে,
পাপাচারের জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে,
কিন্তু তারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী
হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে একেবারে বেখবর।
আর আল্লাহ যখন আমাকে হিদায়াত
দিয়েছেন, তাুঁর আনুগত্য করার
তাওফীক দিয়েছেন তখন আমার কাজ
হলো তাদের নসীহত করা এবং সত্যসঠিক পথে যেতে সাহায্য করা।

চিন্তা করে দেখি আজ যদি আমার মৃত্যু
এসে যেত তাহলে আমি কিছুক্ষণ পর
মাটির নিচে চলে যাবো। আমার
পাপগুলো লিখিত থাকতো, সেগুলোই
আমার সঙ্গী হতো। এ কথা চিন্তা
করলে নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন হয়ে
যেত। পাপাচারের উপকরণগুলো আমার
থেকে দূরে চলে যেত।
হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয়
করুন। পৃথিবীর এ সুখ-শান্তি চলে
যাচ্ছে, আর আখিরাত ক্রমেই এগিয়ে
আসছে।
মৃত্যুর সময়ের কথা একটু চিন্তা করুন।
তখন যদি আমার পাপের বোঝা ভারী

হয় সৎকর্মের চেয়ে তাহলে কত বড়
সর্বনাশ হয়ে যাবে।
এক কবি চমৎকার বলেছেন,
َّ فَلَ ْو
ٍ  لَ َكانَ ال َم ْوتُ َرا َحةَ ُك ِل حي+ أن إذَا ِمتْنَا ت ُ ِر ْكنَا
ٍ َونُ ْسأ َ ُل بَ ْعدَهُ َع ْن ُك ِل شَيء+ َو لَ ِكنَّا إذَا ِمتْنَا بُ ِعثْنَا
“যদি এমন হত আমরা মরে যাবো আর
আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাহলে মৃত্যু
হত সকল প্রাণীর জন্য শান্তির বার্তা।
কিন্তু কথা হলো আমরা যখন মরে
যাবো তখন আমাদের হাজির করা হবে,
আর এরপর প্রশ্ন করা হবে সকল
বিষয় সম্পর্কে”।
হে আল্লাহর বান্দা! আমি এ গ্রন্থে
বরযখের অবস্থা, প্রাণ বের হয়ে

যাওয়ার পরের অবস্থা, জান্নাত ও
জাহান্নামের ইত্যাদির বর্ণনা আলকুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে
দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জীবনের প্রতি
দীর্ঘ লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার আশা
পরিত্যাগ করুন, আর মৃত্যু পরবর্তী
সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিন।
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি
যেন এ পুস্তকটি দিয়ে পাঠকদের,
সর্বোপরি সকলকে উপকৃত হওয়ার
তাওফীক দিন। জান্নাত লাভে
আগ্রহীদের জন্য এটাকে সাহায্যকারী
হিসাবে কবুল করুন।
আল্লাহ তা‘আলার কাছেই আমার সব
বিষয় উপস্থাপিত। সব বিষয়ে আমি তার

উপর তাওয়াক্কুল করি। আল্লাহ
তা‘আলা আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি
সর্বোত্তম কর্ম-বিধায়ক।
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়
আল্লাহর সামর্থ ছাড়া কেউ খারাপ
কাজ থেকে ফিরে থাকতে পারে না। আর
তার তাওফীক ব্যতীত কেউ নেক আমল
করতে পারে না।
আব্দুল মালেক আল কুলাইব, কুয়েত
৪ জমাদিউস সানী 1৩৯৯ হিজরী
প্রথম অধ্যায়
বরযখের শাস্তি ও সুখ

হে আল্লাহর বান্দা! মৃত্যুর পর থেকে
নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টাকে বলা
হয় বরযখ।
আর আপনি অবশ্যই জানেন যে,
আখিরাতের প্রথম মনযিল হলো কবর।
মৃত্যুর পরপরই মৃত ব্যক্তির ওপর
ছোট কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। মৃত
ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর প্রতি
সকালে ও প্রতি বিকালে তাকে তার
ঠিকানা দেখানো হয়। যদি সে
জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নাম দেখানো
হয়। যদি জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাত
দেখানো হয়। ঈমানদারের কবরকে
প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। উত্থান দিবস
পর্যন্ত তাকে এভাবে তাকে সুখশান্তিতে রাখা হয়। আর যে কাফির তার

কবরকে সংকুচিত করে দেওয়া হয়।
হাতুরী দিয়ে পিটানো হয়। কবর থেকে
উত্থিত না হওয়া পর্যন্ত এ সময়টা
হলো বরযখী জীবন।
মৃতয
্ ক
ু ালীন অবস্থা সম্পর্কে
আলোচনা
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ون
ِ ﴿ َحت َّ ٰ َٰٓى ِإذَا َجا َٰٓ َء أ َ َحدَ ُه ُم ۡٱل َم ۡوتُ قَا َل َر
ِ ُب ۡٱر ِجع
ٌَل ِإنَّ َها َك ِل َمة
َٰٓ ۚ َّ ص ِل ٗحا فِي َما ت َ َر ۡك ۚتُ َك
َ ٰ ي أ َ ۡع َم ُل
َٰٓ  لَعَ ِل٩٩
َّا َو ِمن َو َرآَٰ ِئ ِهم بَ ۡرزَ ٌخ ِإلَ ٰى يَ ۡو ِم يُ ۡبعَثُونٞۖ ُه َو قَا َٰٓ ِئلُ َه
]١٠٠ ،٩٩ :﴾ [المؤمنون١٠٠
“অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু
আসে, সে বলে, হে আমার রব, আমাকে
ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকাজ করতে
পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।’

কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে
বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা
হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে
থাকবে বরযখ।” [সূরা আল-মুমিনূন,
আয়াত: ৯৯-100]
এ আয়াত থেকে আমরা যা শিখতে
পেলাম:
1- যখন মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন
মানুষের চোখ খুলে যাবে। সে তখন
ভালো কাজ সম্পাদন করার জন্য
আরো সময় কামনা করবে। কিন্তু তাকে
আর সময় দেওয়া হবে না।
2- মৃত্যুর সময় এ ধরনের প্রার্থনা
অনর্থক। এতে কোনো ফল বয়ে আনে
না।

৩- বরযখ এর প্রমাণ পাওয়া গেল।
৪- বরযখী জীবন শুরু হয় মৃত্যু থেকে
আর শেষ হবে পুনরুত্থান দিবসে।
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,
َّ ُ﴿فَ َوقَ ٰىه
ِ سيِا
َّاْ َو َحا َ بِا ِل فِ ۡر َع ۡونٞۖ ت َما َم َك ُرو
َ ُٱَّلل
ُ ار يُعۡ َرضُونَ َعلَ ۡي َها
غد ُٗوا
ُ
ُ َّ ٱلن٤٥ ب
ِ س َٰٓو ُء ۡٱلعَذَا
َّشد
َ َسا َعةُ أ َ ۡد ِخلُ َٰٓواْ َءا َل فِ ۡر َع ۡونَ أ
َّ َو َعش ِٗي ۚا َويَ ۡو َم تَقُو ُم ٱل
]٤٦ ،٤٥ :﴾ [غافر٤٦ ب
ِ ۡٱلعَذَا
“অতঃপর তাদের ষড়যন্ত্রের অশুভ
পরিণাম থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা
করলেন আর ফিরআউনের
অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন
আযাব। আগুন, তাদেরকে সকালসন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়,
আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে

(সেদিন ঘোষণা করা হবে),
ফিরআউনের অনুসারীদেরকে
কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও।”
[সূরা আল-গাফির, আয়াত: ৪৫-৪6]।
এ আয়াত থেকে আমরা যা শিখতে
পেলাম:
1- মুসা আলাইহিস সালাম ও তার
অনুসারীদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
ফির‘আউনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা
করেছেন।
2- ফেরআউনের অনুসারীদের পতন
হলো।
৩- প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাদের
দোযখ দেখানো হয়। এ কথা দিয়ে

বরযখ ও তার শাস্তির বিষয়টি আবারও
প্রমাণিত হলো।
৪- কিয়ামেতর পর অপরাধীদের যে
শাস্তি হবে সেটা বরযখের শাস্তির চেয়ে
কঠোরতম হবে।
এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে: বারা ইবন
আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন,
سلَّ َم ،فِي ِجنَازَ ةِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
«خ ََر ْجنَا َم َع النَّ ِبي ِ َ
ار ،فَا ْنت َ َه ْينَا ِإلَى ْالقَب ِْرَ ،ولَ َّما يُ ْل َح ْد،
َر ُج ٍل ِمنَ ْاۡل َ ْن َ
ص ِ
سلَّ َمَ ،و َجلَ ْسنَا
س َر ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
فَ َجلَ َ
َح ْولَهَُ ،كأ َ َّن َعلَى ُر ُءو ِسنَا َّ
عودٌ
الطي َْرَ ،و ِفي يَ ِد ِه ُ
سهُ ،فَقَا َل " :ا ْست َ ِعيذُوا
يَ ْن ُكتُ ِفي ْاۡل َ ْر ِ
ض ،فَ َرفَ َع َرأْ َ
ب ْالقَب ِْر َم َّرتَي ِْن ،أ َ ْو ث َ ََلثًا ،" ،ث ُ َّم قَا َل" :
بِاهللِ ِم ْن َعذَا ِ
ِإ َّن ْالعَ ْبدَ ْال ُمؤْ ِمنَ ِإذَا َكانَ فِي ا ْن ِق َ
طاعٍ ِمنَ الدُّ ْنيَا
اء
َو ِإ ْقبَا ٍل ِمنَ ْاْل ِخ َر ِة ،نَزَ َل ِإلَ ْي ِه َم ََل ِئ َكةٌ ِمنَ ال َّ
س َم ِ

يض ْال ُو ُجو ِهَ ،كأ َ َّن ُو ُجو َه ُه ُم ال َّ
سَ ،معَ ُه ْم َكفَ ٌن
بِ ُ
ش ْم ُ
ان ْال َجنَّ ِةَ ،و َحنُ ٌ
وط ْال َجنَّ ِةَ ،حتَّى
وط ِم ْن َحنُ ِ
ِم ْن أ َ ْكفَ ِ
ص ِر ،ث ُ َّم يَ ِجي ُء َملَكُ ْال َم ْوتِ،
يَ ْج ِل ُ
سوا ِم ْنهُ َمدَّ ْالبَ َ
س ِع ْندَ َرأْ ِس ِه ،فَيَقُولُ :أَيَّت ُ َها
َعلَ ْي ِه ال َّ
س ََل ُمَ ،حتَّى يَ ْج ِل َ
س َّ
الط ِيبَةُْ ،
اخ ُر ِجي ِإلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِمنَ هللاِ
النَّ ْف ُ
ان " .قَا َل " :فَت َ ْخ ُر ُج تَسِي ُل َك َما تَسِي ُل
َو ِرض َْو ٍ
ْالقَ ْ
اء ،فَيَأ ْ ُخذُهَا ،فَإِذَا أ َ َخذَهَا لَ ْم
ط َرة ُ ِم ْن ِفي ِ
السقَ ِ
عوهَا فِي يَ ِد ِه َ
ط ْرفَةَ َعي ٍْن َحتَّى يَأ ْ ُخذُوهَا،
يَدَ ُ
وط،
فَيَ ْجعَلُوهَا فِي ذَ ِل َك ْال َكفَ ِنَ ،وفِي ذَ ِل َك ْال َحنُ ِ
َويَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َكأ َ ْ
ب نَ ْف َح ِة ِمسْكٍ ُو ِجدَ ْ
ت َعلَى َو ْج ِه
ط َي ِ
صعَدُونَ ِب َها ،فَ ََل يَ ُم ُّرونَ ،
ض " قَا َل " :فَيَ ْ
ْاۡل َ ْر ِ
َل ِمنَ ْال َم ََلئِ َك ِةِ ،إ ََّل قَالُواَ :ما َهذَا
يَ ْعنِي ِب َهاَ ،علَى َم َ ٍ
الرو ُح َّ
ب؟ فَيَقُولُونَ  :فُ ََل ُن ب ُْن فُ ََل ٍنِ ،بأ َ ْح َس ِن
الط ِي ُ
ُّ
س ُّمونَهُ ِب َها فِي الدُّ ْنيَاَ ،حت َّى
أ َ ْس َمائِ ِه الَّتِي َكانُوا يُ َ
اء الدُّ ْنيَا ،فَيَ ْست َ ْفتِ ُحونَ لَهُ ،فَيُ ْفت َ ُح
يَ ْنت َ ُهوا ِب َها ِإلَى ال َّ
س َم ِ
اء الَّ ِتي
س َماءٍ ُمقَ َّربُوهَا ِإلَى ال َّ
س َم ِ
لَ ُه ْم فَيُش َِيعُهُ ِم ْن ُك ِل َ
سا ِبعَ ِة ،فَيَقُو ُل
اء ال َّ
ت َ ِلي َهاَ ،حتَّى يُ ْنت َ َهى ِب ِه ِإلَى ال َّ
س َم ِ
اب َع ْبدِي فِي ِع ِل ِيينَ ،
هللاُ َع َّز َو َج َّل :ا ْكتُبُوا ِكت َ َ
ض ،فَإِ ِني ِم ْن َها َخلَ ْقت ُ ُه ْمَ ،و ِفي َها
َوأ َ ِعيدُوهُ ِإلَى ْاۡل َ ْر ِ

ارة ً أ ُ ْخ َرى " .قَا َل" :
أ ُ ِعيدُ ُه ْمَ ،و ِم ْن َها أ ُ ْخ ِر ُج ُه ْم ت َ َ
سانِ ِه،
ان ،فَيُ ْج ِل َ
فَتُعَادُ ُرو ُحهُ فِي َج َ
س ِد ِه ،فَيَأْتِي ِه َملَ َك ِ
ي هللاُ ،فَيَقُ َ
فَيَقُ َ
وَل ِن
وَل ِن لَهَُ :م ْن َرب َُّك؟ فَيَقُولَُ :ر ِب َ
اْل ْس ََل ُم ،فَيَقُ َ
وَل ِن لَهَُ :ما
ي ِْ
لَهَُ :ما دِينُ َك؟ فَيَقُولُ :دِي ِن َ
الر ُج ُل الَّذِي بُ ِع َ
ث فِي ُك ْم؟ فَيَقُولُُ :ه َو َر ُ
َهذَا َّ
سو ُل هللاِ
سلَّ َم ،فَيَقُ َ
وَل ِن لَهَُ :و َما ِع ْل ُم َك؟
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
صدَّ ْقتُ ،
اب ِ
فَيَقُولُ :قَ َرأْتُ ِكت َ َ
هللا ،فَآ َم ْنتُ ِب ِه َو َ
صدَ َ َع ْبدِي ،فَأ َ ْف ِر ُ
فَيُنَادِي ُمنَا ٍد فِي ال َّ
س َم ِ
شوهُ
اء :أ َ ْن َ
سوهُ ِمنَ ْال َجنَّ ِةَ ،وا ْفت َ ُحوا لَهُ بَابًا ِإلَى
ِمنَ ْال َجنَّ ِةَ ،وأ َ ْل ِب ُ
ْال َجنَّ ِة " .قَا َل " :فَيَأ ْ ِتي ِه ِم ْن َر ْو ِح َهاَ ،و ِطي ِب َها،
ص ِر ِه " .قَا َلَ " :ويَأْتِي ِه
َويُ ْف َ
س ُح لَهُ فِي قَب ِْر ِه َمدَّ بَ َ
بَ ،
يح،
ط ِي ُ
س ُن الثِيَا ِ
س ُن ْال َو ْج ِهَ ،ح َ
َر ُج ٌل َح َ
ب ِ
الر ِ
ت
س ُّر َكَ ،هذَا يَ ْو ُم َك الَّذِي ُك ْن َ
فَيَقُولُ :أ َ ْبش ِْر ِبالَّذِي يَ ُ
ت؟ فَ َو ْج ُه َك ْال َو ْجهُ يَ ِجي ُء
تُو َعدُ ،فَيَقُو ُل لَهَُ :م ْن أ َ ْن َ
ب أَقِ ِم
ِب ْال َخي ِْر ،فَيَقُولُ :أَنَا َع َملُ َك ال َّ
صا ِل ُح ،فَ َيقُولَُ :ر ِ
سا َعةَ َحتَّى أ َ ْر ِج َع ِإلَى أ َ ْه ِليَ ،و َما ِلي " .قَا َل" :
ال َّ
َو ِإ َّن ْالعَ ْبدَ ْال َكافِ َر ِإذَا َكانَ فِي ا ْن ِق َ
طاعٍ ِمنَ الدُّ ْنيَا
اء َم ََلئِ َكةٌ
َو ِإ ْقبَا ٍل ِمنَ ْاْل ِخ َرةِ ،نَزَ َل ِإلَ ْي ِه ِمنَ ال َّ
س َم ِ
سونَ ِم ْنهُ َمدَّ
سو ُح ،فَيَ ْج ِل ُ
سودُ ْال ُو ُجو ِهَ ،م َع ُه ُم ْال ُم ُ
ُ

س ِع ْندَ
ْالبَ َ
ص ِر ،ث ُ َّم يَ ِجي ُء َملَكُ ْال َم ْوتَِ ،حتَّى يَ ْج ِل َ
س ا ْل َخ ِبيثَةُْ ،
اخ ُر ِجي ِإلَى
َرأْ ِس ِه ،فَيَقُولُ :أَيَّت ُ َها النَّ ْف ُ
س ِد ِه،
ض ٍ
س َخطٍ ِمنَ ِ
هللا َو َغ َ
ب " .قَا َل " :فَتُفَ َّر ُ فِي َج َ
َ
وف ْال َم ْبلُو ِل،
ع َها َك َما يُ ْنتَزَ ُ
ع ال َّ
فَيَ ْنت َ ِز ُ
ص ِ
سفُّودُ ِمنَ ال ُّ
ط ْرفَةَ
عوهَا فِي يَ ِد ِه َ
فَيَأ ْ ُخذُهَا ،فَإِذَا أ َ َخذَهَا لَ ْم يَدَ ُ
وحَ ،ويَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها
َعي ٍْن َحتَّى يَ ْجعَلُوهَا فِي تِ ْل َك ْال ُم ُ
س ِ
يح ِجيفَ ٍة ُو ِجدَ ْ
ض،
ت َعلَى َو ْج ِه ْاۡل َ ْر ِ
َكأ َ ْنت َ ِن ِر ِ
َل ِمنَ
صعَدُونَ ِب َها ،فَ ََل يَ ُم ُّرونَ ِب َها َعلَى َم َ ٍ
فَيَ ْ
الرو ُح ْال َخبِ ُ
يث؟
ْال َم ََلئِ َك ِةِ ،إ ََّل قَالُواَ :ما َهذَا ُّ
ح أ َ ْس َمائِ ِه الَّتِي َكانَ
فَيَقُولُونَ  :فُ ََل ُن ب ُْن فُ ََل ٍن ِبأ َ ْقبَ ِ
اء
س َّمى ِب َها ِفي الدُّ ْنيَاَ ،حتَّى يُ ْنت َ َهى ِب ِه إِلَى ال َّ
س َم ِ
يُ َ
سو ُل
الدُّ ْنيَا ،فَيُ ْست َ ْفت َ ُح لَهُ ،فَ ََل يُ ْفت َ ُح لَهُ " ،ث ُ َّم قَ َرأ َ َر ُ
سلَّ َمَ :
اب
{َل تُفَت َّ ُح لَ ُه ْم أ َب َْو ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
س ِم
ال َّ
س َم ِ
اء َو ََل يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ َحتَّى يَ ِل َج ْال َج َم ُل ِفي َ
اط} [اۡلعراف ]٤٠ :فَيَقُو ُل هللاُ َع َّز َو َج َّل" :
ْال ِخيَ ِ
س ْفلَى،
ض ال ُّ
ين فِي ْاۡل َ ْر ِ
ا ْكتُبُوا ِكتَابَهُ فِي ِس ِج ٍ
فَت ُ ْ
ط َر ُح ُرو ُحهُ َ
{و َم ْن يُ ْش ِر ْك
ط ْر ًحا " .ث ُ َّم قَ َرأََ :
طفُهُ َّ
اء فَت َ ْخ َ
الطي ُْر أ َ ْو
بِاهللِ ،فَ َكأَنَّ َما خ ََّر ِمنَ ال َّ
س َم ِ

ق} [الحج" ]٣١ :
ان َ
س ِحي ٍ
الري ُح فِي َم َك ٍ
ت َ ْه ِوي بِ ِه ِ
سانِ ِه،
ان ،فَيُ ْج ِل َ
فَتُعَادُ ُرو ُحهُ فِي َج َ
س ِد ِهَ ،ويَأْتِي ِه َملَ َك ِ
فَيَقُ َ
وَل ِن لَهَُ :م ْن َرب َُّك؟ فَيَقُولُ :هَا ْه هَا ْه ََل أ َ ْد ِري،
فَيَقُ َ
وَل ِن لَهَُ :ما دِينُ َك؟ فَيَقُولُ :هَا ْه هَا ْه ََل أ َ ْد ِري،
فَيَقُ َ
الر ُج ُل الَّذِي بُ ِع َ
ث فِي ُك ْم؟ فَيَقُولُ:
وَل ِن لَهَُ :ما َهذَا َّ
اء أ َ ْن
هَا ْه هَا ْه ََل أ َ ْد ِري ،فَيُنَادِي ُمنَا ٍد ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ب ،فَا ْف ِر ُ
ارَ ،وا ْفت َ ُحوا لَهُ بَابًا ِإلَى
َكذَ َ
شوا لَهُ ِمنَ النَّ ِ
ضي َُّق َعلَ ْي ِه
س ُم ِ
وم َهاَ ،ويُ َ
ار ،فَيَأْتِي ِه ِم ْن َح ِرهَاَ ،و َ
النَّ ِ
عهَُ ،ويَأْتِي ِه َر ُج ٌل قَ ِبي ُح
ف فِي ِه أَض ََْل ُ
قَب ُْرهُ َحتَّى ت َ ْخت َ ِل َ
يح ،فَيَقُولُ :أ َ ْبش ِْر
ْال َو ْج ِه ،قَ ِبي ُح ِ
الثيَا ِ
بُ ،م ْن ِت ُن ِ
الر ِ
ت تُو َعدُ ،فَيَقُولُ:
سو ُء َكَ ،هذَا يَ ْو ُم َك الَّذِي ُك ْن َ
ِبالَّذِي يَ ُ
ت؟ فَ َو ْج ُه َك ْال َو ْجهُ يَ ِجي ُء ِبال َّ
ش ِر ،فَيَقُولُ :أَنَا
َم ْن أ َ ْن َ
َع َملُ َك ْال َخ ِب ُ
سا َعةَ "
ب ََل ت ُ ِق ِم ال َّ
يث ،فَيَقُولَُ :ر ِ
“এক আনসারী ব্যক্তির দাফনকাফনের জন্য আমরা একদিন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা

কবরের কাছে পৌুঁছে গেলাম তখনও
কবর খোুঁড়া শেষ হয় নি। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সেখানে বসলেন। আমরা তাুঁর চার পাশে
এমনভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের
মাথার উপর পাখি বসেছে। আর তাুঁর
হাতে ছিল চন্দন কাঠ যা দিয়ে তিনি
মাটির উপর মৃদু পিটাচ্ছিলেন। তিনি
তখন মাথা জাগালেন আর বললেন,
তোমরা কবরের শাস্তি থেকে
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা
করো। কথাটি তিনি দু’বার কিংবা তিন
বার বললেন। এরপর তিনি আরো
বললেন, যখন কোনো ঈমানদার বান্দা
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের
দিকে যাত্রা করে তখন আকাশ থেকে

তার কাছে ফিরিশতা আসে। তাদের
চেহারা থাকবে সূর্যের মত উজ্জল।
তাদের সাথে থাকবে জান্নাতের কাফন
ও সুগন্ধি। তারা তার চোখ বন্ধ করা
পর্যন্ত তার কাছে বসে থাকবে। মৃত্যুর
ফিরিশতা এসে তার মাথার কাছে বসবে।
সে বলবে, হে সুন্দর আত্মা! তুমি
আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা ও তার
সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আত্মা
বেরিয়ে আসবে যেমন বেড়িয়ে আসে
পান-পাত্র থেকে পানির ফোটা। সে
আত্মাকে গ্রহণ করে এক মুহুর্তের
জন্যেও ছাড়বে না। তাকে সেই
জান্নাতের কাফন পরাবে ও সুগন্ধি
লাগাবে। পৃথিবিতে যে মিশক আছে সে
তার চেয়ে বেশি সুগন্ধি ছড়াবে। তাকে

নিয়ে তারা আসমানের দিকে যেতে
থাকবে। আর ফিরিশতাদের প্রতিটি দল
বলবে, কে এই পবিত্র আত্মা? তাদের
প্রশ্নের উত্তরে তারা তার সুন্দর নাম
নিয়ে বলবে যে, অমুক অমুকের ছেলে।
এমনিভাবে প্রথম আসমানে চলে যাবে।
তার জন্য প্রথম আসমানের
দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। এমনি
করে প্রতিটি আসমান অতিক্রম করে
যখন সপ্তম আসমানে যাবে তখন
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন,
আমার বান্দা আমলনামাটা ইল্লিয়ীনে
লিখে দাও। আর আত্মাটা দুনিয়াতে তার
দেহের কাছে পাঠিয়ে দাও। এরপর কবরে
প্রশ্নোত্তরের জন্য দুজন ফিরিশতা
আসবে। তারা প্রশ্ন করবে, তোমার

প্রভূ কে? সে বলবে আমার প্রভূ
আল্লাহ। তারা প্রশ্ন করবে, তোমার
দীন কি? সে উত্তর দিবে, আমার দীন
ইসলাম। তারা প্রশ্ন করবে এই
ব্যক্তিকে চেন, যাকে তোমাদের কাছে
পাঠানো হয়েছে? সে উত্তরে বলবে, সে
আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে, তুমি
কীভাবে জানলে? সে উত্তরে বলবে,
আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি।
তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।
তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। তখন
আসমান থেকে একজন আহবানকারী
বলবে, আমার বান্দা অবশ্যই সত্য
বলেছে। তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে
দাও। তার কবর থেকে জান্নাতের একটি
দরজা খুলে দাও। জান্নাতের সুঘ্রাণ ও

বাতাস আসতে থাকবে। যতদূর চোখ
যায় ততদূর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া
হবে। তার কাছে সুন্দর চেহারার সুন্দর
পোশাক পরিহিত সুগন্ধি ছড়িয়ে এক
ব্যক্তি আসবে। সে তাকে বলবে, তুমি
সুসংবাদ নাও। সূখে থাকো। দুনিয়াতে এ
দিনের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছিল তোমাকে।
মৃত ব্যক্তি সুসংবাদ দাতা এ ব্যক্তিকে
সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে
উত্তরে বলবে, আমি তোমার নেক
আমল (সৎকর্ম)। তখন সে বলবে, হে
আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন! হে
আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন!!
যেন আমি আমার সম্পদ ও পরিবারের
কাছে ফিরে যেতে পারি। আর যখন
কোনো কাফির দুনিয়া থেকে বিদায়

হয়ে আখিরাত পানে যাত্রা করে তখন
তার কাছে কালো চেহারার ফিরিশতা
আগমন করে। তার সাথে থাকে চুল
দ্বারা তৈরি কষ্ট দায়ক কাপর। তারা
চোখ বুজে যাওয়া পর্যন্ত তার কাছে
বসে থাকে। এরপর আসে মৃত্যুর
ফিরিশতা। তার মাথার কাছে বসে বলে,
হে দুর্বিত্ত পাপিষ্ট আত্মা বের হয়ে
আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের দিকে
চলো। তখন তার দেহে প্রচন্ড কম্পন
শুরু হয়। তার আত্মা টেনে বের করা হয়,
যেমন আদ্র রেশমের ভিতর থেকে
লোহার ব্রাশ বের করা হয়। যখন
আত্মা বের করা হয় তখন এক
মুহুর্তের জন্যও ফিরিশতা তাকে ছেড়ে
দেয় না। সেই কষ্টদায়ক কাপড় দিয়ে

তাকে পেচিয়ে ধরে। তার লাশটি পৃথিবীতে
পড়ে থাকে। আত্মাটি নিয়ে যখন উপরে
উঠে তখন ফিরিশতারা বলতে থাকে কে
এই পাপিষ্ট আত্মা? তাদের উত্তরে
তার নাম উল্লেখ করে বলা হয় অমুক,
অমুকের ছেলে। প্রথম আসমানে গেলে
তার জন্য দরজা খোলার অনুরোধ করা
হলে দরজা খোলা হয় না। এ সময়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন:
َ
س َما َٰٓ ِء َو ََل يَ ۡد ُخلُونَ ۡٱل َجنَّةَ َحت َّ ٰى
َّ ب ٱل
ُ ﴿َل تُفَت َّ ُح لَ ُه ۡم أ َ ۡب ٰ َو
]٤٠ :﴾ [اَلعراف٤٠اط
ِۚ َس ِم ۡٱل ِخي
َ يَ ِل َج ۡٱل َج َم ُل فِي
“তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ
খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে
প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূুঁচের

ছিদ্রতে প্রবেশ করে”। [সূরা আলআরাফ, আয়াত: ৪0]
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তার
আমলনামা সিজ্জীনে লিখে দাও যা সর্ব
নিম্ন স্তর। এরপর তার আত্মাকে
পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হবে।
এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ
করেন:
َ س َما َٰٓ ِء فَت َ ۡخ
ُطفُه
َّ ٱَّلل فَ َكأَنَّ َما خ ََّر ِمنَ ٱل
ِ َّ ﴿و َمن يُ ۡش ِر ۡك ِب
َ
َّ
﴾٣١ يق
َ ان
ِ ٱلط ۡي ُر أ َ ۡو تَهۡ ِوي ِب ِه
ٖ س ِح
ٖ ٱلري ُح فِي َم َك
]٣١ :[الحج
“আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে,
সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর
পাখি তাকে ছোুঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা

বাতাস তাকে দূরের কোনো জায়গায়
নিক্ষেপ করল”। [সূরা আল-হাজ,
আয়াত: ৩1]।
এরপর তার দেহে তার আত্মা চলে
আসবে। দু’ফিরিশতা আসবে। তাকে
বসাবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবে,
তোমার প্রভূ কে? সে বলবে, হায়! হায়!!
আমি জানি না। তারা তাকে আবার
জিজ্ঞেস করবে, তোমার ধর্ম কি? সে
বলবে, হায়! হায়!! আমি জানি না।
তারপর জিজ্ঞেস করবে, এ ব্যক্তি কে
যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো
হয়েছিল? সে উত্তর দিবে, হায়! হায়!!
আমি জানি না। তখন আসমান থেকে এক
আহবানকারী বলবে, সে মিথ্যা বলেছে।
তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও।

জাহান্নামের একটি দরজা তার জন্য
খুলে দাও। জাহান্নামের তাপ ও
বিষাক্ততা তার কাছে আসতে থাকবে।
তার জন্য কবরকে এমন সঙ্কুচিত করে
দেওয়া হবে যাতে তার হাড্ডিগুলো
আলাদা হয়ে যাবে। তার কাছে এক
ব্যক্তি আসবে যার চেহার বিদঘুটে,
পোশাক নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধময়। সে
তাকে বলবে, যে দিনের খারাপ পরিণতি
সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছিলো তা
আজ উপভোগ করো। সে এই বিদঘুটে
চেহারার লোকটিকে জিজ্ঞেস করবে,
তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার
অসৎকর্ম। এরপর সে বলবে, হে প্রভূ!
আপনি যেন কিয়ামত সংঘটিত না
করেন”।[2]

এ হাদীস থেকে আমরা যা জানতে
পারলাম:
1- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গী সাথিদের নিয়ে
অন্যের দাফন-কাফনে অংশ গ্রহণ
করতেন।
2- কবরের শাস্তির বিষয়টি একটি
সত্য বিষয়। এটি বিশ্বাস করা ঈমানের
অংশ।
৩- কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহ
তা‘আলার কাছে আশ্রয় চাওয়া সুন্নত।
৪- ঈমানদার ও বেঈমানের মৃত্যুর মধ্যে
পার্থক্য।

৫- কবরে যাওয়ার পর ঈমানদার তার
পুরস্কার ও প্রতিদান পাওয়ার জন্য
কিয়ামত তাড়াতাড়ি কামনা করবে। আর
বেঈমান মনে করবে কিয়ামত কায়েম
হলে তাদের জাহান্নামের আযাব শুরু
হয়ে যাবে। তাই তারা কিয়ামত কামনা
করবে না।
6- ওয়াজ ও নসীহতের সময় কুরআনের
আয়াত তিলাওয়াত করেছেন ও কুরআন
থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৭- কবরে ফিরিশতাদের প্রশ্ন ও তার
উত্তর দেওয়া একটি সত্য বিষয়। এর
প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ।

৮- ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জিনের পরিচয়
জানা গেল। এ দুটি জান্নাত ও
জাহান্নামের অংশ বিশেষ।
৯- বরযখী জীবনের সত্যতা এ হাদীস
দিয়েও প্রমাণিত হলো।
10- হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত
করুন!! যেন আমি আমার সম্পদ ও
পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারি। এ
কথা দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তি সম্পদ
বলতে তার নেক আমলের সওয়াব ও
পুরস্কার বুঝিয়েছেন। আর ঈমানদার
ব্যক্তি জান্নাতে তার পরিবার
পরিজনের সাথে মিলিত হবেন। যদি তার
পরিবারবর্গ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল
হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َوٱتَّبَعَ ۡت ُه ۡم ذُ ِريَّت ُ ُهم بِإِي ٰ َم ٍن أ َ ۡل َح ۡقنَا بِ ِه ۡم
َ
ٰ
ذُ ِريَّت َ ُه ۡم َو َما َٰٓ أَلَ ۡتنَ ُهم ِم ۡن َع َم ِل ِهم ِمن ش َۡي ٖ ۚء ُك ُّل ۡٱم ِر ِٕۢي
]٢٠ :﴾ [الطور٢١ ب َر ِهين
َ س
َ ِب َما َك
“আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের
সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের
অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে
তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং
তাদের কর্মের কোনো অংশই কমাব
না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের
ব্যাপারে দায়ী থাকবে”। [সূরা আত-তুর,
আয়াত: 21]
11- বরযখী জীবনের সুখ ও তার
শাস্তির কিছু বর্ণনা এ হাদীসের
মাধ্যমে জানা গেল।

12- হাদীসে জান কবচকারী ফিরিশতাকে
মালাকুল মউত বলা হয়েছে। এর অর্থ
মৃত্যুর ফিরিশতা। তার নাম কি, তা
কুরআনে বা কোনো সহীহ হাদীসে বলা
হয় নি। আমরা যে এ ফিরিশতার নাম
দিয়েছি আজরাঈল এটা কুরআন বা সহীহ
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সম্ভব এটা
ইয়াহূদীদের থেকে এসেছে। তাই এ নামটি
ব্যবহার করা উচিত নয়।
দুই. ফিরিশতার প্রশ্নপর্ব
হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন মালেক
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ص َحابُهُ،
ض َع فِي قَب ِْر ِه َوت َ َولَّى َع ْنهُ أ َ ْ
«إِ َّن العَ ْبدَ إِذَا ُو ِ
ان فَيُ ْق ِعدَانِ ِه،
َو ِإنَّهُ لَيَ ْس َم ُع قَ ْر َ
ع نِعَا ِل ِه ْم ،أَتَاهُ َملَ َك ِ
الر ُج ِل ِل ُم َح َّم ٍد
فَيَقُوَلَ ِنَ :ما ُك ْن َ
ت تَقُو ُل فِي َهذَا َّ
سلَّ َم ،فَأ َ َّما ال ُمؤْ ِم ُن ،فَيَقُولُ :أ َ ْش َهدُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
سولُهُ ،فَيُقَا ُل لَهُ :ا ْن ُ
ِك
ظ ْر ِإلَى َم ْقعَد َ
َّللا َو َر ُ
أَنَّهُ َع ْبدُ َّ ِ
ار قَ ْد أ َ ْبدَلَ َك َّ
َّللاُ ِب ِه َم ْقعَدًا ِمنَ ال َجنَّ ِة ،فَيَ َرا ُه َما
ِمنَ النَّ ِ
س ُح لَهُ ِفي
َج ِميعًا  -قَا َل قَتَادَةَُ :وذُ ِك َر لَنَا :أَنَّهُ يُ ْف َ
ث أَن ٍَس  -قَا َلَ :وأ َ َّما ال ُمنَافِ ُق
قَب ِْر ِه ،ث ُ َّم َر َج َع ِإلَى َحدِي ِ
الر ُج ِل؟
َوال َكافِ ُر فَيُقَا ُل لَهَُ :ما ُك ْن َ
ت تَقُو ُل فِي َهذَا َّ
اس ،فَيُقَالُ:
فَيَقُولَُ :لَ أ َ ْد ِري ُك ْنتُ أَقُو ُل َما يَقُو ُل النَّ ُ
ب ِب َم َ
ار َ ِم ْن َحدِي ٍد
ْت َوَلَ تَلَي َ
َلَ دَ َري َ
ْتَ ،ويُض َْر ُ
ط ِ
ص ْي َحةً يَ ْس َمعُ َها َم ْن يَ ِلي ِه َغي َْر
ض ْربَةً ،فَيَ ِ
َ
صي ُح َ
الثَّقَلَي ِْن »
“মানুষকে যখন তার কবরে রাখা হয়
আর তার সাথিরা চলে যায়, তখন মৃত
ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়ায শুনতে
পায়। এমন সময় দু’জন ফিরিশতা এসে

তাকে বসায়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে,
এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী ধারনা
রাখতে? তখন ব্যক্তি যদি ঈমানদার
হয়, সে উত্তর দিবে, আমি সাক্ষ্য
দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাুঁর
রাসূল। তাকে বলা হবে জাহান্নামে
তোমার যেখানে অবস্থান ছিল সে দিকে
তাকাও। আল্লাহ জাহান্নামের এ
অবস্থানকে তোমার জন্য জান্নাত
দিয়ে পরিবর্তন করেছেন। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেনে, সে উভয় অবস্থানকেই দেখবে।
আর ব্যক্তি যদি মুনাফেক বা কাফির
হয়, যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, এই
ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী ধারনা
রাখতে? তখন উত্তরে সে বলবে, আমি

জানি না। মানুষ যা বলত আমি তাই
বলতাম। তাকে ফিরিশতাদ্বয় বলবে,
তুমি জানলে না ও তাকে অনুসরণ করলে
না। তখন তাকে লোহার হাতুরী দিয়ে
প্রচন্ড আঘাত করা হয়। ফলে এমন
চিৎকার দেয় যা মানুষ ও জিন ব্যতীত
সকল প্রাণী শুনতে পায়।”[৩]
এ হাদীস থেকে আমরা যা জানতে
পারলাম:
1- মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার সাথে
সাথে তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে
আনা হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন
করার জন্য।
2- কোনো কোন হাদীসে একটি
প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণনাকারী নিজ বর্ণনা সংক্ষেপ
করার জন্য এটা করেছেন। এটা তার
অধিকারের মধ্যে গণ্য। আসলে প্রশ্ন
করা হবে তিনটি বিষয় সম্পর্কে। একটি
বিষয় উল্লেখ করার অর্থ বাকী দুটো
বিষয় অস্বীকার করা নয়।
৩- তিনটি প্রশ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে
চেনা ও তার অনুসরণ সম্পর্কে
প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,
যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর রাসূল বলে
স্বাক্ষ্য দিয়েছে, সে প্রভূ হিসাবে
আল্লাহ ও ধর্ম হিসাবে ইসলামকে
স্বীকার করে নিয়েছে। তাই যে এ একটি

প্রশ্নের উত্তর দিবে এর মধ্যে বাকী
দুটোর উত্তর এমনিতেই এসে যাবে।
৪- মৃত্যুর পর ঈমানদারকে জাহান্নাম
দেখানো হবে। সে যে কত বড় বিপদ
থেকে বেুঁচে গেছে এটি তাকে বুঝাবার
জন্য।
৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-কে গভীরভাবে জানতে হবে।
কাফির ও মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে
যথাযথভাবে জানে না ও জানতে চায় না।
মুনকার ও নাকীর প্রসঙ্গ
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি

ুবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ان
« ِإذَا قُ ِب َر ْال َم ِيتُ  ،أَ ْو قَا َل :أ َ َحدُ ُك ْم ،أَتَاهُ َملَ َك ِ
ان ،يُقَا ُل ۡل َ َح ِد ِه َماْ :ال ُم ْن َك ُرَ ،و ِلآلخ َِر:
ان أ َ ْز َرقَ ِ
أ َ ْس َودَ ِ
الر ُج ِل؟
ير ،فَيَقُوَلَ ِنَ :ما ُك ْن َ
ت تَقُو ُل ِفي َهذَا َّ
النَّ ِك ُ
سولُهُ ،أ َ ْش َهدُ
فَيَقُولَُ :ما َكانَ يَقُولُُ :ه َو َع ْبدُ هللاِ َو َر ُ
أ َ ْن َلَ ِإلَهَ ِإَلَّ َّ
سولُهُ،
َّللاَُ ،وأ َ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر ُ
س ُح لَهُ ِفي
فَيَقُوَلَ ِن :قَ ْد ُكنَّا نَ ْعلَ ُم أَنَّ َك تَقُو ُل َهذَا ،ث ُ َّم يُ ْف َ
س ْب ِعينَ  ،ث ُ َّم يُن ََّو ُر لَهُ فِي ِه ،ث ُ َّم
س ْبعُونَ ذ َِرا ًعا فِي َ
قَب ِْر ِه َ
يُقَا ُل لَهُ ،نَ ْم ،فَيَقُولُ :أ َ ْر ِج ُع ِإلَى أ َ ْه ِلي فَأ ُ ْخ ِب ُر ُه ْم،
وس الَّذِي َلَ يُو ِق ُ
ظهُ ِإَلَّ
فَيَقُوَلَ ِن :نَ ْم َكن َْو َم ِة العَ ُر ِ
ب أ َ ْه ِل ِه ِإلَ ْي ِهَ ،حتَّى يَ ْبعَثَهُ َّ
ض َج ِع ِه ذَ ِل َك،
َّللاُ ِم ْن َم ْ
أ َ َح ُّ
اس يَقُولُونَ  ،فَقُ ْلتُ
َو ِإ ْن َكانَ ُمنَافِقًا قَا َلَ :
س ِم ْعتُ النَّ َ
ِمثْلَهَُ ،لَ أ َ ْد ِري ،فَيَقُوَلَ ِن :قَ ْد ُكنَّا نَ ْعلَ ُم أَنَّ َك تَقُو ُل
ض :التَئِ ِمي َعلَ ْي ِه ،فَت َ ْلتَئِ ُم َعلَ ْي ِه،
ذَ ِل َك ،فَيُقَا ُل ِلَل َ ْر ِ
عهُ ،فََلَ يَزَ ا ُل فِي َها ُمعَذَّبًا َحتَّى
ف فِي َها أ َ ْ
ضَلَ ُ
فَت َ ْخت َ ِل ُ
يَ ْبعَثَهُ َّ
ض َج ِع ِه ذَ ِل َك».
َّللاُ ِم ْن َم ْ

“যখন তোমাদের মধ্যে কোনো মৃত
ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয় তখন
কালো ও নীল বর্ণের দু’জন ফিরিশতা
আগমন করে। একজনের নাম মুনকার
অন্যজনের নাম হলো নাকীর। তারা
তাকে জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি
সম্পর্কে তোমরা কী বলতে? সে বলবে,
সে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি
স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত
কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাুঁর
বান্দা ও রাসূল। তখন ফিরিশতাদ্বয়
বলবে, আমরা আগেই জানতাম তুমি এ
উত্তরই দিবে। এরপর তার কবরকে
সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।
সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হয়।
এরপর তাকে বলা হয়, এখন তুমি নিদ্রা

যাও। সে বলবে, আমি আমার পরিবারের
কাছে ফিরে যাবো, তাদেরকে (আমার
অবস্থা সম্পর্কে) এ সংবাদ দেব। তখন
ফিরিশতাদ্বয় তাকে বলে, তুমি ঘুমাও
সেই নব বধুর মত যাকে তার প্রিয়জন
ব্যতীত কেউ জাগ্রত করে না।
এমনিভাবে একদিন আল্লাহ তাকে
জাগ্রত করবেন। আর যদি সে ব্যক্তি
মুনাফেক হয়, সে উত্তর দিবে আমি তাুঁর
(রাসূলুল্লাহ) সম্পর্কে মানুষকে যা
বলতে শুনেছি তাই বলতাম। বাস্তব
অবস্থা আমি জানি না। তাকে
ফেরেশ্তাদ্বয় বলবে, আমরা জানতাম,
তুমি এই উত্তরই দিবে। তখন মাটিকে
বলা হবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করো।
মাটি এমন চাপ সৃষ্টি করবে যে, তার

হাড্ডিগুলো আলাদা হয়ে যাবে। কিয়ামত
সংঘটনের সময় তার উত্থান পর্যন্ত এ
শাস্তি অব্যাহত থাকবে”।[৪]
হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
1- কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতাদের নাম
ও তাদের বর্ণ আলোচনা হলো।
2- ঈমানদারদের জন্য কবর প্রশস্ত
করা হবে। কবরের অন্ধকার দূর করতে
আলোর ব্যবস্থা করা হবে।
৩- ঈমানদার কবরের প্রশ্নোত্তর
পর্বের পর পরিবারের কাছে ফিরে
আসতে চাবে তার নিজের সফলতার
সুসংবাদ শুনানোর জন্য ও পরিবারের

লোকেরা যেন এ সফলতা অর্জনের
জন্য সৎকর্ম করে সে ব্যাপারে
উৎসাহিত করার জন্য।
৪- ঈমানদার ব্যক্তি বরযখের জীবনে
সুখ-নিদ্রায় বিভোর থাকবে। যখন
কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তার নিদ্রা
ভেঙ্গে যাবে ফলে সে অনেকটা
বিরক্তির স্বরে বলবে:
َ﴿قَالُواْ ٰيَ َو ۡيلَنَا َم ِٕۢن بَعَثَنَا ِمن َّم ۡرقَ ِدن َۜا ۗ ٰ َهذَا َما َو َعد
]٥٢ :﴾ [يس٥٢ َسلُون
َّ
َ صدَ َ ۡٱل ُم ۡر
َ ٱلر ۡح ٰ َم ُن َو
“হায়! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে
উঠালো? (তাদের বলা হবে) এটা তো
তা যার ওয়াদা পরম করুণাময়
করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য
বলেছিলেন”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫2]

৫- কাফির ও মুনাফিকরা কবরে শাস্তি
ভোগ করবে।
বরযখে শাস্তির কিছু দৃশয
্
হাদীসে এসেছে: সামুরা ইবন জুনদুব
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
অনেক সময়ে তাুঁর সাহাবীগণকে বলতেন,
ص َعلَ ْي ِه
«ه َْل َرأَى أ َ َحدٌ ِم ْن ُك ْم ِم ْن ُرؤْ يَا» قَا َل :فَيَقُ ُّ
َم ْن شَا َء َّ
ات َغدَاةٍِ « :إنَّهُ
صَ ،و ِإنَّهُ قَا َل ذَ َ
َّللاُ أ َ ْن يَقُ َّ
انَ ،و ِإنَّ ُه َما ا ْبتَعَثَا ِنيَ ،و ِإنَّ ُه َما قَاَلَ ِلي
أَتَا ِني اللَّ ْيلَةَ آ ِتيَ ِ
ط ِل ْقَ ،و ِإنِي ا ْن َ
ا ْن َ
طلَ ْقتُ َمعَ ُه َماَ ،و ِإنَّا أَتَ ْينَا َعلَى َر ُج ٍل
ض َ
ص ْخ َرةٍَ ،و ِإذَا ُه َو
ُم ْ
ط ِج ٍعَ ،و ِإذَا آخ َُر قَائِ ٌم َعلَ ْي ِه ِب َ
يَ ْه ِوي ِبال َّ
سهُ ،فَيَتَدَ ْهدَهُ
ص ْخ َر ِة ِل َرأْ ِس ِه فَيَثْلَ ُغ َرأْ َ
ال َح َج ُر هَا ُهنَا ،فَيَتْبَ ُع ال َح َج َر فَيَأ ْ ُخذُهُ ،فََلَ يَ ْر ِج ُع ِإلَ ْي ِه
سهُ َك َما َكانَ  ،ث ُ َّم يَعُودُ َعلَ ْي ِه فَيَ ْفعَ ُل ِب ِه
ص َّح َرأْ ُ
َحتَّى يَ ِ
ِمثْ َل َما فَعَ َل ال َم َّرة َ اۡلُولَى» قَا َل " :قُ ْلتُ لَ ُه َما:

ان؟ " قَا َل " :قَاَلَ ِلي :ا ْن َ
ق
ُ
س ْب َحانَ َّ ِ
ط ِل ِ
َّللا َما َهذَ ِ
ط ِل ْق " قَا َل " :فَا ْن َ
ا ْن َ
ق
طلَ ْقنَا ،فَأَت َ ْينَا َعلَى َر ُج ٍل ُم ْست َ ْل ٍ
ب ِم ْن َحدِيدٍَ ،و ِإذَا
ِلقَفَاهَُ ،و ِإذَا آخ َُر قَا ِئ ٌم َعلَ ْي ِه ِب َكلُّو ٍ
ُه َو يَأ ْ ِتي أ َ َحدَ ِشقَّ ْي َو ْج ِه ِه فَيُش َْر ِش ُر ِش ْدقَهُ ِإلَى قَفَاهُ،
َو َم ْن ِخ َرهُ ِإلَى قَفَاهَُ ،و َع ْينَهُ ِإلَى قَفَاهُ - ،قَا َلَ :و ُربَّ َما
قَا َل أَبُو َر َجاءٍ  :فَيَ ُ
ش ُّق  " -قَا َل« :ث ُ َّم يَت َ َح َّو ُل ِإلَى
ب
ب اْلخ َِر فَيَ ْفعَ ُل ِب ِه ِمثْ َل َما فَعَ َل بِ ْال َجا ِن ِ
ال َجا ِن ِ
ص َّح ذَ ِل َك
اۡل َ َّو ِل ،فَ َما يَ ْف ُر ُ ِم ْن ذَ ِل َك ال َجانِ ِ
ب َحتَّى يَ ِ
ب َك َما َكانَ  ،ث ُ َّم يَعُودُ َعلَ ْي ِه فَيَ ْفعَ ُل ِمثْ َل َما فَعَ َل
ال َجانِ ُ
ان؟
ال َم َّرة َ اۡلُولَى» قَا َل " :قُ ْلتُ ُ :
س ْب َحانَ َّ ِ
َّللا َما َهذَ ِ
ط ِل ْق ،فَا ْن َ
ق ا ْن َ
" قَا َل " :قَاَلَ ِلي :ا ْن َ
طلَ ْقنَا ،فَأَت َ ْينَا
ط ِل ِ
ِب أَنَّهُ َكانَ يَقُو ُل -
ور  -قَا َل :فَأ َ ْحس ُ
َعلَى ِمثْ ِل التَّنُّ ِ
ات " قَا َل« :فَ َّ
فَإِذَا ِفي ِه لَغ ٌ
ص َو ٌ
اطلَ ْعنَا ِفي ِه ،فَإِذَا
َط َوأ َ ْ
ب ِم ْن
ع َراةٌَ ،و ِإذَا ُه ْم يَأْتِي ِه ْم لَ َه ٌ
سا ٌء ُ
فِي ِه ِر َجا ٌل َونِ َ
ض ْوا» قَا َل:
أ َ ْسفَ َل ِم ْن ُه ْم ،فَإِذَا أَتَا ُه ْم ذَ ِل َك اللَّ َه ُ
ض ْو َ
ب َ
" قُ ْلتُ لَ ُه َماَ :ما َه ُؤَلَ ِء؟ " قَا َل " :قَاَلَ ِلي :ا ْن َ
ق
ط ِل ِ
ط ِل ْق " قَا َل« :فَا ْن َ
ا ْن َ
طلَ ْقنَا ،فَأَت َ ْينَا َعلَى نَ َه ٍر َ -ح ِس ْبتُ
أَنَّهُ َكانَ يَقُو ُل  -أ َ ْح َم َر ِمثْ ِل الد َِّمَ ،و ِإذَا فِي النَّ َه ِر
سا ِب ٌح يَ ْسبَ ُحَ ،و ِإذَا َعلَى ش َِط النَّ َه ِر َر ُج ٌل قَ ْد
َر ُج ٌل َ

سابِ ُح يَ ْسبَ ُح
يرةًَ ،وإِذَا ذَ ِل َك ال َّ
ارة ً َكثِ َ
َج َم َع ِع ْندَهُ ِح َج َ
َما يَ ْسبَ ُح ،ث ُ َّم يَأْتِي ذَ ِل َك الَّذِي قَ ْد َج َم َع ِع ْندَهُ
ارة َ ،فَيَ ْفغ َُر لَهُ فَاهُ فَيُ ْل ِق ُمهُ َح َج ًرا فَيَ ْن َ
ط ِل ُق يَ ْسبَ ُح،
ِ
الح َج َ
ث ُ َّم يَ ْر ِج ُع ِإلَ ْي ِه ُكلَّ َما َر َج َع ِإلَ ْي ِه فَغ ََر لَهُ فَاهُ فَأ َ ْلقَ َمهُ
ان؟ " قَا َل " :قَاَلَ
َح َج ًرا» قَا َل " :قُ ْلتُ لَ ُه َماَ :ما َهذَ ِ
ط ِل ْق " قَا َل« :فَا ْن َ
ق ا ْن َ
ِلي :ا ْن َ
طلَ ْقنَا ،فَأَت َ ْينَا َعلَى
ط ِل ِ
ت َراءٍ َر ُج ًَل َم ْرآةً،
َر ُج ٍل َك ِري ِه ال َم ْرآ ِةَ ،كأ َ ْك َر ِه َما أ َ ْن َ
َار يَ ُح ُّ
ش َها َويَ ْسعَى َح ْولَ َها» قَا َل " :قُ ْلتُ
َو ِإذَا ِع ْندَهُ ن ٌ
ق ا ْن َ
لَ ُه َماَ :ما َهذَا؟ " قَا َل " :قَاَلَ ِلي :ا ْن َ
ط ِل ْق،
ط ِل ِ
فَا ْن َ
ض ٍة ُم ْعت َ َّمةٍِ ،في َها ِم ْن ُك ِل
طلَ ْقنَا ،فَأَت َ ْينَا َعلَى َر ْو َ
يعَ ،و ِإذَا بَيْنَ َ
ض ِة َر ُج ٌل
ظ ْه َري ِ َّ
لَ ْو ِن َّ
الر ْو َ
الر ِب ِ
سه ُ ُ
ط ً
َ
اءَ ،و ِإذَا
وَل فِي ال َّ
س َم ِ
ط ِوي ٌلَ ،لَ أ َ َكادُ أ َ َرى َرأْ َ
ان َرأ َ ْيت ُ ُه ْم قَ ُّ
ط " قَا َل" :
َح ْو َل َّ
الر ُج ِل ِم ْن أَ ْكث َ ِر ِو ْلدَ ٍ
قُ ْلتُ لَ ُه َماَ :ما َهذَا َما َه ُؤَلَ ِء؟ " قَا َل " :قَاَلَ ِلي:
ط ِل ْق " قَا َل« :فَا ْن َ
ق ا ْن َ
ا ْن َ
ض ٍة
طلَ ْقنَا فَا ْنت َ َه ْينَا ِإلَى َر ْو َ
ط ِل ِ
ضةً قَ ُّ
ط أ َ ْع َ
سنَ »
َع ِظي َمةٍ ،لَ ْم أ َ َر َر ْو َ
ظ َم ِم ْن َها َوَلَ أ َ ْح َ
ارتَقَ ْينَا فِي َها،
ار َ فِي َها " قَا َل« :فَ ْ
قَا َل " :قَاَلَ ِليْ :
ضةٍ،
ب َولَ ِب ِن فِ َّ
فَا ْنت َ َه ْينَا ِإلَى َمدِينَ ٍة َم ْبنِيَّ ٍة ِبلَ ِب ِن ذَ َه ٍ
اب ال َمدِينَ ِة فَا ْست َ ْفت َ ْحنَا فَفُ ِت َح لَنَا فَدَخ َْلنَاهَا،
فَأَت َ ْينَا بَ َ

فَتَلَقَّانَا فِي َها ِر َجا ٌل ش ْ
ت
س ِن َما أ َ ْن َ
َط ٌر ِم ْن خ َْل ِق ِه ْم َكأ َ ْح َ
ْ
ت َراءٍ » قَا َل " :قَاَلَ لَ ُه ْم:
ح َما أ َ ْن َ
َراءٍ َ ،وشَط ٌر َكأ َ ْقبَ ِ
ا ْذ َهبُوا فَقَعُوا فِي ذَ ِل َك النَّ َه ِر " قَا َلَ « :و ِإذَا نَ َه ٌر
اض،
ُم ْعت َ ِر ٌ
ض يَ ْج ِري َكأ َ َّن َما َءهُ ال َم ْح ُ
ض ِفي البَيَ ِ
َب ذَ ِل َك
فَذَ َهبُوا فَ َوقَعُوا فِي ِه ،ث ُ َّم َر َجعُوا ِإلَ ْينَا قَ ْد ذَه َ
ورةٍ» قَا َل" :
ال ُّ
س ِن ُ
ص ُ
اروا فِي أ َ ْح َ
سو ُء َع ْن ُه ْم ،فَ َ
ص َ
اك َم ْن ِزلُ َك " قَا َل:
قَاَلَ ِليَ :ه ِذ ِه َجنَّةُ َع ْد ٍن َو َهذَ َ
الربَابَ ِة
صعُدًا فَإِذَا قَ ْ
ص ٌر ِمثْ ُل َّ
ص ِري ُ
«ف َ َ
س َما بَ َ
اك َم ْن ِزلُ َك " قَا َل" :
اء» قَا َل " :قَاَلَ ِليَ :هذَ َ
ض ِ
البَ ْي َ
ار َك َّ
َّللاُ ِفي ُك َما ذَ َرا ِني فَأ َ ْد ُخلَهُ ،قَاَلَ :أ َ َّما
قُ ْلتُ لَ ُه َما :بَ َ
اخلَهُ " قَا َل " :قُ ْلتُ لَ ُه َما :فَإِنِي قَ ْد
اْلنَ فََلََ ،وأ َ ْن َ
ت دَ ِ
ع َجبًا ،فَ َما َهذَا الَّذِي َرأ َ ْيتُ ؟ " قَا َل:
َرأ َ ْيتُ ُم ْنذُ اللَّ ْيلَ ِة َ
الر ُج ُل اۡل َ َّو ُل الَّذِي
سنُ ْخ ِب ُر َك ،أ َ َّما َّ
" قَاَلَ ِلي :أ َ َما ِإنَّا َ
الر ُج ُل يَأ ْ ُخذُ
أَتَي َ
ْت َعلَ ْي ِه يُثْلَ ُغ َرأْ ُ
سهُ ِبال َح َج ِر ،فَإِنَّهُ َّ
صَلَةِ ال َم ْكتُوبَ ِةَ ،وأ َ َّما
القُ ْرآنَ فَيَ ْرفُ ُ
ضهُ َويَنَا ُم َع ِن ال َّ
ْت َعلَ ْي ِه ،يُش َْرش َُر ِش ْدقُهُ ِإلَى قَفَاهُ،
الر ُج ُل الَّذِي أَتَي َ
َّ
الر ُج ُل
َو َم ْن ِخ ُرهُ ِإلَى قَفَاهَُ ،و َع ْينُهُ ِإلَى قَفَاهُ ،فَإِنَّهُ َّ
ِب ال َك ْذبَةَ ت َ ْبلُ ُغ اْلفَا َ َ ،وأ َ َّما
يَ ْغدُو ِم ْن بَ ْيتِ ِه ،فَيَ ْكذ ُ
ور،
سا ُء العُ َراة ُ الَّذِينَ ِفي ِمثْ ِل ِبن ِ
الر َجا ُل َو ِ
الن َ
َاء التَّنُّ ِ
ِ

الزنَاة ُ َو َّ
فَإِنَّ ُه ُم ُّ
ْت
الر ُج ُل الَّذِي أ َتَي َ
الز َوانِيَ ،وأ َ َّما َّ
الربَا،
َعلَ ْي ِه يَ ْسبَ ُح فِي النَّ َه ِر َويُ ْلقَ ُم ال َح َج َر ،فَإِنَّهُ آ ِك ُل ِ
ار يَ ُح ُّ
ش َها
َوأ َ َّما َّ
الر ُج ُل ال َك ِريهُ ال َم ْرآةِ ،الَّذِي ِع ْندَ النَّ ِ
َاز ُن َج َهنَّ َمَ ،وأ َ َّما
َويَ ْسعَى َح ْولَ َها ،فَإِنَّهُ َما ِل ٌك خ ِ
الر ُج ُل َّ
ض ِة فَإِنَّهُ ِإب َْرا ِهي ُم
الط ِوي ُل الَّ ِذي فِي َّ
َّ
الر ْو َ
سلَّ َمَ ،وأ َ َّما ال ِو ْلدَ ُ
ان الَّذِينَ َح ْولَهُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
ات َعلَى ال ِف ْ
ض
فَ ُك ُّل َم ْولُو ٍد َم َ
ط َر ِة " قَا َل :فَقَا َل بَ ْع ُ
َّللاَ ،وأ َ ْوَلَدُ ال ُم ْش ِر ِكينَ ؟ فَقَا َل
ال ُم ْس ِل ِمينَ  :يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
سلَّ َمَ « :وأ َ ْوَلَدُ
َر ُ
سو ُل َّ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
ال ُم ْش ِر ِكينَ َ ،وأ َ َّما القَ ْو ُم الَّذِينَ َكانُوا ش ْ
َط ٌر ِم ْن ُه ْم
سنًا َوش ْ
َط ٌر قَ ِبي ًحا ،فَإِنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم َخلَ ُ
صا ِل ًحا
َح َ
طوا َع َم ًَل َ
س ِيئًا ،ت َ َج َاوزَ َّ
َّللاُ َع ْن ُه ْم»
َوآخ ََر َ
“তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন
দেখেছে? তখন কেউ কেহ তাদের দেখা
স্বপ্নের বিবরণ দিতেন। একদিন
সকালে তিনি আমাদের বললেন, গত
রাতে আমার কাছে দু’জন আগন্তুক

আসলো। তারা আমাকে জাগালো আর
বলল, চলেন। আমি তাদের সাথে চললাম।
আমরা এক ব্যক্তির কাছে আসলাম,
দেখলাম সে শুয়ে আছে আর তার কাছে
এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে দাড়িয়ে আছে।
সে পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত
করছে ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে
যাচ্ছে। একটু পর তার মাথা ভালো হয়ে
যাচ্ছে। আবার সে পাথরটি নিয়ে তার
মাথায় আঘাত করছে। তার মাথা পূর্বের
অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে আবার আঘাত
করছে। এভাবেই চলছে। আমি তাদের
বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু’ব্যক্তি
কে? তারা আমাকে বলল, সামনে চলুন।
আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর এক
ব্যক্তির কাছে আসলাম, দেখলাম সে

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরেক ব্যক্তি
তার মাথার কাছে কুঠার নিয়ে দাড়িয়ে
আছে। তাকে উলট পালট করে তার শরীর
চিরছে। একবার চিৎ করছে আরেকবার
উপুর করছে। যখন পিঠের দিকটা এ
রকম করছে তখন সামনের দিকটা
ভালো হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন
সামনের দিকটায় এমন করছে তখন
পিঠের দিকটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমি
দেখে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ
দু’ব্যক্তি কে? তারা বলল, আপনি
সামনে চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে
থাকলাম। এসে বিশাল চুলার মত একটি
গর্তের কাছে পৌুঁছলাম। তার মধ্যে
শুনলাম চিৎকার। ভিতরের দিকে
তাকালাম। দেখলাম তার মধ্যে কিছু

উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। তাদের নীচ থেকে
আগুনে শিখা তাদের উপর আছরে পড়ে।
তারা চিৎকার দিয়ে উঠে। আমি
জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা
আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে
চলুন!! আমি চলতে থাকলাম। আমি
একটি নদীর কাছে আসলাম। নদীটির
পানি রক্তের মত লাল। দেখলাম এক
ব্যক্তি নদীটির মধ্যে সাতার কাটছে।
নদীর তীরে এক ব্যক্তি দাড়ানো আছে।
তার কাছে অনেকগুলো পাথর জমানো।
যখন সে তীরের দিক আসে তখন তার
মুখ খুলে যায়। মুখে একটি পাথর
নিক্ষেপ করা হয় আর সে তা গিলে
ফেলে। আবার সাতার কাটতে শুরু করে।
আবার তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা

হয়। যখনই সে তীরে ফিরে আসে তখনই
তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে আর সে
তা গিলে ফেলে আবার সাতার কাটতে
থাকে। আমি তাদের প্রশ্ন করলাম,
কারা এ দু’ব্যক্তি? তারা আমাকে বলল,
সামনে চলুন। আমরা সামনে চললাম।
এমন ব্যক্তির কাছে আসলাম যাকে
দেখতে খুবই খারাপ। তার মতো খারাপ
চেহারা লোক তুমি কখনো দেখোনি।
তার কাছে আগুন আছে আর সে তাতে
অনবরত ফুক দিয়ে জালিয়ে রাখার
চেষ্টা করছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস
করলাম, কে এই ব্যক্তি? তারা আমাকে
বলল, সামনে চলুন। আমরা সামনে
চললাম। এরপর আমরা একটি একটি
উদ্যানে আসলাম, যেখানে আছে বিশাল

বিশাল গাছ। আর আছে প্রত্যেক
প্রকারের বসন্তকালীন ফুল। দেখলাম
সেই উদ্যানে একজন দীর্ঘকায় মানুষ।
আমি তার মত দীর্ঘ মানুষ দেখি নি।
তার চতুর্পাশে দেখলাম বহু সংখ্যক
শিশু-কিশোর। আমি আমার সঙ্গীদের
জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা
আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে
চলুন!! আমরা চলতে থাকলাম। এসে
পৌুঁছলাম এমন একটি সুন্দর উদ্যানে
যার মত সুন্দর উদ্যান আমি কখনো
দেখি নি। আমাকে বলল, উপরের দিকে
উঠুন। আমি উঠলাম। এসে পৌুঁছলাম
এমন একটি শহরে যার বাড়ীঘরগুলো
স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত।
আমরা শহরের গেটে এসে পৌছলাম।

দরজা খোলার জন্য বললাম। দরজা
খুলে দেওয়া হলো। দেখলাম সেখানে
কিছু মানুষ আছে যাদের শরীর অর্ধেক
অংশ অত্যন্ত সুন্দর আর অর্ধেক
অতি কুৎসিত। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদের
বলল, তোমরা ঐ নদীতে যাও। নদীর
পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। তারা নদীতে ঝাপ
দিয়ে ফিরে আসল। দেখা গেল তাদের
পুরো শরীর সুন্দর হয়ে গেছে।
সঙ্গীদ্বয় আমাকে বলল, এটা হলো
জান্নাতে আদন। আর ঐগুলো হলো
আপনার বাসস্থান। আমার দৃষ্টি উপরে
উঠে গেল। আমি দেখলাম সাদা মেঘের
মতো শুভ্র একটি প্রাসাদ। আমাকে
বলল, এটা আপনার ঘর। এরপর আমি
তাদের উভয়কে বললাম, আল্লাহ

তোমাদের বরকত দিন, আমাকে একটু
সুযোগ দাও আমি প্রবেশ করি। তারা
আমাকে বলল, এখন তো সম্ভব নয়।
তবে আপনি তো সেখানে প্রবেশ
করবেন। এরপর আমি তাদের উভয়কে
বললাম, রাত থেকে শুরু করে আমি
আশ্চর্যজনক অনেক বিষয় দেখলাম।
যা দেখলাম তা কী? তারা বলল, আমরা
আপনাকে এখনই বলছি। তা হলো: যার
মাথায় আপনি পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত
করতে দেখেছেন সে হলো এমন ব্যক্তি
যে আল কুরআন গ্রহণ করেছিলো
কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়েছে ও ফরয
সালাত রেখে ঘুমিয়ে থেকেছে। আর যার
মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করতে
দেখেছেন, সে হলো এমন ব্যক্তি যে

সকাল বেলা ঘর থেকে বের হত আর
মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াতো পৃথিবীর বিভিন্ন
স্থানে। আর যে চুলোর মধ্যে উলঙ্গ
নারী ও পুরুষ দেখেছেন তারা হলো
ব্যভিচারী নর নারী। আর যাকে
দেখেছেন রক্ত নদীতে সাতার কাটছে সে
হলো সুদখোর। আর যাকে আগুন
ফুকতে দেখেছেন সে হলো জাহান্নামের
রক্ষী। আর উদ্যানে যে দীর্ঘকায়
মানুষটিকে দেখেছেন, তিনি হলেন,
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, আর তার
চারিদিকের শিশু-কিশোররা হলো, যারা
স্বভাব ধর্মের ওপর শিশু অবস্থায়
মারা গেছে। এ কথা বলার সময় অনেকে
প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
মুশরিকদের শিশু সন্তাদেরও কি এ

অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
মুশরিকদের শিশু সন্তানদেরও এ
অবস্থা হবে। আর যে সকল মানুষকে
দেখেছেন যে, তাদের কিছু অংশ কুৎসিত
আর কিছু অংশ সুন্দর, তারা হলো
এমন মানুষ যারা সৎকর্ম করেছে
আবার পাপাচারেও লিপ্ত হয়েছে।
আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন”।[৫]
বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে,
، َ فَإِنَّهُ يَأ ْ ُخذُ القُ ْرآن،سهُ ِبال َح َج ِر
ُ ْ«أ َ َّما الَّذِي يُثْلَ ُغ َرأ
»صَلَةِ ال َم ْكتُوبَ ِة
ُ ِفَيَ ْرف
َّ  َويَنَا ُم َع ِن ال،ُضه
“যাকে কুঠার দিয়ে মাথায় আঘাত করা
হচ্ছে সে হলো এমন ব্যক্তি যে মিথ্যা
রচনা করত আর তা বিভিন্ন প্রান্তে

ছড়িয়ে দিত। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে
এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আর যার
মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে
সে হলো এমন ব্যক্তি যে আল কুরআন
শিখেছে আর রাত নিদ্রায় কাটিয়েছে
এবং দিনে কুরআন অনুযায়ী আমল করে
নি”।[6]
কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি
দেওয়া হবে।
হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
1- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের একটি স্বপ্নের বিবরণ
হলো এ হাদীস। আমরা জানি নবী ও
রাসূলদের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নের

মত নয়। তাদের স্বপ্ন এক ধরনের অহী
বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ।
2- কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে
শাস্তি দেওয়া হবে, হাদীসের এ বক্তব্য
দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, এ শাস্তিটি
বরযখ জীবনের শাস্তি। কিয়ামতের পর
হিসাব নিকাশ ও বিচারের পর তার
চুরান্ত গন্তব্য স্থির করা হবে।
৩- আল কুরআন ধারন করে আবার তা
ত্যাগ করার শাস্তি জানা গেল। আল
কুরআন অধ্যায়ন করে সে মোতাবেক
জীবন পরিচালনা না করার পরিণাম
জানতে পারলাম।
৪- যে ব্যক্তি মিথ্যা খবর প্রচার করে
তার শাস্তির কথা জানতে পারলাম।

৫- ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তির
চিত্র আমরা অনুভব করলাম।
6- সুদ খাওয়া ও সুদী লেনদেন করার
শাস্তির একটি চিত্র আমরা অবগত
হলাম।
6- যে সকল শিশু -কিশোর বয়:প্রাপ্ত
হওয়ার আগেই মুত্যুবরণ করে তারা
জান্নাতে থাকবে। তারা কাফির পিতামাতা সন্তান হলেও। কারণ প্রতিটি শিশু
স্বভাবধর্ম ইসলাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ
করে। পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী বানায়।
খৃষ্টান বানায় বা পৌত্তলিক হতে পথ
দেখায়।
৭- যে সকল মুসলিম পাপাচার করে ও
সৎকর্ম করে তারা একদিন না একদিন

অবশ্যই জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ
করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ
আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা লাভ করে
শাস্তি ভোগ ব্যতীত মুক্তি পাবে। কেউ
শাস্তি ভোগ করে মুক্তি পাবে।
হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন মালেক
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ْ َ «لَ َّما َع َر َج ِبي َر ِبي َم َر ْرتُ ِبقَ ْو ٍم لَ ُه ْم أ
ار ِم ْن
ٌ َظف
ُ  يَ ْخ ُم،اس
 َم ْن: ُ فَقُ ْلت.ُور ُه ْم
ٍ نُ َح
ُ شونَ ُو ُجو َه ُه ْم َو
َ صد
ْ
وم
َ  َه ُؤ ََل ِء الَّذِينَ يَأ ُكلُونَ لُ ُح:َه ُؤ ََل ِء يَا ِجب ِْريلُ؟ قَا َل
» اض ِه ْم
ِ َّالن
ِ  َويَقَعُونَ ِفي أَع َْر،اس
“যখন আমার রব আমাকে উর্ধ্বে
আরোহণ (মি‘রাজে গমন) করালেন

তখন আমি এমন একদল মানুষ দেখলাম
যাদের হাতে তামার বড় বড় নখ। এ নখ
দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ
খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে
জিবরীল! এরা কারা? সে বলল, এরা
হলো ঐ সকল মানুষ যারা মানুষের
গোশত খেত, তাদের সম্মানহানী
ঘটাতো”।[৭]
হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
1- মি‘রাজের সময়ও রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে
বরযখ, জাহান্নামের শাস্তি ও
জান্নাতের কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে।

2- মানুষের গোশত খাওয়ার অর্থ
হলো তাদের দোষ চর্চা করা, গীবত
করা, তাদের দোষ প্রচার করে সমাজে
তাদের কে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানী
করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ب أ َ َحد ُ ُك ۡم أَن يَ ۡأ ُك َل
ُّ ض ۚا أَيُ ِح
ً ۡض ُكم بَع
ُ ۡ﴿و ََل يَ ۡغتَب بَّع
َ
]١٢ :﴾ [الحجرات١٢ ُلَ ۡح َم أ َ ِخي ِه َم ۡي ٗتا فَ َك ِر ۡهت ُ ُمو ۚه
“তোমরা একে অপরের গীবত করো না।
তোমাদের মধ্য কেউ কি নিজ মৃত
ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?
তোমরাতো তা অপছন্দই করে
থাকো”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত:
12]
এ আয়াতে অপরের দোষ চর্চাকে
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ মৃত

ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা
করেছেন। যারা এটা করে তারা মূলতঃ
নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত
নিকৃষ্ট কাজ করে। এটা এমন একটি
অপরাধ যা আল্লাহ নিজে ক্ষমা
করবেন না। যতক্ষণ না যার গীবত করা
হয়েছে সে তাকে ক্ষমা না করে। এটা
ইসলামী বিধানে একটি মানবাধিকার।
যারা গীবত করে, অপরের দোষ চর্চা
করে সমাজে তাকে অপমান করে ততারা
এ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে
অপরাধী। আল্লাহ তাদের ক্ষমা
করবেন না। যার গীবত করা হয়েছে,
যাকে অপমান করা হয়েছে তার কাছ
থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে অথবা

তাকে যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিয়ে
দায়মুক্ত হতে হবে।
৩- অপর মানুষের মান সম্মান রক্ষা
করা মুমিনদের দায়িত্ব। অন্যের মান
সম্মানে আঘাত করা ইসলামে হারাম
করা হয়েছে। অপরের গোপন দোষ
প্রচার করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া
ইত্যাদি হারাম। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ
বা আদালতের কাছে সংশোধনের
উদ্দেশ্যে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ
বা সত্য স্বাক্ষ্য প্রদান করা নিষেধ
নয়।
কবরের আযাব সম্পর্কে ইমামদের
বক্তব্য

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া
রহ. বলেন, সালাফে সালেহীন ইমামদের
মতামত হলো, যখন কোনো ব্যক্তি
মারা যায় তখন সে সুখে থাকে অথবা
শাস্তি ভোগ করতে থাকে। আর এ সুখ
বা শাস্তি তার আত্মা ও দেহ উভয়ে
ভোগ করে থাকে। কখনো আত্মা দেহে
আসে। তখন দেহ ও আত্মা উভয়ে
একসাথে সুখ বা শাস্তি ভোগ করে।
অতঃপর কিয়ামতের দিন আত্মা
শরীরের সাথে একত্র হয়ে কবর থেকে
উত্থিত হবে। (মজমু আল ফাতাওয়া)
ইমাম নাওয়াবী রহ. বলেন, আহলে
সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীরা
বিশ্বাস করেন যে কবরের শাস্তি একটি
সত্য বিষয়। আর এ বিষয়ে কুরআন ও

হাদীসের বহু সংখ্যক প্রমাণ রয়েছে।
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,
ُ ار يُعۡ َرضُونَ َعلَ ۡي َها
:﴾ [غافر٤٦ غد ُٗوا َو َعش ِٗي ۚا
ُ َّ﴿ٱلن
]٤٦
“আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার
সামনে উপস্থিত করা হয়”। [সূরা
গাফির, আয়াত: ৪6]
এ বিষয়ে যথেষ্ঠ পরিমাণে হাদীস
বর্ণিত হয়েছে। আর আকল-বুদ্ধি
এটাকে অসম্ভব মনে করে না। যদি
কারো আকল বা জ্ঞান এটাকে
অসম্ভব মনে করে তবে তাকে বুঝতে
হবে, এ বিষয়ে যখন কুরআন ও হাদীসের
সিদ্ধান্ত এসে গেছে তখন এটা মান্য
করা অবশ্য কর্তব্য। এটা আমাদের

জ্ঞানের পরিধির ভিতরে হোক বা
বাহিরে, তাতে কিছু আসে যায় না।
আসল কথা হলো, কবরের শাস্তির
বিশ্বাসটি আহলে সুন্নাতের আকীদাবিশ্বাসের অন্তর্গত।
খারেজী, অধিকাংশ মুতাযিলা ও
মুরজিয়াদের একটি দল কবরের শাস্তির
বিষয়টি অস্বীকার করে।
তিনি আরো বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির
শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা পুড়ে
ছাই হয়ে যায় কিংবা কোনো জীবজন্তুর পেটে চলে যায় তাহলেও কবরের
শাস্তি ভোগ করা সম্ভব।

যদি বলা হয়, আমরা দেখি মৃত
ব্যক্তিকে কবরে যেভাবে রাখা হয়েছে
সেভাবেই আছে। কখন তাকে বসানো
হলো আর কীভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া
হলো?
এর উত্তরে বলা যায়, আমরা অনুভব না
করলেও এটা ঘটা সম্ভব। যেমন
আমাদের পাশে কোনো ব্যক্তি
নিদ্রায় থাকে আর সে স্বপ্নে কত
খারাপ অবস্থা ভোগ করতে থাকে বা
কত সুখ ভোগ করতে থাকে। অথচ
আমরা তার পাশে থেকেও তার কোনো
কষ্ট বা সুখ অনুভব করি না বা দেখি
না।

এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল অহী নিয়ে
আসতো। আর রাসূল কষ্ট করে সে অহী
ধারন করতেন কিন্তু পাশে উপস্থিত
সাহাবীগণ তা টের পেতেন না। (শরহু
মুসলিম)
দ্বিতীয় অধ্যায়
কিয়ামত সংঘটন
যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের
নির্ধারিত সময় চলে আসবে তখন
কিয়ামত সংঘটিত হবে। তিনি কিয়ামত
সংঘটনের দায়িত্বশীল ফিরিশতাকে
শিংগায় ফুৎকার দিতে নির্দেশ দিবেন।
সে একটি ফুৎকার দিবে। ফলে যমীন ও
পর্বতমালা সরিয়ে নেওয়া হবে। এক

আঘাতে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।
আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। গ্রহনক্ষত্র খসে পড়বে। আলো চলে যাবে।
সমুদ্রগুলো অগ্নিউত্তাল হয়ে যাবে।
দুষ্ট মানুষগুলো তখন মরে যাবে।
কিয়ামত যখন কায়েম হবে তখন
পৃথিবীতে শুধু খারাপ মানুষের বসবাস
থাকবে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,
سا َع ِة ش َۡي ٌء
َّ اس ٱتَّقُواْ َربَّ ُك ۡۚم ِإ َّن زَ ۡلزَ لَةَ ٱل
ُ َّ﴿ ٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلن
َٰٓ ضعَ ٍة َع َّما
ِ  يَ ۡو َم ت َ َر ۡونَ َها ت َ ۡذ َه ُل ُك ُّل ُم ۡر١ َع ِظيم
ت َح ۡم ٍل َح ۡملَ َها َوت َ َرى
ِ ض ُع ُك ُّل ذَا
َ َ ضعَ ۡت َوت
َ أ َ ۡر
ٱَّلل
ُ س ٰ َك َر ٰى َو َما ُهم ِب
ُ اس
ِ َّ اب
َ َس ٰ َك َر ٰى َو ٰلَ ِك َّن َعذ
َ َّٱلن
]٢ ،١ :﴾ [الحج٢ شدِيد
َ

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে
ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন
এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা
তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য
দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে
ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী
তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে
মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা
মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই
কঠিন”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: 1-2]
ت
ِ َ َو ُح ِمل١٣ ور ن َۡفخَة ٰ َو ِحدَة
ُّ ﴿فَإِذَا نُ ِف َخ فِي ٱل
ِ ص
 فَيَ ۡو َمئِ ٖذ١٤ ض َو ۡٱل ِجبَا ُل فَدُ َّكتَا دَ َّك ٗة ٰ َو ِحدَ ٗة
ُ ۡٱۡل َ ۡر
ي يَ ۡو َم ِئ ٖذ
َ  َوٱن١٥ ُت ۡٱل َوا ِقعَة
ِ َّشق
ِ ََوقَع
َّ ت ٱل
َ س َما َٰٓ ُء فَ ِه
ش
َ  َو ۡٱل َملَكُ َعلَ ٰ َٰٓى أ َ ۡر َجآَٰئِ َه ۚا َويَ ۡح ِم ُل َع ۡر١٦ َوا ِهيَة
 يَ ۡو َمئِ ٖذ تُعۡ َرضُونَ ََل١٧ َر ِب َك فَ ۡوقَ ُه ۡم يَ ۡو َمئِ ٖذ ث َ ٰ َمنِيَة
]١٨ ،١٣ :﴾ [الحاقة١٨ ت َ ۡخفَ ٰى ِمن ُك ۡم خَا ِفيَة

“অতঃপর যখন শিংগায় ফুুঁক দেওয়া
হবে- একটি মাত্র ফুুঁক। আর যমীন ও
পর্বতমালাকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং
মাত্র একটি আঘাতে এগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সে দিন
মহাঘটনা সংঘটিত হবে। আর আসমান
বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন তা হয়ে
যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত। ফিরিশতাগণ
আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে।
সেদিন তোমার রবের আরশকে আটজন
ফিরিশতা তাদের উর্ধ্বে বহন করবে।
সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা
হবে। তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই
গোপন থাকবে না”। [সূরা আলহাক্কাহ, আয়াত: 1৩-1৮]

س َما َٰٓ ُء ٱنفَ َ
ب ٱنتَث َ َر ۡت ٢
﴿إِذَا ٱل َّ
ط َر ۡت َ ١وإِذَا ۡٱل َك َوا ِك ُ
ور بُعۡ ثِ َر ۡت َ ٤ع ِل َم ۡت
ار فُ ِج َر ۡت َ ٣و ِإذَا ۡٱلقُبُ ُ
َو ِإذَا ۡٱل ِب َح ُ
ن َۡفس َّما قَدَّ َم ۡت َوأ َ َّخ َر ۡت [ ﴾٥اَلنفطار]٥ ،١ :
“যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। আর যখন
নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়বে। আর যখন
সমুদ্রগুলোকে একাকার করা হবে।
আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে।
তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে যা
আগে পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে
]গেছে”। [সূরা ইনফিতার, আয়াত: 1-৫
﴿ ِإنَّ َما تُو َعدُونَ لَ ٰ َو ِقع  ٧فَإِذَا ٱلنُّ ُجو ُم ُ
س ۡت َ ٨و ِإذَا
ط ِم َ
س َما َٰٓ ُء فُ ِر َج ۡت َ ٩و ِإذَا ۡٱل ِجبَا ُل نُ ِسفَ ۡت َ ١٠و ِإذَا
ٱل َّ
س ُل أُقِت َ ۡت ِۡ ١١لَي ِ يَ ۡو ٍم أ ُ ِجلَ ۡت ِ ١٢ليَ ۡو ِم ۡٱلفَصۡ ِل
ٱلر ُ
ُّ
َ ١٣و َما َٰٓ أ َ ۡد َر ٰى َك َما يَ ۡو ُم ۡٱلفَصۡ ِل َ ١٤و ۡيل يَ ۡو َمئِ ٖذ
ِل ۡل ُم َك ِذ ِبينَ [ ﴾ ١٥المرسَلت]١٥ ،٧ :

“তোমাদেরকে যা কিছুর ওয়াদা দেওয়া
হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। যখন
তারকারাজি আলোহীন হবে, আর
আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর যখন
পাহাড়গুলি চূর্ণবিচূর্ণ হবে, আর যখন
রাসূলদেরকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত
করা হবে; কান দিনের জন্য এসব
স্থগিত করা হয়েছিল? বিচার দিনের
জন্য। আর কিসে তোমাকে জানাবে
বিচার দিবস কি? মিথ্যারোপকারীদের
জন্য সেদিনের দুর্ভোগ!” [সূরা আলমুরসালাত: ৭-1৫]
١٠٥ ﴿ويَ ۡسلُون ََك َع ِن ۡٱل ِجبَا ِل فَقُ ۡل يَن ِسفُ َها َر ِبي ن َۡس ٗفا
َ
َٰٓ َ  ََّل ت َ َر ٰى فِي َها ِع َو ٗجا َو١٠٦ ص ٗفا
َل
ٗ َفَيَذَ ُرهَا ق
َ ص ۡف
َ اعا
ُّۥهٞۖ َي ََل ِع َو َج ل
َ  يَ ۡو َمئِ ٖذ يَت َّ ِبعُونَ ٱلدَّا ِع١٠٧ أ َ ۡم ٗتا

لر ۡح ٰ َم ِن فَ ََل ت َ ۡس َم ُع إِ ََّل ه َۡم ٗسا
َ َو َخ
ِ َشع
َّ ت ۡٱۡلَصۡ َواتُ ِل
]١٠٨ ،١٠٥ :﴾ [طه١٠٨
“আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করে। বল, আমার রব
এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে
বিক্ষিপ্ত করে দিবেন, তারপর তিনি
তাকে মসৃণ সমতলভূমি করে দিবেন
তাতে তুমি কোনো বক্রতা ও উচ্চতা
দেখবে না। সদিন তারা আহ্বানকারীর
(ফেরেশতার) অনুসরণ করবে। এর
কোনো এদিক সেদিক হবে না এবং
পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ
নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া
তুমি কিছুই শুনতে পাবে না”। [সূরা
ত্বাহা, আয়াত: 10৫-10৮]

ت ۡٱل ِجبَا ُل َكثِيبٗ ا
ض َو ۡٱل ِجبَا ُل َو َكانَ ِ
ف ۡٱۡل َ ۡر ُ
﴿ يَ ۡو َم ت َ ۡر ُج ُ
َّ “দিন যমীন ওم ِه ً
يَل [ ﴾ ١٤المزمل]١٤ :
পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং
পাহাড়গুলো চলমান বালুকারাশিতে
পরিণত হবে”। [সূরা আল-মুযযাম্মমিল,
]আয়াত: 1৪
ارزَ ٗة
﴿ويَ ۡو َم نُ َ
س ِي ُر ۡٱل ِجبَا َل َوت َ َرى ۡٱۡل َ ۡر َ
ض بَ ِ
َ
ضواْ َعلَ ٰى
ع ِر ُ
َو َحش َۡر ٰنَ ُه ۡم فَلَ ۡم نُغَاد ِۡر ِم ۡن ُه ۡم أ َ َحدٗ ا َ ٤٧و ُ
ص ٗفا لَّقَ ۡد ِج ۡئت ُ ُمونَا َك َما َخلَ ۡق ٰنَ ُك ۡم أَ َّو َل َم َّر ِٕۢةِ ۚۚ بَ ۡل
َر ِب َك َ
ب
ض َع ۡٱل ِك ٰت َ ُ
زَ َع ۡمت ُ ۡم أَلَّن نَّ ۡجعَ َل لَ ُكم َّم ۡو ِعدٗ ا َ ٤٨و ُو ِ
فَت َ َرى ۡٱل ُم ۡج ِر ِمينَ ُم ۡش ِف ِقينَ ِم َّما فِي ِه َويَقُولُونَ ٰيَ َو ۡيلَتَنَا
يرة ً ِإ َّ َٰٓ
َل
َما ِل ٰ َهذَا ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ب ََل يُغَاد ُِر َ
ير ٗة َو ََل َك ِب َ
ص ِغ َ
اض ٗر ۗا َو ََل يَ ۡظ ِل ُم َرب َُّك
ص ٰى َه ۚا َو َو َجدُواْ َما َع ِملُواْ َح ِ
أ َ ۡح َ
أ َ َحدٗ ا [ ﴾٤٩الكهف]٤٩ ،٤٧ :
“আর যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান
করব এবং তুমি যমীনকে দেখতে পাবে

দৃশ্যমান, আর আমি তাদেরকে একত্র
করব। অতঃপর তাদের কাউকেই ছাড়ব
না। আর তাদেরকে তোমার রবের
সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ
করে। (আল্লাহ তা‘আলা বলবেন)
তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনভাবে,
যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার
সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা তো
ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য
কোনো প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রাখি নি।
আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি
অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে
যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে,
হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ
কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না,
শুধু সংরক্ষণ করে এবং তারা যা

করেছে, তা হাজির পাবে। আর তোমার
রব কারো প্রতি যুলম করেন না। [সূরা
]আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৭-৪৯
হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর
ইবন আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
«يَ ْخ ُر ُج الدَّ َّجا ُل ِفي أ ُ َّم ِتي فَيَ ْم ُك ُ
ث أ َ ْربَ ِعينَ ََ -ل
أ َ ْد ِري :أ َ ْربَ ِعينَ يَ ْو ًما ،أ َ ْو أ َ ْربَ ِعينَ َ
ش ْه ًرا ،أ َ ْو أ َ ْربَ ِعينَ
َعا ًما فَيَ ْبعَ ُ
ع ْر َوة ُ ب ُْن
سى ابْنَ َم ْريَ َم َكأَنَّهُ ُ
ث هللاُ ِعي َ
َم ْسعُودٍ ،فَ َي ْ
طلُبُهُ فَيُ ْه ِل ُكهُ ،ث ُ َّم يَ ْم ُك ُ
س ْب َع
ث النَّ ُ
اس َ
ْس بَيْنَ اثْنَي ِْن َعدَ َاوةٌ ،ث ُ َّم يُ ْر ِس ُل هللاُ ِري ًحا
ِسنِينَ  ،لَي َ
اردَة ً ِم ْن قِبَ ِل ال َّ
ض
شأ ْ ِم ،فَ ََل يَ ْبقَى َعلَى َو ْج ِه ْاۡل َ ْر ِ
بَ ِ
ان ِإ ََّل
أ َ َحدٌ ِفي قَ ْل ِب ِه ِمثْقَا ُل ذَ َّر ٍة ِم ْن َخي ٍْر أ َ ْو ِإي َم ٍ
ضتْهَُ ،حتَّى لَ ْو أ َ َّن أ َ َحدَ ُك ْم دَ َخ َل فِي َك ِب ِد َجبَ ٍل
قَبَ َ

س ِم ْعت ُ َها ِم ْن
لَدَ َخلَتْهُ َعلَ ْي ِهَ ،حتَّى ت َ ْقبِ َ
ضهُ " قَا َلَ :
سلَّ َم ،قَا َل " :فَيَ ْبقَى
َر ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
سو ِل هللاِ َ
اس فِي ِخفَّ ِة َّ
السبَاعََِ ،ل
الطي ِْر َوأ َ ْح ََل ِم ِ
ار النَّ ِ
ِش َر ُ
يَ ْع ِرفُونَ َم ْع ُروفًا َو ََل يُ ْن ِك ُرونَ ُم ْن َك ًرا ،فَيَت َ َمث َّ ُل لَ ُه ُم
ش ْي َ
ال َّ
ط ُ
ان ،فَيَقُولُ :أ َ ََل ت َ ْست َ ِجيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ  :فَ َما
ار
انَ ،و ُه ْم فِي ذَ ِل َك دَ ٌّ
تَأ ْ ُم ُرنَا؟ فَيَأ ْ ُم ُر ُه ْم ِب ِعبَادَةِ ْاۡل َ ْوث َ ِ
ِر ْزقُ ُه ْمَ ،ح َس ٌن َع ْي ُ
ور ،فَ ََل
ش ُه ْم ،ث ُ َّم يُ ْنفَ ُخ ِفي ال ُّ
ص ِ
صغَى ِليتًا َو َرفَ َع ِليتًا ،قَا َلَ :وأ َ َّو ُل
يَ ْس َمعُهُ أ َ َحدٌ ِإ ََّل أ َ ْ
َم ْن يَ ْس َمعُهُ َر ُج ٌل َيلُو ُ
صعَ ُق،
ض ِإ ِب ِل ِه ،قَا َل :فَيَ ْ
ط َح ْو َ
اس ،ث ُ َّم يُ ْر ِس ُل هللاُ  -أ َ ْو قَا َل يُ ْن ِز ُل هللاُ -
َويَ ْ
صعَ ُق النَّ ُ
ط ًرا َكأَنَّهُ َّ
َم َ
ان ال َّ
ش ُّ
الظ ُّل  -نُ ْع َم ُ
اك  -فَت َ ْنبُتُ
الط ُّل أ َ ِو ِ
اس ،ث ُ َّم يُ ْنفَ ُخ فِي ِه أ ُ ْخ َرى ،فَإِذَا ُه ْم قِيَا ٌم
سادُ النَّ ِ
ِم ْنهُ أ َ ْج َ
يَ ْن ُ
اس َهلُ َّم ِإلَى َر ِب ُك ْم،
ظ ُرونَ  ،ث ُ َّم يُقَالُ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َوقِفُو ُه ْم ِإنَّ ُه ْم َم ْسئُولُونَ  ،قَا َل :ث ُ َّم يُقَالُ :أ َ ْخ ِر ُجوا
بَ ْع َ
ار ،فَيُقَالُِ :م ْن َك ْم؟ فَيُقَالُِ :م ْن ُك ِل أ َ ْلفٍ
ث النَّ ِ
اك َي ْو َم يَ ْجعَ ُل
ِت ْسعَ ِمائ َ ٍة َو ِت ْسعَةً َو ِت ْس ِعينَ  ،قَا َل فَذَ َ
سا ٍ »
ْال ِو ْلدَانَ ِشيبًاَ ،وذَ ِل َك يَ ْو َم يُ ْكش ُ
َف َع ْن َ

“আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের
আবির্ভাব হবে। সে চল্লিশ-আমি জানি
না চল্লিশ দিবস, না মাস, না বছরঅবস্থান করবে। আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন ঈসা ইবন মারইয়াম
আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন। তাকে
দেখতে উরওয়া ইবন মাসউদের মত মনে
হবে। তিনি দাজ্জাল-কে খোুঁজ করবেন
ও হত্যা করবেন। এরপর মানুষ সাত
বছর এমনভাবে কাটাবে যে দুজন
মানুষের মধ্যে কোনো শত্রুতা থাকবে
না। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
উত্তর দিক থেকে হিমেল বায়ু প্রেরণ
করবেন। যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ
ঈমান রয়েছে তারা সকলে এতে মৃত্যু
বরণ করবে। ঈমানদার ও ভালো

মানুষের কেউ বেুঁচে থাকবে না। যদি
তোমাদের কেউ পাহাড়ের সুরক্ষিত
গুহায় প্রবেশ করে তাকেও এ বাতাস
পেয়ে বসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো
শুনেছি যে, দুরাচারী মানুষগুলো
অবশিষ্ট থাকবে পাখির মত দ্রুত আর
বাঘের মত হিংস্র। তারা ভালোকে
ভালো হিসাবে জানবে না আর মন্দকে
মন্দ মনে করবে না। শয়তান মানুষের
আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবে
তোমরা ভালো কাজে সাড়া কেন দাও
না? তারা বলবে তুমি আমাদের কী করতে
বলো? সে তাদের মুর্তির উপাসনা
করতে আদেশ করবে। তারা সুন্দর
জীবনোপকরণ নিয়ে জীবন যাপন

করবে। অতঃপর একদিন শিংগায় ফুুঁক
দেওয়া হবে। (তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে
যাবে) এরপর একদিন প্রচন্ড বৃষ্টি
বর্ষিত হবে। এ বৃষ্টির কারণে মানুষের
দেহগুলো উদ্ভিদের মত উত্থিত হবে।
এরপর আবার শিংগায় ফুুঁক দেওয়া হবে
তখন মানুষেরা দাড়িয়ে যাবে ও এদিক
সেদিক তাকাতে থাকবে। তারপর বলা
হবে হে মানব সকল! তোমাদের রবের
দিকে আসো। তোমরা দাড়িয়ে যাও,
তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন,
জাহান্নামীদের বের করে আনো।
জিজ্ঞাসা করা হবে কত জন থেকে কত
জন বের করে আনবো? উত্তর দেওয়া
হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয় শত

নিরানব্বই জনকে বের করে নাও।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটিই এমন দিন
যা শিশুদের বৃদ্ধ করে দিবে। আর এ
দিনটিতে আল্লাহ তা‘আলা নিজ পায়ের
গোছা উম্মুকত
্ করবেন”।[৮]
হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
1- কিয়ামতের বড় আলামতের একটি
হলো দাজ্জালের আবির্ভাব।
2- কিয়ামতের বড় আলামতের একটি
হলো ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন।
৩- ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে
শেষ করে দিবেন। এরপর সুখ শান্তির

রাজত্ব কায়েম হবে যা সাত বছর স্থায়ী
হবে।
৪-রহমতের বায়ু প্রেরণ করে
কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ ঈমানদারদের
মৃত্যু ঘটাবেন। এটিও কিয়ামতের একটি
বড় আলামত।
৫- কিয়ামতের পূর্বক্ষণে পৃথিবীতে
কোনো ভালো মানুষ থাকবে না।
হিংস্র, দুর্বিত্ত, দূরাচার ব্যক্তিদের
উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।
6- কিয়ামতের পূর্বে সর্বত্র শয়তানের
তৎপরতায় পৌত্তলিকতা বা মুর্তি
পুজার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। তখন
মানুষ সচ্ছলতার সাথে সুন্দর
জীবনোপকরণসহ জীবন যাপন করবে।

৭- মানুষের উন্নত জীবন-যাপন দেখে
বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। এটা
তাদের সত্যতা, সত্যবাদিতা বা
গ্রহণযোগ্যতার আলামত নয়।
৮- প্রথম শিংগায় ফুুঁৎকারে পৃথিবীর
সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়
ফুুঁৎকারে মানুষ জীবন ফিরে পাবে।
৯- মুষলধারে বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ
রাব্বুল আলামীন মানুষকে পূনর্জীবিত
করবেন।
10- জাহান্নামীদের সংখ্যা অনেক বেশি
হবে। প্রতি হাজার মানুষে একজন বাদে
সকলে জাহান্নামে যাবে।

11- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
কিয়ামতের পর নিজের পায়ের গোছা
উম্মুক্ত করবেন। যেমন তিনি বলেন,
س ُجو ِد فَ ََل
ُّ سا ٖ َويُ ۡد َع ۡونَ ِإلَى ٱل
ُ ﴿ يَ ۡو َم يُ ۡكش
َ َف َعن
]٤٢ :﴾ [القلم٤٢ َيَ ۡست َ ِطيعُون
“সে দিন পায়ের গোছা উম্মুক্ত করা
হবে। আর তাদেকে সিজদা করার জন্য
আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা
সক্ষম হবে না”। [সূরা আল-কলম: ৪2]
12- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পা
রয়েছে, তবে তা তাুঁর মহান সত্ত্বার
জন্য যেমন উপযোগী তেমনই।
শিঙ্গায় ফুুঁৎকার প্রসঙ্গে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে
বলেন,
ت َو َمن
ِ س ٰ َم ٰ َو
َّ ص ِعقَ َمن فِي ٱل
ُّ ﴿ َونُ ِف َخ فِي ٱل
َ َور ف
ِ ص
ّٞۖ َّ شا َٰٓ َء
ٱَّللُ ث ُ َّم نُ ِف َخ فِي ِه أ ُ ۡخ َر ٰى فَإِذَا
َ ض ِإ ََّل َمن
ِ فِي ۡٱۡل َ ۡر
ُ ُه ۡم ِقيَام يَن
ور َر ِب َها
ِ َ َوأ َ ۡش َرق٦٨ َظ ُرون
ُ ت ۡٱۡل َ ۡر
ِ ُض ِبن
ُّ ي َء ِبٱلنَّ ِبيِۧنَ َوٱل
ي
ُ َ ض َع ۡٱل ِك ٰت
ِ ُش َهدَآَٰ ِء َوق
ِ َو ُو
َٰٓ ْ ب َو ِجا
َ ض
،٦٧ : ﴾ [الزمر٦٩ َق َو ُه ۡم ََل يُ ۡظلَ ُمون
ِ بَ ۡينَ ُهم ِب ۡٱل َح
]٦٨
“আর শিঙ্গায় ফুুঁক দেওয়া হবে। ফলে
আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা
ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং
পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুুঁশ হয়ে
পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুুঁক
দেওয়া হবে, তখন তারা দাুঁড়িয়ে তাকাতে
থাকবে। আর যমীন তার রবের নূরে
আলোকিত হবে, আমলনামা উপস্থিত

করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকে
আনা হবে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার
করা হবে। এমতাবস্থায় যে, তাদের
প্রতি যুলম করা হবে না”। [সূরা আযযুমার. আয়াত: 6৮-6৯]
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে
আরো বলেন,
ث ِإلَ ٰى َر ِب ِه ۡم
ِ ور فَإِذَا ُهم ِمنَ ۡٱۡل َ ۡجدَا
ُّ ﴿ونُ ِف َخ فِي ٱل
ِ ص
َ
]٥١ :﴾ [يس٥١ َيَن ِسلُون
“আর শিঙ্গায় ফুুঁক দেওয়া হবে,
তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের
রবের দিকে ছুটে আসবে”। [সূরা ইয়াসীন,
আয়াত: ৫1]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে
আরো বলেন,
ت
ِ س َم َاوا
َّ ع َم ْن ِفي ال
ُّ ﴿ويَ ْو َم يُ ْنفَ ُخ فِي ال
َ ور فَفَ ِز
ِ ص
َ
َّ ض ِإ ََّل َم ْن شَا َء
َُّللاُ َو ُك ٌّل أَت َ ْوه
ِ َو َم ْن فِي ْاۡل َ ْر
﴾ َاخ ِرين
ِ َد
“আর যেদিন শিঙ্গায় ফুুঁক দেওয়া হবে,
সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনে যারা
আছে সবাই ভীত হবে; তবে আল্লাহ
যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া। আর
সবাই তাুঁর কাছে হীন অবস্থায়
উপস্থিত হবে”। [সূরা আন-নামল,
আয়াত: ৮৭]
এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:

1- প্রথম শিঙ্গা ফুৎকারে
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা থাকবে
সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ
যাদের রক্ষা করবেন তারা বেহুশ হবে
না।
2- দ্বিতীয় বার শিঙ্গা ফুুঁক দিলে
সকলেই জীবিত হয়ে উঠবে।
৩- দুই বার শিঙ্গা ফুকের বিষয়টি
প্রমাণিত হলো।
৪- দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকারের পর
পৃথিবী আলোকিত হবে।
হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

৫- দ্বিতীয় আয়াতে যে শিঙ্গা
ফুৎকারের কথা এসেছে সেটা দ্বিতীয় ও
শেষ ফুুঁৎকার।
6- তৃতীয় আয়াতে যে ফুৎকারের কথা
আলোচিত হয়েছে সেটা হলো প্রথম
ফুৎকার।
৭- শুধু পৃথিবীর অধিবাসীরা নয়।
আকাশের অধিবাসীরাও কিয়ামতের
ভয়াবহতায় কম্পিত হবে।
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

 أ َ ْربَعُونَ يَ ْو ًما؟:« َما بَيْنَ النَّ ْف َختَي ِْن أ َ ْربَعُونَ » قَا َل
: قَا َل، ُ أَبَ ْيت: أ َ ْربَعُونَ َش ْه ًرا؟ قَا َل: قَا َل، ُ أَبَ ْيت:قَا َل
َّ  «ث ُ َّم يُ ْن ِز ُل: قَا َل، ُ أَبَ ْيت:سنَةً؟ قَا َل
ََّللاُ ِمن
َ َأ َ ْربَعُون
َْس ِمن
َّ ال
ِ س َم
َ  لَي،ُاء َما ًء فَيَ ْنبُتُونَ َك َما يَ ْنبُتُ البَ ْقل
ْ  ِإ ََّل َع،ش ْي ٌء ِإ ََّل يَ ْبلَى
احدًا َو ُه َو
َ ان
ِ ظ ًما َو
َ اْل ْن
ِ
ِ س
»ب الخ َْل ُق يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
ُ  َو ِم ْنهُ يُ َر َّك،ب
ُ َع ْج
ِ َب الذَّن
“দুই শিঙ্গায় ফুৎকারের মধ্যে সময়
হলো চল্লিশ। লোকেরা প্রশ্ন করল,
হে আবু হুরায়রা উহা কি চল্লিশ দিন?
আমি (আবু হুরায়রা) না বললাম। তারা
জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি চল্লিশ
মাস? আমি বললাম, না। তারা জিজ্ঞেস
করল তাহলে কি চল্লিশ বছর? আমি
বললাম, না। রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর
আল্লাহ তা‘আলা আকাশ থেকে পানি

বর্ষণ করবেন। তখন মানুষেরা জেগে
উঠবে যেমন উদ্ভিদ উদগত হয়।
মানুষের দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে
না। থাকবে শুধু মেরুদন্ডের একটি
হাড্ডি। আর এটি দিয়েই কিয়ামতের দিন
সৃষ্টিজীবকে আবার তৈরি করা হবে”।[৯]
হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
1- কিয়ামত সংঘটনে দু বার শিঙ্গায়
ফুুঁক দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী ও
মুসলিম বর্ণিত এ হাদীসটি থেকে আমরা
তা জানতে পারলাম। অবশ্য বেশ কিছু
আলিম তিন বার বা চার বার শিঙ্গা
ফুকেুঁর কথা বলেছেন। কিন্তু আল
কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত দু বার শিঙ্গা ফুকেুঁর বিষয়টি
অধিকতম বিশুদ্ধ।
2- দু ফুৎকারের মাঝে সময় চল্লিশ দিন
না মাস না বছর? কোনটি আসলে
উদ্দেশ্য? বিভিন্ন হাদীসে চল্লিশ
বছরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে
হাদীসগুলো দুর্বল সুত্রের। আসল কথা
হলো বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে।
৩- কিয়ামতের সময় কবরে মানুষের
দেহের কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে
না। শুধু একটি মেরুদন্ডের হাড় আল্লাহ
তা‘আলা অক্ষত রাখবেন। সেটি দিয়ে
মানুষকে আবার সৃষ্টি করবেন।
তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামতের ভয়াবহতা
যখন মানুষ কবর থেকে উঠে দাড়াবে
তাদের বলা হবে, তোমরা আসো
তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, আর
থামো, তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা
হবে তখন সকল মানুষ হতাশায়
আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। পরাক্রমশালী
এক অদ্বিতীয় প্রভুর সামনে সকলে
মাথা নত করে দিবে। তারা সেদিন এ
আহবানে সাড়া দিতে দৌড়াদৌড়ি
আরম্ভ করে দিবে।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ت
َ ّۥهُ َو َخٞۖ َي ََل ِع َو َج ل
ِ َشع
َ ﴿يَ ۡو َم ِئ ٖذ يَت َّ ِبعُونَ ٱلدَّا ِع
﴾١٠٨ لر ۡح ٰ َم ِن فَ ََل ت َ ۡس َم ُع ِإ ََّل ه َۡم ٗسا
َّ ۡٱۡلَصۡ َواتُ ِل
]١٠٨ :[طه

“সেদিন তারা আহ্বানকারীর
(ফিরিশতার) অনুসরণ করবে। এর
কোনো এদিক সেদিক হবে না এবং
পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ
নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া
তুমি কিছুই শুনতে পাবে না”। [সূরা
ত্বাহা, আয়াত: 10৮]
َاب َم ۡن َح َم َل
ِ َ﴿و َعن
ِّٞۖ ت ۡٱل ُو ُجوهُ ِل ۡل َحي ِ ۡٱلقَي
َ ُّوم َوقَ ۡد خ
َ
ۡ
ُ
ت َو ُه َو ُم ۡؤ ِمن
ِ ص ِل ٰ َح
َّ ٰ  َو َمن يَعۡ َم ۡل ِمنَ ٱل١١١ ظل ٗما
ُ َاف
ۡ ظ ۡل ٗما َو ََل ه
،١١١ :﴾ [طه١١٢ َض ٗما
ُ فَ ََل يَخ
]١١٢
“আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত
সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে।
আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলুম
বহন করবে। এবং যে মুমিন অবস্থায়
ভালো কাজ করবে সে কোনো যুলুম বা

ক্ষতির আশংকা করবে না”। [সূরা
ত্বাহা আয়াত: 111-112]
ضواْ َويَ ۡلعَبُواْ َحت َّ ٰى يُ ٰلَقُواْ يَ ۡو َم ُه ُم ٱلَّذِي
ُ ﴿فَذَ ۡر ُه ۡم يَ ُخو
اعا
ِ  يَ ۡو َم يَ ۡخ ُر ُجونَ ِمنَ ۡٱۡل َ ۡجدَا٤٢ َيُو َعدُون
ٗ ث ِس َر
ص ُر ُه ۡم
ُ َُكأَنَّ ُه ۡم ِإلَ ٰى ن
ٖ ص
َ ٰ  ٰ َخ ِش َعةً أ َ ۡب٤٣ َب يُو ِفضُون
﴾٤٤ َت َ ۡر َهقُ ُه ۡم ذِلَّ ۚة ٰذَ ِل َك ۡٱليَ ۡو ُم ٱلَّذِي َكانُواْ يُو َعدُون
]٤٤ ،٤٢ :[المعارج
“অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা
(বেহুদা কথায়) মত্ত থাকুক আর খেলতামাশা করুক যতক্ষণ না তারা দেখা
পায় সেদিনের, যার প্রতিশ্রুতি
তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যেদিন
দ্রুতবেগে তারা কবর থেকে বের হয়ে
আসবে, যেন তারা কোনো লক্ষ্যের
দিকে ছুটছে অবনত চোখে। লাঞ্ছনা
তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে! এটিই সেদিন

যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল”।
[সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ৪2-৪৪]
পরকাল অস্বীকারকারীদের দুর্দিন
আমাদের মানব সমাজে বহু মানুষ আছে
যারা পরকালকে অস্বীকার করে থাকে।
তারা বলে থাকে দুনিয়ার জীবনই জীবন।
যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না। পরকাল
অস্বীকার করার ফলে তারা যে
পরকালের শিকার হবে না তা কিন্তু নয়।
কেউ আগুনের দাহ্য শক্তি অস্বীকার
করলেও আগুন তাকে পেলে দগ্ধ
করবেই।
আল্লাহ তা‘আলা এদের সম্পর্কে
বলেন:

ِين
ِ  ٱلَّذِينَ يُ َك ِذبُونَ بِيَ ۡو ِم ٱلد١٠ َ﴿و ۡيل يَ ۡو َمئِ ٖذ ِل ۡل ُم َك ِذبِين
َ
 ِإذَا ت ُ ۡتلَ ٰى١٢ ب ِب ِ َٰٓۦه ِإ ََّل ُك ُّل ُمعۡ ت َ ٍد أَثِ ٍيم
ُ  َو َما يُ َك ِذ١١
ّٞۖ َّ  َك١٣ َير ۡٱۡل َ َّو ِلين
ََل بَ ۡۜل َران
ُ س ِط
َ ٰ َ َعلَ ۡي ِه َءا ٰيَتُنَا قَا َل أ
َٰٓ َّ  َك١٤ ََعلَ ٰى قُلُو ِب ِهم َّما َكانُواْ يَ ۡك ِسبُون
َل ِإنَّ ُه ۡم َعن
صالُواْ ۡٱل َج ِح ِيم
َ َ ث ُ َّم ِإنَّ ُه ۡم ل١٥ ََّر ِب ِه ۡم يَ ۡو َمئِ ٖذ لَّ َم ۡح ُجوبُون
﴾١٧ َ ث ُ َّم يُقَا ُل ٰ َهذَا ٱلَّذِي ُكنتُم ِبِۦه ت ُ َك ِذبُون١٦
]١٧ ،١٠ :[المطففين
“সেদিন ধ্বংস অস্বীকারকারীদের
জন্য। যারা প্রতিদান দিবসকে
অস্বীকার করে। আর সকল
সীমালঙ্ঘনকারী পাপাচারী ছাড়া কেউ তা
অস্বীকার করে না। যখন তার কাছে
আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়
তখন সে বলে, পূর্ববর্তীদের রূপকথা।
কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত
তা-ই তাদের অন্তরসমূহকে ঢেকে
দিয়েছে। কখনো নয়, নিশ্চয় সেদিন

তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে
থাকবে। তারপর নিশ্চয় তারা
প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।
তারপর বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা
অস্বীকার করতে”। [সূরা আলমুতাফফিফিন, আয়াত: 10-1৭]
ث ِإلَ ٰى َر ِب ِه ۡم
ِ ور فَإِذَا ُهم ِمنَ ۡٱۡل َ ۡجدَا
ُّ ﴿ونُ ِف َخ ِفي ٱل
ِ ص
َ
 قَالُواْ ٰيَ َو ۡيلَنَا َم ِٕۢن بَعَثَنَا ِمن َّم ۡرقَ ِدن َۜا ۗ ٰ َهذَا٥١ َيَن ِسلُون
 ِإن َكان َۡت٥٢ َسلُون
َّ ََما َو َعد
َ صدَ َ ۡٱل ُم ۡر
َ ٱلر ۡح ٰ َم ُن َو
َض ُرون
َ ص ۡي َح ٗة ٰ َو ِحدَ ٗة فَإِذَا ُه ۡم َج ِميع لَّدَ ۡينَا ُم ۡح
َ ِإ ََّل
 فَ ۡٱليَ ۡو َم ََل ت ُ ۡظلَ ُم ن َۡفس ش َٗۡيا َو ََل ت ُ ۡجزَ ۡونَ إِ ََّل َما٥٣
]٥٤ ،٥١ : ﴾ [يس٥٤ َُكنت ُ ۡم تَعۡ َملُون
“আর শিঙ্গায় ফুুঁক দেওয়া হবে,
তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের
রবের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে,
হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে

আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে
উঠালো? (তাদেরকে বলা হবে) এটা তো
তা যার ওয়াদা পরম করুনাময়
করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য
বলেছিলেন। তা ছিল শুধুই একটি বিকট
আওয়াজ, ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের
সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা
হবে। সুতরাং আজ কাউকেই কোনো
যুলম করা হবে না এবং তোমরা যা
আমল করছিলে শুধু তারই প্রতিদান
তোমাদের দেওয়া হবে”। [সূরা ইয়াসীন,
আয়াত: ৫1-৫৪]
ٱَّلل ُو ُجو ُه ُهم
ِ َّ ﴿ويَ ۡو َم ۡٱل ِق ٰيَ َم ِة ت َ َرى ٱلَّذِينَ َكذَبُواْ َعلَى
َ
ۚ
ۡ
ۡ
﴾٦٠ َس فِي َج َهنَّ َم َمث ٗوى ِلل ُمت َ َك ِب ِرين
َ ُّم ۡس َودَّة ٌ أَلَ ۡي
]٥٩ :[الزمر

“আর যারা আল্লাহর প্রতি
মিথ্যারোপ করে কিয়ামতের দিন তুমি
তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে
পাবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান
জাহান্নামের মধ্যে নয় কি?” [সূরা আয]যুমার, আয়াত: 60
ي ِإ ََّل َحيَاتُنَا ٱلد ُّۡنيَا َو َما ن َۡح ُن ِب َم ۡبعُو ِثينَ
َ
﴿وقَالُ َٰٓواْ ِإ ۡن ِه َ
َ ٢٩ولَ ۡو ت َ َر ٰ َٰٓ
س ٰ َهذَا
ى ِإ ۡذ ُوقِفُواْ َعلَ ٰى َربِ ِه ۡۚم قَا َل أَلَ ۡي َ
اب ِب َما ُكنت ُ ۡم
ق قَالُواْ بَلَ ٰى َو َر ِبن َۚا قَا َل فَذُوقُواْ ۡٱلعَذَ َ
ِب ۡٱل َح ۚ ِ
ٱَّلل َحت َّ ٰ َٰٓى
ت َ ۡكفُ ُرونَ  ٣٠قَ ۡد َخس َِر ٱلَّذِينَ َكذَّبُواْ ِب ِلقَا َٰٓ ِء َّ ِۖ ّٞ
سا َعةُ بَ ۡغت َ ٗة قَالُواْ ٰيَ َح ۡس َرتَنَا َعلَ ٰى َما
إِذَا َجا َٰٓ َء ۡت ُه ُم ٱل َّ
ار ُه ۡم َعلَ ٰى ُ
ور ِه ۡۚم
ظ ُه ِ
فَ َّر ۡطنَا فِي َها َو ُه ۡم يَ ۡح ِملُونَ أ َ ۡوزَ َ
سا َٰٓ َء َما يَ ِز ُرونَ َ ٣١و َما ۡٱل َحيَ ٰوة ُ ٱلد ُّۡنيَا َٰٓ ِإ ََّل لَ ِعب
أ َ ََل َ
َّار ۡٱۡل َٰٓ ِخ َرة ُ خ َۡير ِللَّذِينَ يَتَّقُ ۚ
ونَ أَفَ ََل تَعۡ ِقلُونَ
َولَهۡ ّۖٞو َولَلد ُ
[ ﴾٣٢اَلنعام]٣٢ ،٢٩ :

“আর তারা বলেছিল, আমাদের এ
দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছু নেই এবং
আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না। আর যদি
তুমি দেখতে যখন তাদেরকে দাুঁড়
করানো হবে তাদের রবের সামনে এবং
তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়? তারা
বলবে, হ্যাুঁ, আমাদের রবের কসম! তিনি
বলবেন, সুতরাং তোমরা যে কুফুরী
করতে তার কারণে আযাব আস্বাদন
কর। যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ
অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন
হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে,
তারা বলবে, হায় আফসোস! সেখানে
আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর। তারা
তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন

করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা
কত নিকৃষ্ট! আর দুনিয়ার জীবন
খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর
যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের
জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম।
অতএব তোমরা কি বুঝবে না?” [সূরা
আল-আন‘আম, আয়াত: 2৯-৩2]
َ  ٱن٢٨ َ﴿و ۡيل يَ ۡو َمئِ ٖذ ِل ۡل ُم َك ِذبِين
ط ِلقُ َٰٓواْ ِإلَ ٰى َما ُكنتُم ِب ِهۦ
َ
ٰ
َ  ٱن٢٩ َت ُ َك ِذبُون
ُ ث
 ََّل٣٠ ب
ِ َط ِلقُ َٰٓواْ ِإلَ ٰى ِظ ٖل ذِي ثَل
ٖ َشع
َ
 ِإنَّ َها ت َ ۡر ِمي ِبش ََر ٖر٣١ ب
ِ يل َو ََل يُ ۡغ ِني ِمنَ ٱللَّ َه
ٖ ظ ِل
 َو ۡيل يَ ۡو َمئِ ٖذ٣٣ ص ۡفر
ُ  َكأَنَّ ۥهُ ِج ٰ َملَت٣٢ َك ۡٱلقَصۡ ِر
]٣٤ ،٢٨ :﴾ [المرسَلت٣٤ َِل ۡل ُم َك ِذ ِبين
“মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের
দুর্ভোগ! (তাদেরকে বলা হবে),
তোমরা যা অস্বীকার করতে সেদিকে
গমন কর। যাও তিন শাখা বিশিষ্ট

আগুনের ছায়ায়, যা ছায়াদানকারী নয়
এবং তা জাহান্নামের জ্বলন্ত
অগ্নিশিখার মোকাবেলায় কোনো
কাজেও আসবে না। নিশ্চয় তা
(জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম
স্ফুলিঙ্গ। তা যেন হলুদ উষ্ট্রী।
মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের
দুর্ভোগ!” [সূরা আল-মুরসালাত,
আয়াত: 2৮-৩৪]
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহ
মুষ্ঠিবদ্ধ করা
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা
এরপর আকাশসমূহকে ডান হাতে আর
পৃথিবীগুলোকে অন্য হাতে মুষ্ঠিবদ্ধ
করবেন। অতঃপর বলবেন, কোথায়

শক্তিধর স্বৈরাচারীরা? কোথায়
অহংকারীরা?
আল্লাহ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,
َّ ْ﴿و َما قَدَ ُروا
ُضت ُ ۥه
ُ ٱَّللَ َح َّق قَ ۡد ِرِۦه َو ۡٱۡل َ ۡر
ٗ ض َج ِم
َ يعا قَ ۡب
َ
ِٕۢ
ۡ
ۡ
س ۡب ٰ َحنَ ۥهُ َوت َ ٰعَلَ ٰى
َّ يَ ۡو َم ٱل ِق ٰيَ َم ِة َوٱل
ُ س ٰ َم ٰ َوتُ َمط ِو ٰيَّتُ ِبيَ ِمينِ ِۚۦه
]٦٦ :﴾ [الزمر٦٧ ََع َّما يُ ۡش ِر ُكون
“আর তারা আল্লাহ-কে যথাযোগ্য
মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন
গোটা পৃথিবীই থাকবে তাুঁর মুষ্ঠিতে
এবং আকাশসমূহ তাুঁর ডান হাতে ভাুঁজ
করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা
যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের
ঊর্ধ্বে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 6৭]

َ س َما َٰٓ َء َك
َٰٓ ب َك َما بَدَ ۡأنَا
َّ ﴿يَ ۡو َم ن َۡط ِوي ٱل
ِ ۚ ُ طي ِ ٱلس ِِج ِل ِل ۡل ُكت
﴾١٠٤ َأ َ َّو َل خ َۡل ٖق نُّ ِعيدُ ۥۚهُ َو ۡعدًا َعلَ ۡينَ ۚا َٰٓ ِإنَّا ُكنَّا ٰفَ ِع ِلين
]١٠٤ :[اَلنبياء
“সে দিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে
নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত
দলীল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম
সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই
পুনরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা
আমার কর্তব্য। নিশ্চয় আমি তা পালন
করব”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত:
10৪]
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন,

ضَ ،ويَ ْ
ض َّ
ت بِيَ ِمينِ ِه ،ث ُ َّم
س َم َوا ِ
ط ِوي ال َّ
«يَ ْقبِ ُ
َّللاُ اۡل َ ْر َ
ض»
يَقُولُ :أَنَا ال َم ِلكُ  ،أَيْنَ ُملُوكُ اۡل َ ْر ِ
“আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী মুষ্ঠিবদ্ধ
করবেন আর আকাশকে নিজ ডান হাতে
ভাজ করে ধরবেন অতঃপর বলবেন,
আমিই বাদশাহ। কোথায় আজ পৃথিবীর
]রাজা-বাদশাগণ?”[10
ুআব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহ
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«يَ ْ
ت يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ،ث ُ َّم
س َم َاوا ِ
ط ِوي هللاُ َع َّز َو َج َّل ال َّ
يَأ ْ ُخذُ ُه َّن ِبيَ ِد ِه ْاليُ ْمنَى ،ث ُ َّم يَقُولُ :أَنَا ْال َم ِلكُ  ،أَيْنَ
َّارونَ ؟ أَيْنَ ْال ُمت َ َك ِب ُرونَ  .ث ُ َّم يَ ْ
ضينَ
ْال َجب ُ
ط ِوي ْاۡل َ َر ِ
َّارونَ ؟ أَيْنَ
ِب ِش َما ِل ِه ،ث ُ َّم يَقُولُ :أَنَا ْال َم ِلكُ أَيْنَ ْال َجب ُ
ْال ُمت َ َك ِب ُرونَ ؟ »

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা
আকাশসমূহকে ভাুঁজ করে ফেলবেন।
অতঃপর তা ডান হাতে ধারণ করবেন
আর বলবেন, আমি বাদশা। কোথায়
আজ স্বৈরাচরীরা? কোথায় আজ
অহংকারীরা? এরপর পৃথিবীগুলোকে
বাম হাতে ভাুঁজ করে ধরবেন। অতঃপর
বলবেন, কোথায় আজ স্বৈরাচরীরা?
কোথায় আজ অহংকারীরা?”[11]
হাশরের ময়দানের অবস্থা
হাদীসে এসেছে: সাহল ইবন সা‘আদ
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ضا َء
اس يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َعلَى أ َ ْر ٍ
«يُ ْحش َُر النَّ ُ
ض بَ ْي َ
ْس فِي َها َعلَ ٌم ِۡل َ َح ٍد»
َع ْف َرا َءَ ،كقُ ْر َ
ص ِة النَّ ِقيِ ،لَي َ
“কিয়ামতের দিবসে মানুষকে সাদা
পোড়ামাটি রংয়ের উদ্ভিদহীন একটি
যমীনে একত্র করা হবে। যেখানে কারো
জন্য কোনো আলামত থাকবে
]না”।[12
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে
বলতে শুনেছি তিনি বলতেন:
ع َراة ً ُ
غ ْر ًَل» قُ ْلتُ :
اس يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ُحفَاة ً ُ
«يُ ْحش َُر النَّ ُ
الر َجا ُل َج ِميعًا يَ ْن ُ
ض ُه ْم
ظ ُر بَ ْع ُ
هللا ِ
يَا َر ُ
سو َل ِ
الن َ
سا ُء َو ِ
شة ُ
سلَّ َم« :يَا َعائِ َ
ِإلَى بَ ْع ٍ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
ض ،قَا َل َ
شدُّ ِم ْن أ َ ْن يَ ْن ُ
ض»
ْاۡل َ ْم ُر أ َ َ
ظ َر بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِإلَى بَ ْع ٍ

“কিয়ামতের দিন মানুষকে উলঙ্গ, খালি
পায়ে ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্র
করা হবে। আমি বললাম, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! পুরুষ ও নারী সকলকে
একত্র করা হবে আর একজন অপর
জনের দিকে তাকাবে? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: হে আয়েশা! সেদিন অবস্থা
এমন ভয়াবহ হবে যে একজন অপর
জনের দিকে তাকানোর ফুরসত পাবে
না”।[1৩]
কাফেররা অন্ধ ও চেহারার উপর ভর
করে উপস্থিত হবে
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ض ٗنكا
َ ض َعن ذ ِۡك ِري فَإِ َّن لَ ۥهُ َم ِعيش َٗة
َ ﴿ َو َم ۡن أ َ ۡع َر
ُ َون َۡح
ب ِل َم
ِ  قَا َل َر١٢٤ ش ُر ۥهُ يَ ۡو َم ۡٱل ِق ٰيَ َم ِة أ َ ۡع َم ٰى
 قَا َل َك ٰذَ ِل َك١٢٥ ص ٗيرا
ِ َي أ َ ۡع َم ٰى َوقَ ۡد ُكنتُ ب
َٰٓ َِحش َۡرتَن
﴾ ١٢٦ س ٰى
َ ّا َو َك ٰذَ ِل َك ۡٱليَ ۡو َم تُنٞۖ أَت َ ۡت َك َءا ٰيَتُنَا فَنَسِيت َ َه
]١٢٦ ،١٢٤ :[طه
“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ
ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়
এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে
কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ
অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব,
কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায়
উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম
দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন,
এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার
নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা
ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ

তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো”। [সূরা
ত্বাহা, আয়াত: 12৪-126]
তিনি আরো বলেন,
ُ ﴿ون َۡح
ع ۡميٗ ا َوبُ ۡك ٗما
ُ ش ُر ُه ۡم يَ ۡو َم ۡٱل ِق ٰيَ َم ِة َعلَ ٰى ُو ُجو ِه ِه ۡم
َ
ۡ
﴾ ٩٧ س ِع ٗيرا
ُ َو
َ ّ ُم ُكلَّ َما َخبَ ۡت ِز ۡد ٰنَ ُه ۡمٞۖ َّّا َّمأ َو ٰى ُه ۡم َج َهنٞۖ ص ٗم
]٩٧ :[اَلسراء
“আর আমরা কিয়ামতের দিনে তাদেরকে
একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও
বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল
জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে
তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে
দেব”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯৭]
হাদীসে এসেছে: আনাস রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে বর্ণিত,

َّللا يُ ْحش َُر ال َكافِ ُر َعلَى
ِ َّ ي
َّ ِ يَا نَب:«أ َ َّن َر ُج ًَل قَا َل
ْس الَّذِي أ َ ْمشَاهُ َعلَى
َ  «أَلَي:َو ْج ِه ِه يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة؟ قَا َل
الر ْجلَي ِْن فِي الدُّ ْنيَا قَاد ًِرا َعلَى أ َ ْن يُ ْم ِشيَهُ َعلَى َو ْج ِه ِه
ِ
» بَلَى َو ِع َّز ِة َر ِبنَا:ُيَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة» قَا َل قَتَادَة
“এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন
কাফিরদের কীভাবে চেহারার উপর উপুর
করে উঠানো হবে? তিনি বললেন: যে
মহান সত্ত্বা দুনিয়াতে দু’পা দিয়ে
চলাচল করিয়েছেন, তিনি কি কিয়ামতের
দিন মুখ-মন্ডল দিয়ে চলাচল করাতে
পারবেন না? কাতাদা বললেন: অবশ্যই
তিনি পারবেন, মহান রবের সম্মানের
কসম করে বলছি”।[1৪]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َب َع َرقُ ُه ْم فِي
ُ َّ«يَ ْع َر ُ الن
َ اس يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة َحتَّى يَ ْذه
» َويُ ْل ِج ُم ُه ْم َحتَّى يَ ْبلُ َغ آذَانَ ُه ْم،عا
ً س ْب ِعينَ ذ َِرا
ِ اۡل َ ْر
َ ض
“কিয়ামতের দিন মানুষ ঘর্মাক্ত হবে।
এমনকি যমীনের সত্তর হাত ঘামে ডুবে
যাবে। তাদের ঘামে তারা কান পর্যন্ত
ডুবে যাবে”।[1৫]
মিকদাদ ইবন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
َّ «ت ُ ْدنَى ال
َ َحتَّى ت َ ُكون،ق
ُ ش ْم
ِ س يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِمنَ ْالخ َْل
 فَ َوهللاِ َما:ام ٍر
ِ سلَ ْي ُم ب ُْن َع
ُ  قَا َل- »يل
ٍ ِم ْن ُه ْم َك ِم ْقدَ ِار ِم

 أ َ ِم ْال ِمي َل،ض
ِ سافَةَ ْاۡل َ ْر
َ أ َ ْد ِري َما يَ ْعنِي بِ ْال ِمي ِل؟ أ َ َم
ُ  «فَيَ ُك: قَا َل- الَّذِي ت ُ ْكت َ َح ُل ِب ِه ْالعَي ُْن
اس َعلَى
ُ َّون الن
ُ  فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُك، ِ قَ ْد ِر أ َ ْع َما ِل ِه ْم فِي ْالعَ َر
ون ِإلَى
ُ  َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُك،َك ْعبَ ْي ِه
 َو ِم ْن ُه ْم َم ْن،ون ِإلَى ُر ْكبَت َ ْي ِه
ُ يَ ُك
» َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يُ ْل ِج ُمهُ ْالعَ َر ُ ِإ ْل َجا ًما،ون ِإلَى َح ْق َو ْي ِه
سلَّ َم ِبيَ ِد ِه
ُ َار َر
ِ سو ُل
َ صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ هللا
َ  َوأَش:قَا َل
ِإلَى ِفي ِه
“কিয়ামত দিবসে সূর্য মানুষের খুব
নিকটবর্তী হবে। এমনকি এর দুরত্ব
এক মাইল পরিমাণ হবে। এ সম্পর্কে
সুলাইম ইবন আমের বলেন, আল্লাহর
শপথ! মাইল বলতে এখানে কোনো
মাইল তিনি বুঝিয়েছেন আমি তা জানি
না। জমির দূরত্ব পরিমাপের মাইল
বুঝিয়েছেন, না সুরমা দানির মাইল
(শলাকা) বুঝিয়েছেন? মানুষ তার আমল
অনুযায়ী ঘামের মধ্যে থাকবে। কারো

ঘাম হবে পায়ের গিরা বরাবর। কারো
ঘামের পরিমাণ হবে হাটু বরাবর। কারো
ঘামের পরিমাণ হবে কোমর বরাবর।
আবার কারো ঘামের পরিমাণ হবে তার
মুখ বরাবর”।[16]
হে আল্লাহর বান্দা! আপনি এভাবে
চিন্তা করে দেখতে পারেন, আমার
অবস্থা তখন কেমন হবে? আমি কি
সেদিন সৌভাগ্যবান হবো না দুর্ভাগা?
আমার জীবনের অধিকাংশ কাজ কি সৎ
কাজ হয়েছে না পাপাচার বেশি হয়েছে?
আমি কি মদ, ব্যভিচার, জুয়া, প্রতারণা,
মিথ্যা কথা, দুর্নীতি, আমানতের
খেয়ানত, অপরের সম্পদ আত্নসাৎ,
অপরের মানহানি, অপরের দোষ চর্চা,
অপবাদ, মিথ্যা মামলা-মুকাদ্দামা, সূদী

কারবার, ঘুষ লেনদেন, খাবারে ভেজাল,
ওয়াদা খেলাফী, ঋণ খেলাফী, ইসলামের
শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব, ইসলাম
অনুসারীদের নিয়ে উপহাস তামাশা
ইত্যাদি অনৈতিক কাজগুলো পরিহার
করে চলতে পেরেছি, না এগুলো ছিলো
আমার জীবনের নিত্য দিনের সঙ্গী?
কাজেই কিয়ামতের এ কঠিন দিনের
মুখোমুখী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ-কে
ভয় করুন। সকল বিষয়ে আল্লাহ-কে ভয়
করে সাবধানতার সাথে পথ চলুন।
দুনিয়ার জীবনে একবার ব্যর্থ হলে তা
কাটিয়ে উঠা যায়। কিন্তু কিয়ামতের
সময়ের ব্যর্থতার কোনো প্রতিকার
নেই। কাজেই এখন থেকেই নিজের
আমলের হিসাব নিজে করতে থাকুন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
َٰٓ ّٞۖ َّ ﴿ َك
 َو َجا َٰٓ َء َرب َُّك٢١ ض دَ ٗكا دَ ٗكا
ِ َل ِإذَا دُ َّك
ُ ت ۡٱۡل َ ۡر
ي َء يَ ۡو َمئِ ِِٕۢذ ِب َج َهنَّ ۚ َم يَ ۡو َمئِ ٖذ
َ ص ٗفا
َ َُو ۡٱل َملَك
َٰٓ ْ  َو ِجا٢٢ ص ٗفا
 يَقُو ُل ٰيَلَ ۡيتَنِي٢٣ س ُن َوأَنَّ ٰى لَهُ ٱلذ ِۡك َر ٰى
َ ٰ ٱْلن
ِ ۡ يَتَذَ َّك ُر
]٢٤ ،٢١ :﴾ [الفجر٢٤ قَد َّۡمتُ ِل َحيَا ِتي
“কখনো নয়, যখন পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে পরিপূর্ণভাবে। আর
তোমার রব ও ফিরিশতাগণ উপস্থিত
হবেন সারিবদ্ধভাবে। আর সেদিন
জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে,
সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সেই
স্মরণ তার কী উপকারে আসবে? সে
বলবে, হায়! যদি আমি কিছু আগে
পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য!”
[সূরা আল-ফাজর, আয়াত: 21-2৪]

যারা সে দিন আল্লাহ তা‘আলার
ছায়াতে আশ্রয় পাবে
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َ «أَيْنَ ْال ُمت َ َحابُّون:« ِإ َّن هللاَ يَقُو ُل يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
 ْاليَ ْو َم أ ُ ِظلُّ ُه ْم فِي ِظ ِلي يَ ْو َم ََل ِظ َّل ِإ ََّل،ِب َج ََل ِلي
»ِظ ِلي
“আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন
বলবেন, যারা আমারই জন্য পরস্পরকে
ভালোবেসেছে তারা আজ কোথায়?
আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় ছায়া
দান করবো। আজ এমন দিন আমার
ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া
নেই”।[1৭]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে
বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
س ْبعَةٌ يُ ِظلُّ ُه ُم َّ
َّللاُ فِي ِظ ِل ِه ،يَ ْو َم َلَ ِظ َّل ِإ ََّل ِظلُّهُ:
« َ
َاب نَشَأ َ ِفي ِعبَادَ ِة َر ِب ِهَ ،و َر ُج ٌل
اْل َما ُم العَا ِدلَُ ،وش ٌّ
ِ
َّللا
اجدَِ ،و َر ُجَلَ ِن تَ َحابَّا فِي َّ ِ
قَ ْلبُهُ ُمعَلَّ ٌق فِي ال َم َ
س ِ
اجت َ َمعَا َعلَ ْي ِه َوتَفَ َّرقَا َعلَ ْي ِهَ ،و َر ُج ٌل َ
طلَبَتْهُ ْام َرأَة ٌ ذَاتُ
ْ
َاف َّ
َّللاََ ،و َر ُج ٌل
ص ٍ
ب َو َج َما ٍل ،فَقَا َلِ :إ ِني أَخ ُ
َم ْن ِ
صدَّ َ  ،أ َ ْخفَى َحتَّى َلَ ت َ ْعلَ َم ِش َمالُهُ َما ت ُ ْن ِف ُق يَ ِمينُهُ،
تَ َ
ض ْ
َو َر ُج ٌل ذَ َك َر َّ
ت َع ْينَاهُ»
َّللاَ خَا ِليًا فَفَا َ
“কিয়ামত দিবসে সাত ব্যক্তিকে
আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর ‘আরশের
ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তার
ছায়া ব্যতীত ভিন্ন কোনো ছায়া
থাকবে না- ন্যায়পরায়ন বাদশাহ, এমন
যুবক যে তার যৌবন ব্যয় করেছে

আল্লাহর ইবাদতে, ঐ ব্যক্তি যার
হৃদয় সর্বদা সংশিষ্ট থাকে মসজিদের
সাথে, এমন দু ব্যক্তি যারা আল্লাহর
জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে এবং
বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারই জন্য, এমন
ব্যক্তি যাকে কোনো সুন্দরী
নেতৃস্থানীয়া এক রমণী আহ্বান করল
অশ্লীল কর্মের প্রতি, কিন্তু
প্রত্যাখ্যান করে সে বলল, আমি
আল্লাহকে ভয় করি, এমন ব্যক্তি, যে
এরূপ গোপনে দান করে যে, তার বাম
হাত ডান হাতের দান সম্পর্কে অবগত
হয় না। আর এমন ব্যক্তি, নির্জনে যে
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুচোখ বেয়ে বয়ে যায় অশ্রুধারা”।[1৮]

আবু ইয়াসার কা‘আব ইবন আমর
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َ َ أ،ُض َع َع ْنه
َ « َم ْن أ َ ْن
ظلَّهُ هللاُ فِي
َ ظ َر ُم ْعس ًِرا أ َ ْو َو
»ِظ ِل ِه
“যে কোনো ঋণগ্রস্ত বা অভাবী
ব্যক্তিকে সুযোগ দিবে অথবা তাকে
ঋণ আদায় থেকে অব্যাহতি দিবে
আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ ছায়ায়
আশ্রয় দিবেন”।[1৯]
কিয়ামতের দিন যাকে প্রথম ডাকা
হবে, তিনি হলেন আদম আলাইহিস
সালাম

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«أ َ َّو ُل َم ْن يُ ْد َعى َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة آدَ ُم ،فَت َ َرا َءى ذُ ِريَّتُهُ،
س ْعدَي َْك،
فَيُقَالَُ :هذَا أَبُو ُك ْم آدَ ُم ،فَيَقُولُ :لَبَّي َْك َو َ
فَيَقُولُ :أ َ ْخ ِر ْج بَ ْع َ
ث َج َهنَّ َم ِم ْن ذُ ِريَّتِ َك ،فَيَقُولُ :يَا
ب َك ْم أ ُ ْخ ِر ُج ،فَيَقُولُ :أ َ ْخ ِر ْج ِم ْن ُك ِل ِمائ َ ٍة تِ ْسعَةً
َر ِ
َّللاِ ،إذَا أ ُ ِخذَ ِمنَّا ِم ْن
َو ِت ْس ِعينَ " فَقَالُوا :يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
ُك ِل ِمائ َ ٍة تِ ْسعَةٌ َوتِ ْسعُونَ  ،فَ َماذَا يَ ْبقَى ِمنَّا؟ قَا َلِ « :إ َّن
أ ُ َّمتِي فِي اۡل ُ َم ِم َكال َّ
اء فِي الث َّ ْو ِر
ض ِ
شعَ َرةِ البَ ْي َ
اۡل َ ْس َو ِد»
“কিয়ামতের দিন যাকে প্রথম ডাকা হবে
তিনি হলেন আদম আলাইহিস সালাম।
তিনি তার সন্তানদের দেখবেন। বলা
হবে এ হলো তোমাদের পিতা আদম।
তিনি তখন বলবেন, উপস্থিত হয়েছি হে

রব! আপনার কাছেই কল্যাণ। আল্লাহ
তা‘আলা তাকে বলবেন, তোমার
সন্তানদের মধ্যে জাহান্নামবাসীদের
নিয়ে আসো। আদম বলবেন, হে রব,
কত জনকে নিয়ে আসবো? আল্লাহ
বলবেন, শত করা নিরানব্বই জনকে
নিয়ে আসো। এ কথা শুনে সাহাবায়ে
কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন
আমাদের একশ জনের মধ্য হতে
নিরানব্বই জনকে জাহান্নামে নিয়ে
যাওয়া হবে তাহলে বাকী থাকবে কে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন অন্যান্য উম্মতের
সংখ্যার তুলনায় আমার উম্মত হবে
এমন অল্প যেমন একটি কালো ষাড়ের
গায়ে সাদা পশম থাকে”।[20]

ুআবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
«يَقُو ُل َّ
س ْعدَي َْك َوال َخي ُْر
َّللاُ :يَا آدَ ُم ،فَيَقُولُ :لَبَّي َْك َو َ
فِي يَدَي َْك ،قَا َل :يَقُولُ :أ َ ْخ ِر ْج بَ ْع َ
ار ،قَا َلَ :و َما
ث النَّ ِ
ار؟ قَا َلِ :م ْن ُك ِل أ َ ْلفٍ تِ ْس َع ِمائ َ ٍة َوتِ ْسعَةً
بَ ْع ُ
ث النَّ ِ
ض ُع ُك ُّل
َو ِت ْس ِعينَ  ،فَذَ َ
اك ِحينَ يَش ُ
ِيب ال َّ
ص ِغ ُ
(وت َ َ
ير َ
س ْك َرى َو َما ُه ْم
ذَا ِ
اس َ
ت َح ْم ٍل َح ْملَ َها َوت َ َرى النَّ َ
شدِيدٌ) " فَا ْشتَدَّ ذَ ِل َك َعلَ ْي ِه ْم
َّللا َ
اب َّ ِ
س ْك َرى َولَ ِك َّن َعذَ َ
ِب َ
الر ُجلُ؟ قَا َل:
فَقَالُوا :يَا َر ُ
َّللا ،أَيُّنَا ذَ ِل َك َّ
سو َل َّ ِ
«أ َ ْبش ُِروا ،فَإِ َّن ِم ْن يَأ ْ ُجو َج َو َمأ ْ ُجو َج أَ ْلفًا َو ِم ْن ُك ْم
َر ُج ٌل» ث ُ َّم قَا َلَ « :والَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه ،إِنِي َۡل َ ْ
ط َم ُع أ َ ْن
ت َ ُكونُوا ثُلُ َ
ث أ َ ْه ِل ال َجنَّ ِة» قَا َل :فَ َح ِم ْدنَا َّ
َّللاَ َو َكب َّْرنَا،
ث ُ َّم قَا َلَ « :والَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِهِ ،إنِي َۡل َ ْ
ط َم ُع أ َ ْن ت َ ُكونُوا
ش ْ
َط َر أ َ ْه ِل ال َجنَّ ِةِ ،إ َّن َمثَلَ ُك ْم فِي اۡل ُ َم ِم َك َمث َ ِل ال َّ
شعَ َرةِ
الر ْق َم ِة ِفي
ض ِ
اء ِفي ِج ْل ِد الث َّ ْو ِر اۡل َ ْس َودِ ،أ َ ِو َّ
البَ ْي َ
ار»
ذ َِراعِ ِ
الح َم ِ

“আল্লাহ বলবেন হে আদম! তখন
আদম বলবেন, হে প্রভূ আমি উপস্থিত।
আপনার হাতেই সৌভাগ্য ও সকল
কল্যাণ। আল্লাহ বলবেন,
জাহান্নামীদের আমার কাছে উপস্থিত
করো। আদম বলবেন, কত জন
জাহান্নামী? আল্লাহ বলবেন প্রতি
হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন এটা হলো সেই
সময় যখন ভয়াবহ অবস্থার কারণে
বাচ্চারাও বুড়ো হয়ে যাবে। প্রসব
কারীনিরা প্রসব করে দিবে। আর তুমি
মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত অথচ তারা
নেশাগ্রস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর
শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। সাহাবায়ের

কেরামের কাছে বিষয়টা কঠিন মনে
হলো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো
ব্যক্তি সে, যে মুক্তি পাবে? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ তার
শপথ করে বলছি, আমি আশা করি
জান্নাতীদের চার ভাগের একভাগ হবে
তোমরা। এ কথা শুনে আমরা
আলহামদুলিল্লাহ বললাম ও আল্লাহ
আকবর বললাম। তিনি বললেন, যার
হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে
বলছি, আমি আশা করি জান্নাতীদের
তিন ভাগের একভাগ হবে তোমরা। এ
কথা শুনে আমরা আলহামদুলিল্লাহ
বললাম ও আল্লাহ আকবর বললাম।

তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ
তার শপথ করে বলছি, আমি আশা করি
জান্নাতীদের অর্ধেক হবে তোমরা। এ
কথা শুনে আমরা আলহামদুলিল্লাহ
বললাম ও আল্লাহ আকবর বললাম।
তিনি বললেন, অন্যান্য জাতির তুলনায়
তোমাদের সংখ্যা হবে এমন যেন একটি
কালো ষাড়ের গায়ে কিছু সাদা লোম
থাকে। অথবা গাধার পায়ের গোছার
সাদা অংশের মতো”।[21]
হাদীস দুটো থেকে শিক্ষা, মাসায়েল ও
জ্ঞাতব্য:
এক. দেখা গেল এক হাদীসে শতকরা
নিরানব্বই জন জাহান্নামী হবে বলা
হয়েছে। আবার অন্য হাদীসটিতে এক

হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনের কথা
বলা হয়েছে। আসলে কোনটি সঠিক।
এর উত্তর হলো দুটোই সঠিক।
যেখানে একশ জনে নিরানব্বই জনের
কথা বলা হয়েছে সেখানে উম্মতে
মুহাম্মাদী উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের আগমনের পরে যে সকল
মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের
একশজনের একজন জাহান্নাম থেকে
মুক্তি পাবে। আর যেখানে এক হাজারে
নয়শত নিরানব্বই জনের কথা বলা
হয়েছে সেখানে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ
পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নিয়েছে তাদের
হাজারে একজন মুক্তি পাবে।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম জান্নাতীদের চার ভাগের
এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ
সর্বশেষে অর্ধেক হবে তার
অনুসারীদের মধ্য থেকে যে কথা
বলেছেন সেটা হলো তার আশাআকাংখা। আর আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন তার এ আশা পূরণ করবেন
বলে হাদীসে এসেছে।
তিন. উম্মতে মুহাম্মাদীর ফযীলত ও
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো এ হাদীস
দিয়ে। মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক
হারে তারা জান্নাত বাসীদের মধ্যে
সংখ্যায় অনেক বেশি হবে।

চার. যখন জাহান্নামী আর জান্নাতীদের
বাছাই করা হবে তখনকার অবস্থার
ভয়াবহতার একটি চিত্র এ হাদীসে তুলে
ধরা হয়েছে।
আল্লাহ নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন,
 ۞أَلَ ۡم أ َ ۡع َه ۡد٥٩ َ﴿و ۡٱم ٰت َ ُزواْ ۡٱليَ ۡو َم أَيُّ َها ۡٱل ُم ۡج ِر ُمون
َ
َ ٰ ش ۡي
َّ ي َءادَ َم أَن ََّل تَعۡ بُدُواْ ٱل
ّنَ ِإنَّ ۥهُ لَ ُك ۡم َعدُوٞۖ ط
َٰٓ ِِإلَ ۡي ُك ۡم ٰيَبَن
ۡ  َوأ َ ِن٦٠ ُّم ِبين
٦١ ص ٰ َرط ُّم ۡست َ ِقيم
ِ ٱعبُدُونِ ۚي ٰ َهذَا
َّا أَفَلَ ۡم ت َ ُكونُواْ تَعۡ ِقلُونٞۖ ير
ً ض َّل ِمن ُك ۡم ِج ِب َٗل َك ِث
َ َ َولَقَ ۡد أ
 ٱصۡ لَ ۡوهَا٦٣ َ ٰ َه ِذِۦه َج َهنَّ ُم ٱلَّتِي ُكنت ُ ۡم تُو َعدُون٦٢
]٦٤ ،٥٩ :﴾ [يس٦٤ َۡٱليَ ۡو َم ِب َما ُكنت ُ ۡم ت َ ۡكفُ ُرون
“আর (বলা হবে) হে অপরাধীরা, আজ
তোমরা পৃথক হয়ে যাও। হে বনী আদম,
আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ
দেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা
করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের

প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত
কর। এটিই সরল পথ। আর অবশ্যই
শয়তান তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট
করেছে। তবুও কি তোমরা অনুধাবন
করনি? এটি সেই জাহান্নাম, যার
সম্পর্কে তোমরা ওয়াদাপ্রাপ্ত
হয়েছিলে। তোমরা যে কুফুরী করতে সে
কারণে আজ তোমরা এতে প্রবেশ
কর”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫৯-6৪]
পাুঁচ. ভালো কোনো কিছু শুনলে
আলহামদুলিল্লাহ বলা ও আল্লাহু
আকবর বলা সুন্নাত।
যাকাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

َّ سبَ َّن ٱلَّذِينَ يَ ۡب َخلُونَ بِ َما َٰٓ َءات َ ٰى ُه ُم
ٱَّللُ ِمن
َ ﴿و ََل يَ ۡح
َ
َ ُ سي
ۡ َف
ط َّوقُونَ َما
َ ّمٞۖۡ ّم بَ ۡل ُه َو شَر لَّ ُهٞۖ ض ِلِۦه ُه َو خ َۡي ٗرا لَّ ُه
ُ ير
ۗ ِ ت َو ۡٱۡل َ ۡر
ض
ِ س ٰ َم ٰ َو
َّ ث ٱل
ِ َّ ِ بَ ِخلُواْ ِبِۦه يَ ۡو َم ۡٱل ِق ٰيَ َم ۗ ِة َو
َ ٰ َّلل ِم
َّ َو
]١٨٠ :﴾ [ال عمران١٨٠ ٱَّللُ ِب َما تَعۡ َملُونَ َخ ِبير
“আর আল্লাহ যাদেরকে তাুঁর অনুগ্রহ
থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা
কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে
যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা
তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে
তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে
তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর
আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার
আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা
আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক
জ্ঞাত”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত:
1৮0]

ضةَ َو ََل يُن ِفقُونَ َها فِي
َّ َب َو ۡٱل ِف
َ ﴿وٱلَّذِينَ يَ ۡكنِ ُزونَ ٱلذَّه
َ
 يَ ۡو َم يُ ۡح َم ٰى َعلَ ۡي َها٣٤ ب أ َ ِل ٖيم
ٍ ٱَّلل فَبَش ِۡر ُهم ِبعَذَا
ِ َّ س ِبي ِل
َ
َار َج َهنَّ َم فَت ُ ۡك َو ٰى ِب َها ِجبَا ُه ُه ۡم َو ُجنُوبُ ُه ۡم
ِ فِي ن
ُ َو
ّم ٰ َهذَا َما َكن َۡزت ُ ۡم ِۡلَنفُ ِس ُك ۡم فَذُوقُواْ َما ُكنت ُ ۡمٞۖۡ ور ُه
ُ ظ ُه
]٣٥ ،٣٤ :﴾ [التوبة٣٥ َت َ ۡكنِ ُزون
“এবং যারা সোনা ও রূপা (টাকা-পয়সা)
পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি
তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ
দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা
গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা
তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেুঁক
দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই
যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে
রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা

করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর”।
[সূরা আত তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫]
আয়াত দুটো থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:
এক. কৃপণতা একটি নিন্দনীয় কাজ।
দুই. কৃপণতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে
না।
তিন. ধন-সম্পদ আল্লাহ তা‘আলারই
দান।
চার. কৃপণতা করে সঞ্চিত ধন-সম্পদ
কেয়ামতে শাস্তির কারণ হবে।
পাুঁচ. টাকা পয়সা ধন-সম্পদে গরিবদের
যে অধিকার আছে তা যাকাত দানের

মাধ্যমে আদায় না করলে কেয়ামতে
এগুলো শাস্তির মাধ্যম হবে।
ছয়. এ অপরাধে কি ধরনের শাস্তি
দেওয়া হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َّ ُ« َم ْن آتَاه
ُ ُمثِ َل لَهُ َمالُه،َُّللاُ َم ًاَل فَلَ ْم يُ َؤ ِد زَ َكاتَه
ُ يَأ ْ ُخذ،ط َّوقُهُ يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َ ُان ي
ُ
ً ش َجا
َ عا أ َ ْق َر
ِ َ  لَهُ زَ ِبيبَت،ع
 أَنَا َمالُ َك أَنَا:ُ يَقُول-  يَ ْعنِي بِ ِش ْدقَ ْي ِه- بِ ِل ْه ِز َمت َ ْي ِه
َسبَ َّن ٱلَّذِين
َ ﴿و ََل يَ ۡح
َ :ََك ْن ُز َك " ث ُ َّم تََلَ َه ِذ ِه اْليَة
ۡ َٱَّللُ ِمن ف
َّ يَ ۡب َخلُونَ ِب َما َٰٓ َءات َ ٰى ُه ُم
:ض ِل ِهۦ﴾ [ال عمران
»آخ ِر اْليَ ِة
ِ ] ِإلَى١٨٠

“যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দিলেন,
কিন্তু সে যাকাত আদায় করলো না
তার সম্পদকে বিষধর চুলওয়ালা সাপে
পরিণত করা হবে। যার শিংয়ের মত
দুটো বিষাক্ত দাুঁত থাকবে। কিয়ামতের
দিন এ সাপ তার গলায় পেুঁচিয়ে দেওয়া
হবে। এ দিয়ে সে তাকে দংশন করতে
থাকবে আর বলবে, আমি তোমার
সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। এ কথা
বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি শেষ
পর্যন্ত পাঠ করলেন:
َّ سبَ َّن ٱلَّذِينَ يَ ۡب َخلُونَ ِب َما َٰٓ َءات َ ٰى ُه ُم
ٱَّللُ ِمن
َ ﴿ َو ََل يَ ۡح
َ ُ سي
ۡ َف
ط َّوقُونَ َما
َ ّمٞۖۡ ّم بَ ۡل ُه َو شَر لَّ ُهٞۖ ض ِلِۦه ُه َو خ َۡي ٗرا لَّ ُه
]١٨٠ :بَ ِخلُواْ ِبِۦه يَ ۡو َم ۡٱل ِق ٰيَ َم ۗ ِة ﴾ [ال عمران

“আর আল্লাহ যাদেরকে তাুঁর অনুগ্রহ
থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা
কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে
যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা
তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে
তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে
তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে”।
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 1৮][22]
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একটি দীর্ঘ
হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
 ََل يُ َؤدِي ِم ْن َها،ٍضة
َّ ب َو ََل ِف
ِ ص
ٍ ب ذَ َه
ِ اح
َ « َما ِم ْن
ْ ص ِف َح
صفَائِ ُح
ُ ، ِإ ََّل ِإذَا َكانَ يَ ْو ُم ْال ِقيَا َم ِة،َحقَّ َها
َ ُت لَه
ُ ٍ ِم ْن ن
 فَيُ ْك َوى ِب َها،َار َج َهنَّ َم
ِ ي َعلَ ْي َها فِي ن
َ  فَأ ْح ِم،َار

َ َج ْنبُهُ َو َجبِينُهُ َو
ْ َت أ ُ ِعيد
ْ َ ُكلَّ َما بَ َرد،ُظ ْه ُره
 فِي،ُت لَه
ضى
ُ َيَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقد
َ  َحتَّى يُ ْق،ٍسنَة
َ ف
َ ارهُ خ َْمسِينَ أ َ ْل
 َو ِإ َّما ِإلَى، ِإ َّما ِإلَى ْال َجنَّ ِة،ُس ِبيلَه
َ  فَيَ َرى،ِبَ ْينَ ْال ِعبَاد
»ار
ِ َّالن
“যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য (টাকা পয়সা)
সঞ্চয়কারী সম্পদের হক (যাকাত)
আদায় করে নি, সেগুলোকে কিয়ামতের
দিন আগুনে দিয়ে পাত বানানো হবে।
জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে।
অতঃপর তা দিয়ে তার পার্শদেশ, কপাল
ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা
ঠান্ডা হবে আবার গরম করা হবে। সে
দিনটির সময়ের পরিমাণ হবে হাজার। এ
শাস্তি হবে মানুষের মধ্যে বিচার
ফয়সালার পূর্বে। এরপর জান্নাতীরা

জান্নাতে যাবে আর জাহান্নামীরা যাবে
জাহান্নামে”।[2৩]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. দরিদ্র মানুষের অধিকার যাকাত
আদায় না করে সম্পদ সঞ্চয় করে
রাখা অন্যায়
দুই. সঞ্চয়কৃত সম্পদ দিয়েই সম্পদের
মালিককে শাস্তি দেওয়া হবে।
তিন. হিসাব নিকাশ ও জান্নাত
জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার পূর্বে এ
শাস্তি দেওয়া হবে।

চার. পৃথিবীর সময়ের হিসাবে কিয়ামত
দিবসের সময়ের পরিমাণ হবে হাজার
বছর।
হাদীসে এসেছে: জাবের রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ِ ص
ُ ِإ ََّل َجا َء َك ْن ُزه،ُب َك ْن ٍز ََل يَ ْفعَ ُل ِفي ِه َحقَّه
ِ اح
َ « َو ََل
ُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
ً ش َجا
َ عا أ َ ْق َر
ُ فَإِذَا أَتَاه،ُ يَتْبَعُهُ فَاتِ ًحا فَاه،ع
ُ فَأَنَا َع ْنه،ُ ُخ ْذ َك ْنزَ َك الَّذِي َخبَأْتَه: فَيُنَادِي ِه،ُفَ َّر ِم ْنه
،سلَ َك يَدَهُ ِفي ِفي ِه
َ ،ُ فَإِذَا َرأَى أ َ ْن ََل بُدَّ ِم ْنه،ي
ٌّ َغ ِن
" ض ُم َها قَض َْم ْالفَ ْح ِل
َ فَيَ ْق
“যে সঞ্চিত সম্পদের মালিক তার
পাওনা (যাকাত) আদায় করে নি,

কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ একটি
বিষধর সাপ হয়ে আসবে। সাপটি মুখ হা
করে তাকে ধাওয়া করতে থাকবে আর
সে পালাতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ
তা‘আলা তাকে ডাক দিয়ে বলবেন,
তোমার সম্পদ গ্রহণ করো, যা তুমি
সঞ্চয় করেছিলে। আমি তোমার
সম্পদের মুখাপেক্ষী নই। যখন সে
দেখবে যে সাপটি থেকে বাুঁচা সম্ভব নয়
তখন সে নিজেই তার মুখে হাত ডুকিয়ে
দিবে। সাপটি এমনভাবে তার হাত গ্রাস
করবে যেমন উট ঘাস মুখে নেয়”।[2৪]
কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে
কাউসার

কিয়ামতের দিন মুসলিমগণ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
হাউজে কাউসারে পানি পানের জন্য
সমবেত হবে। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা,
মেশকের চেয়ে এর সুঘ্রাণ তীব্র আর
তার পাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্রের
মত। যে এ থেকে একবার পানি পান
করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে
না।
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
،ُاس َع ْنه
َ ي أ ُ َّم ِتي ْال َح ْو
َ َّ َوأَنَا أَذُودُ الن،ض
َّ َ«ت َ ِردُ َعل
ي
َّ َك َما يَذُودُ ال َّر ُج ُل ِإ ِب َل
َّ الر ُج ِل َع ْن ِإ ِب ِل ِه» قَالُوا يَا نَ ِب
ْ س
ت ِۡل َ َح ٍد
ِ
َ  " نَعَ ْم لَ ُك ْم ِسي َما لَ ْي:هللا أَت َ ْع ِرفُنَا؟ قَا َل

ُ ي
ار
ِ َ غ ًّرا ُم َح َّج ِلينَ ِم ْن آث
َّ ََغي ِْر ُك ْم ت َ ِردُونَ َعل
َ صد ََّّن َعنِي
، َصلُون
ِ ض
ُ ْال ُو
ِ َطائِفَةٌ ِم ْن ُك ْم فَ ََل ي
َ ُ َولَي،وء
، فَيُ ِجيبُنِي َملَ ٌك.ص َحا ِبي
ْ َ ب هَؤُ ََل ِء ِم ْن أ
ِ  يَا َر:ُفَأَقُول
"  َوه َْل ت َ ْد ِري َما أ َ ْحدَثُوا بَ ْعدَ َك؟:ُفَيَقُول
“হাউজে কাউসারে আমার উম্মত
সমবেত হবে। আমি অনেক মানুষকে
এমনভাবে তাড়িয়ে দেব যেমন একজনের
উট অন্য জনের উটের পাল থেকে
তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি
আমাদের তখন চিনবেন? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন, হ্যা, তোমাদের এমন কিছু
আলামত আছে যা অন্যদের নেই।
তোমরা আমার কাছে উপস্থিত হবে
আর তোমাদের অজুর স্থানগুলো

চকমক করতে থাকবে। তোমাদের
একটি দলকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে
দেওয়া হবে, তারা হাউজের কাছে
পৌছতে পারবে না। সে সময় আমি বলব,
হে আমার প্রভূ এরা আমার অনুসারী।
তখন এক ফিরিশতা উত্তর দিবে,
আপনি কি জানেন আপনার পরে তারা কি
প্রচলন করেছে?”[2৫]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. উম্মতের সকল মানুষ হাউজে
কাউসারে পানি পানের জন্য ভীর করবে।
দুই. অজুর আলামত দেখে মুসলিমদের
চেনা যাবে।

তিন. অজুর ফযীলত।
চার. মুসলিমদের একটি অংশকে হাউজে
কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।
কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত হওয়ার পর
ইসলামে নতুন বিষয়ের প্রচলন করেছে
বা তাতে লিপ্ত হয়েছে।
পাুঁচ. ইসলামে বিদ‘আত প্রচলন ও তার
অনুসরণ একটি মহা-পাপ।
হাদীসে এসেছে: আসমা বিনতে আবু
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ُ ض َحتَّى أ َ ْن
ي
ِ « ِۚنِي َعلَى ال َح ْو
َّ َظ َر َم ْن يَ ِردُ َعل
ب ِمنِي
ِ  يَا َر:ُ فَأَقُول،َاس دُونِي
ٌ سيُؤْ َخذُ ن
َ  َو،ِم ْن ُك ْم
،ت َما َع ِملُوا بَ ْعدَ َك
َ  ه َْل:ُ فَيُقَال،َو ِم ْن أ ُ َّمتِي
َ شعَ ْر
» َّللا َما بَ ِر ُحوا َي ْر ِجعُونَ َعلَى أ َ ْعقَا ِب ِه ْم
ِ َّ َو
“আমি হাউজে কাউসারে থাকব আর
দেখব তোমাদের কে কে আসছে। কিন্তু
কিছু মানুষকে আমার অনুমতি ব্যতীত
নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে
রব! এরা আমার অনুসারী, আমার
উম্মতের অংশ। আমাকে বলা হবে,
আপনি কি জানেন, আপনার পরে এরা কি
কাজ করেছে? আল্লাহর শপথ! তারা
পিছনে ফিরে যাবে”।[26]
হাউজে কাউসারে মুসলিম উম্মাহ কখন
সমবেত হবে? এ বিষয়ে উলামাদের মধ্যে
মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এটা

পুলসিরাতের পূর্বে হবে। আবার কেউ
কেহ বলেছেন এটা হিসাব-কিতাব, মিযান
ও পুলসিরাতের পরে হবে।
আমি মনে করি প্রথম মতটি অধিকতর
সঠিক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের
সাক্ষাতের ওয়াদা করেছেন হাউজে
কাউসারে কাছে। যেমন, হাদীসে এসেছে:
আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আসেম
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,
ص ِب ُروا َحتَّى ت َ ْلقَ ْونِي
ْ  فَا،ًست َ ْلقَ ْونَ بَ ْعدِي أُثْ َرة
َ « ِإنَّ ُك ْم
»ض
ِ َعلَى ال َح ْو

“আমার পরে তোমরা অধিকার ভোগের
ক্ষেত্রে শাসকদের অগ্রাধিকার দেখতে
পাবে। তোমরা তখন ধৈর্য ধারণ করবে
হাউজে কাউসারে আমার কাছে সাক্ষাত
লাভ পর্যন্ত”।[2৭]
হাদীসে এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবন আমর
ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
،ض ِمنَ اللَّبَ ِن
َ ُ يرة
ُ َ َما ُؤهُ أ َ ْبي،ش ْه ٍر
ِ « َح ْو
َ ضي َم ِس
ْ َ َو ِري ُحهُ أ
،اء
َّ وم ال
ِ س َم
ِ َب ِمن
ُ َ طي
ِ  َو ِكيزَ انُهُ َكنُ ُج،الم ْس ِك
ْ َب ِم ْن َها فََلَ ي
»ظ َمأ ُ أَبَدًا
َ َم ْن ش َِر
“আমার হাউজের প্রশস্ততা হবে এক
মাসের সমান দূরত্ব। তার পানি দুধের
চেয়েও সাদা, সুঘ্রান মেশকের চেয়ে

উত্তম। আর তার পাত্রগুলো আকাশের
নক্ষত্রের মতো। যে তা থেকে পান
করবে কখনো পিপাসিত হবে না”।[2৮]
এ হাদীসটি দিয়ে বুঝা যায় কিয়ামত
সংঘটনের পর পরই জান্নাত জাহান্নাম
নির্ধারণ হওয়ার আগে হাউজে
কাউসারে সমবেত হওয়ার বিষয়টি চলে
আসবে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত
কিয়ামতের পর জান্নাতকে
ঈমানদারদের নিকটে নিয়ে আসা হবে।
তারা তাতে প্রবেশ করার জন্য অস্থির
হয়ে যাবে। অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন বিচার, হিসাব নিকাশে দেরী

করবেন। তখন মানুষেরা নবী ও
রাসূলদের কাছে যাবে আল্লাহর কাছে
সুপারিশ করার জন্য। তখন প্রত্যেক
নবীই বলবে, আমি আমার জন্য চিন্তিত
তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।
জান্নাত ঈমানদারদের নিকটবর্তী করা
সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
]٣١ : [ ﴾٣١ ت ۡٱل َجنَّةُ ِل ۡل ُمت َّ ِقينَ غ َۡي َر بَ ِعي ٍد
ِ َ﴿وأ ُ ۡز ِلف
َ
“আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের অদূরে
কাছেই আনা হবে”। [সূরা কাফ, আয়াত:
৩1]
তিনি আরো বলেন,
]١٣ :﴾ [التكوير١٣ ﴿و ِإذَا ۡٱل َجنَّةُ أ ُ ۡز ِلفَ ۡت
َ

“আর যখন জান্নাতকে নিকটকর্তী
করা হবে”। [সূরা আত তাকবীর, আয়াত:
1৩]
একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে: আবু
হুরায়রা ও হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َ فَيَقُو ُم ْال ُمؤْ ِمنُون،اس
َ َ«يَ ْج َم ُع هللاُ تَب
َ َّار َك َوتَعَالَى الن
 يَا: َ فَيَقُولُون، فَيَأْتُونَ آدَ َم،ُف لَ ُه ُم ْال َجنَّة
َ ََحتَّى ت ُ ْزل
َ َوه َْل أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِمن:ُ فَيَقُول،َ ا ْست َ ْفتِ ْح لَنَا ْال َجنَّة،أَبَانَا
،ب ذَ ِل َك
ِ ص
ِ ْال َجنَّ ِة ِإ ََّل خ
ِ اح
َ  لَ ْستُ ِب،َطيئَةُ أَبِي ُك ْم آدَ َم
»......ِيم َخ ِلي ِل هللا
َ ا ْذ َهبُوا ِإلَى ا ْبنِي ِإب َْرا ِه
“আল্লাহ তা‘আলা যখন সকল মানুষকে
একত্র করবেন তখন ঈমানদারগণ

দাুঁড়িয়ে যাবে জান্নাতে প্রবেশ করার
জন্য। তারা আদম আলাইহিস সালামের
কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা!
আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দেওয়ার
জন্য আবেদন করুন। আদম আলাইহিস
সালাম উত্তরে বলবেন, তোমরা কি
জান না, তোমাদের পিতা আদমের ভুলের
কারণে তোমাদের জান্নাত থেকে বের
করে দেওয়া হয়েছে? আমার আবেদন
করার অধিকার নেই। বরং তোমরা
ইবারহীম খলীলুল্লাহর কাছে
যাও.........”।[2৯]
হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত এভাবে
এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سو َل َّ
ي َّ
َّللاُ َع ْنهُ :أ َ َّن َر ُ
َّللاِ
َع ْن أَبِي ُه َري َْرة َ َر ِ
ض َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ ُ
ي ِبلَ ْح ٍم فَ ُرفِ َع ِإلَ ْي ِه الذ َِراعُ،
َ
سلَّ َم أتِ َ
َو َكان ْ
س ِيدُ
ش ِم ْن َها نَ ْه َ
شةً ،ث ُ َّم قَا َل " :أَنَا َ
َت ت ُ ْع ِجبُهُ فَنَ َه َ
اس يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِةَ ،وه َْل ت َ ْد ُرونَ ِم َّم ذَ ِل َك؟ يَ ْج َم ُع َّ
َّللاُ
النَّ ِ
احدٍ ،يُ ْس ِمعُ ُه ُم
ص ِعي ٍد َو ِ
اس اۡل َ َّو ِلينَ َو ِ
اْلخ ِرينَ فِي َ
النَّ َ
ص ُرَ ،وت َ ْدنُو ال َّ
س ،فَيَ ْبلُ ُغ
ش ْم ُ
الدَّا ِعي َويَ ْنفُذُ ُه ُم البَ َ
ب َما َلَ يُ ِطيقُونَ َوَلَ
اس ِمنَ الغ َِم َوال َك ْر ِ
النَّ َ
اس :أََلَ ت َ َر ْونَ َما قَ ْد بَلَغَ ُك ْم ،أََلَ
يَ ْحت َ ِملُونَ  ،فَيَقُو ُل النَّ ُ
ت َ ْن ُ
ض
ظ ُرونَ َم ْن يَ ْشفَ ُع لَ ُك ْم ِإلَى َر ِب ُك ْم؟ فَيَقُو ُل بَ ْع ُ
سَلَ ُم
ضَ :علَ ْي ُك ْم ِبآدَ َم ،فَيَأْتُونَ آدَ َم َعلَ ْي ِه ال َّ
اس ِلبَ ْع ٍ
النَّ ِ
ت أَبُو البَش َِرَ ،خلَقَ َك َّ
َّللاُ ِبيَ ِد ِهَ ،ونَفَ َخ
فَيَقُولُونَ لَهُ :أ َ ْن َ
س َجدُوا لَ َك ،ا ْشفَ ْع
فِ َ
يك ِم ْن ُر ِ
وح ِهَ ،وأَ َم َر ال َمَلَئِ َكةَ فَ َ
لَنَا ِإلَى َر ِب َك ،أََلَ ت َ َرى ِإلَى َما ن َْح ُن ِفي ِه ،أََلَ ت َ َرى
ب
ِإلَى َما قَ ْد بَلَغَنَا؟ فَيَقُو ُل آدَ ُمِ :إ َّن َر ِبي قَ ْد غ ِ
َض َ
ب
ضبْ قَ ْبلَهُ ِمثْلَهَُ ،ولَ ْن يَ ْغ َ
ضبًا لَ ْم يَ ْغ َ
اليَ ْو َم َغ َ
ض َ
بَ ْعدَهُ ِمثْلَهَُ ،و ِإنَّهُ قَ ْد نَ َها ِني َع ِن ال َّ
ص ْيتُهُ،
ش َج َر ِة فَعَ َ
نَ ْفسِي نَ ْفسِي نَ ْفسِي ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى َغي ِْري ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى
ت أ َ َّو ُل
وح ،فَيَأْتُونَ نُو ًحا فَيَقُولُونَ  :يَا نُو ُحِ ،إنَّ َك أ َ ْن َ
نُ ٍ
اك َّ
َّللاُ َع ْبدًا
ضَ ،وقَ ْد َس َّم َ
الر ُ
ُّ
س ِل ِإلَى أ َ ْه ِل اۡل َ ْر ِ

ورا ،ا ْشفَ ْع لَنَا إِلَى َربِ َك ،أََلَ ت َ َرى إِلَى َما ن َْح ُن
َ
ش ُك ً
ب اليَ ْو َم
فِي ِه؟ فَيَقُولُِ :إ َّن َر ِبي َع َّز َو َج َّل قَ ْد غ ِ
َض َ
ب بَ ْعدَهُ
ضبْ قَ ْبلَهُ ِمثْلَهَُ ،ولَ ْن يَ ْغ َ
ضبًا لَ ْم يَ ْغ َ
َغ َ
ض َ
ِمثْلَهَُ ،و ِإنَّهُ قَ ْد َكان ْ
َت ِلي دَع َْوة ٌ دَ َع ْوت ُ َها َعلَى قَ ْو ِمي،
نَ ْفسِي نَ ْفسِي نَ ْفسِي ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى َغي ِْري ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى
ْ
ت
يم فَيَقُولُونَ  :يَا ِإب َْرا ِهي ُم أ َ ْن َ
يم ،فَيَأتُونَ ِإب َْرا ِه َ
ِإب َْرا ِه َ
ض ،ا ْشفَ ْع لَنَا ِإلَى
َّللا َو َخ ِليلُهُ ِم ْن أ َ ْه ِل اۡل َ ْر ِ
ي َّ ِ
نَ ِب ُّ
َر ِب َك أََلَ ت َ َرى ِإلَى َما ن َْح ُن فِي ِه ،فَيَقُو ُل لَ ُه ْمِ :إ َّن َر ِبي
ضبْ قَ ْبلَهُ ِمثْلَهَُ ،ولَ ْن
ضبًا لَ ْم يَ ْغ َ
ب اليَ ْو َم َغ َ
قَ ْد غ ِ
َض َ
ب بَ ْعدَهُ ِمثْلَهَُ ،و ِإ ِني قَ ْد ُك ْنتُ َكذَ ْبتُ ثََلَ َ
ث
يَ ْغ َ
ض َ
َك ِذبَا ٍ
ث  -نَ ْفسِي
ت  -فَذَ َك َر ُه َّن أَبُو َحيَّانَ فِي ال َحدِي ِ
نَ ْفسِي نَ ْفسِي ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى َغي ِْري ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى
ت
سى أ َ ْن َ
سى فَيَقُولُونَ  :يَا ُمو َ
سى فَيَأْتُونَ ُ ،مو َ
ُمو َ
ضلَ َك َّ
سالَتِ ِه َو ِب َكَلَ ِم ِه َعلَى
َّللا ،فَ َّ
َر ُ
سو ُل َّ ِ
َّللاُ ِب ِر َ
اس ،ا ْشفَ ْع لَنَا ِإلَى َر ِب َك ،أََلَ ت َ َرى ِإلَى َما ن َْح ُن
النَّ ِ
ضبًا لَ ْم
ب اليَ ْو َم َغ َ
ِفي ِه؟ فَيَقُولُِ :إ َّن َر ِبي قَ ْد غ ِ
َض َ
ب بَ ْعدَهُ ِمثْلَهَُ ،و ِإنِي قَ ْد
ضبْ قَ ْبلَهُ ِمثْلَهَُ ،ولَ ْن يَ ْغ َ
يَ ْغ َ
ض َ
سا لَ ْم أُو َم ْر ِبقَتْ ِل َها ،نَ ْفسِي نَ ْفسِي نَ ْفسِي،
قَت َ ْلتُ نَ ْف ً
ا ْذ َهبُوا ِإلَى َغي ِْري ،ا ْذ َهبُوا ِإلَى ِعي َسى اب ِْن َم ْريَ َم،

َّللا،
سى أ َ ْن َ
ت َر ُ
سو ُل َّ ِ
سى ،فَيَقُولُونَ  :يَا ِعي َ
فَيَأْتُونَ ِعي َ
اس
َو َك ِل َمتُهُ أ َ ْلقَاهَا ِإلَى َم ْريَ َم َو ُرو ٌح ِم ْنهَُ ،و َكلَّ ْم َ
ت النَّ َ
ص ِبيًّا ،ا ْشفَ ْع لَنَا ِإلَى َر ِب َك أََلَ ت َ َرى ِإلَى َما
فِي ال َم ْه ِد َ
ب اليَ ْو َم
سىِ :إ َّن َر ِبي قَ ْد غ ِ
َض َ
ن َْح ُن ِفي ِه؟ فَيَقُو ُل ِعي َ
ضبْ قَ ْبلَهُ ِمثْلَهُ قَ ُّ
ب بَ ْعدَهُ
طَ ،ولَ ْن يَ ْغ َ
ضبًا لَ ْم يَ ْغ َ
َغ َ
ض َ
ِمثْلَهَُ ،ولَ ْم يَ ْذ ُك ْر ذَ ْنبًا ،نَ ْفسِي نَ ْفسِي نَ ْفسِي ا ْذ َهبُوا ِإلَى
َغي ِْري ا ْذ َهبُوا ِإلَى ُم َح َّمدٍ ،فَيَأْتُونَ ُم َح َّمدًا فَيَقُولُونَ :
اءَ ،وقَ ْد َغفَ َر
يَا ُم َح َّمدُ أ َ ْن َ
َّللا َوخَاتِ ُم اۡل َ ْن ِبيَ ِ
ت َر ُ
سو ُل َّ ِ
َّ
َّللاُ لَ َك َما تَقَد ََّم ِم ْن ذَ ْن ِب َك َو َما تَأ َ َّخ َر ،ا ْشفَ ْع لَنَا ِإلَى
َر ِب َك أََلَ ت َ َرى ِإلَى َما ن َْح ُن ِفي ِه ،فَأ َ ْن َ
ت
ط ِل ُق فَآ ِتي ت َ ْح َ
اجدًا ِل َر ِبي َع َّز َو َج َّل ،ث ُ َّم يَ ْفت َ ُح َّ
َّللاُ
العَ ْر ِش ،فَأَقَ ُع َ
س ِ
ش ْيئًا ،لَ ْم يَ ْفت َ ْحهُ
َاء َعلَ ْي ِه َ
ام ِد ِه َو ُح ْس ِن الثَّن ِ
ي ِم ْن َم َح ِ
َعلَ َّ
س ْل
َعلَى أ َ َح ٍد قَ ْب ِلي ،ث ُ َّم يُقَالُ :يَا ُم َح َّمدُ ْ
ارفَ ْع َرأْ َس َك َ
ت ُ ْع َ
شفَّ ْع فَأ َ ْرفَ ُع َرأْ ِسي ،فَأَقُولُ :أ ُ َّمتِي يَا
ط ْهَ ،وا ْشفَ ْع ت ُ َ
ب ،فَيُقَالُ :يَا ُم َح َّمدُ
ب ،أ ُ َّمتِي يَا َر ِ
ب ،أ ُ َّمتِي يَا َر ِ
َر ِ
ب
اب َعلَ ْي ِه ْم ِمنَ البَا ِ
س َ
أ َ ْد ِخ ْل ِم ْن أ ُ َّم ِت َك َم ْن َلَ ِح َ
ب ال َجنَّ ِةَ ،و ُه ْم ُ
اس فِي َما
ش َر َكا ُء النَّ ِ
اۡل َ ْي َم ِن ِم ْن أَب َْوا ِ
ب ،ث ُ َّم قَا َلَ :والَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه،
ِس َوى ذَ ِل َك ِمنَ اۡلَب َْوا ِ

 َك َما،يع ال َجنَّ ِة
ِ َإِ َّن َما بَيْن
ْ الم
َ ص َرا َعي ِْن ِم ْن َم
ِ ص
ِ ار
" - ص َرى
ْ ُ أ َ ْو َك َما بَيْنَ َم َّكةَ َوب- بَيْنَ َم َّكةَ َو ِح ْميَ َر
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের কাছে একদিন বকরীর
ডানার গোশত পরিবেশন করা হলো।
তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি এটি
দাতের কিনারা দিয়ে চিবাতে লাগলেন।
তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন
আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা
কি জান এটা কীভাবে হবে? কিয়ামতের
দিন আল্লাহ তা‘আলা আমার
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে
একত্র করবেন একটি প্রান্তরে। তারা
সকলকে শুনবে ও দেখবে। সূর্য মানুষের
নিকটবর্তী হবে। মানুষেরা এমন
দুঃচিন্তা অস্থিরতায় বন্দি হবে, যা

তারা সহ্য করতে পারবে না আবার এর
থেকে বাুঁচতেও পারবে না। তখন মানুষেরা
একে অপরকে বলবে, দেখছো আমরা
কি দুরবস্থায় পতিত হয়েছি? আমাদের
জন্য আমাদের প্রতিপালকের কাছে কে
সুপারিশ করবে আমরা কি সে সম্পর্কে
চিন্তা-ভাবনা করবো না? চলো আমরা
আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাই।
তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে
এসে বলবে, হে আদম! আপনি মানুষের
পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে
সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে আপনার
মধ্যে আত্মা ফুকে দিয়েছেন। তিনি
আপনাকে সাজদাহ করার জন্য
ফিরিশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি
আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের

কাছে শুপরিশ করুন। আপনি কি দেখছেন
না আমরা কি দুরাবস্থায় আছি? আপনি
কি দেখছেন না আমরা কি বিপদে পতিত
হয়েছি? আদম আলাইহিস সালাম
বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন
রাগ করেছেন যা পূর্বে কখনো করেন
নি। এরপরেও এ রকম রাগ করবেন না।
তিনি তো আমাকে সেই গাছের কাছে
যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা
অমান্য করেছি। তোমরা অন্যের কাছে
যাও। নূহের কাছে যাও। তারা নূহ
আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে
হে নূহ! আপনি পৃথিবীতে প্রথম রাসূল।
আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলে
অভিহিত করেছেন। আপনি আমাদের
জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন

না আমরা কি বিপদে পড়েছি? তিনি
বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন
রাগ করেছেন যা পূর্বে কখনো করেন
নি। এরপরেও এ রকম রাগ করবেন না।
আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে দো‘আ
করেছিলাম। আমি আমার চিন্তা করছি।
তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের
কাছে যাও। তারা ইবরাহীম আলাইহিস
সালামের কাছে আসবে। তারা বলবে,
আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবী বাসীর
মধ্যে তার খলীল (বন্ধু)। আপনি
আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি
কি দেখছেন না আমরা কি বিপদে
পড়েছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ
এমন রাগ করেছেন যা পূর্বে কখনো
করেন নি। এরপরেও এ রকম রাগ

করবেন না। আমি কিছু মিথ্যা
বলেছিলাম। তাই আমি আমার চিন্তা
করছি। তোমরা অন্যের কাছে যাও।
তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে
যাও। তারা মূসা আলাইহিস সালামের
কাছে এসে বলবে, হে মূছা আপনি
আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। আল্লাহ
আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে ধন্য
করেছেন। আপনি আমাদের জন্য
সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না
আমরা কি বিপদে পড়েছি? তিনি বলবেন,
আমার রব আজ এমন রাগ করেছেন যা
পূর্বে কখনো করেন নি। এরপরেও এ
রকম রাগ করবেন না। আমি একজন
মানুষকে হত্যা করেছিলাম। অথচ আমি
এ ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলাম না। এখন

আমার চিন্তা আমি করছি। তোমরা ঈসা
আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা
ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে
বলবে হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল,
আপনি দোলনাতে থাকাকালেই মানুষের
সাথে কথা বলেছেন। আপনাকে
আল্লাহর বাক্য ও তার পক্ষ থেকে রূহ
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা
মারইয়ামের কাছে পাঠানো হয়েছে।
আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।
আপনি কি দেখছেন না আমরা কি বিপদে
পড়েছি? তিনি বলবেন, আমার
প্রতিপালক আজ এমন রাগ করেছেন যা
পূর্বে কখনো করেন নি। আমার চিন্তা
আমি করছি। তোমরা মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে যাও। তারা আমার কাছে এসে
বলবে, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আল্লাহ
রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ
তা‘আলা আপনার পূর্বের ও পরের
সকল পাপ ক্ষমা করেছেন। আপনি
আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি
কি দেখছেন না আমরা কি বিপদে
পড়েছি? আমি চলে আসবো তখন
‘আরশের নিচে। আর আমার রবের জন্য
সাজদাহ করবো। তখন আল্লাহ আমার
জন্য তার রহমত উম্মুক্ত করবেন।
আমাকের এমন প্রশংসা ও গুণাগুণ
বর্ণনার বাণী অন্তরে গেথে দিবেন যা
আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয় নি।
অতঃপর আমাকে বলা হবে, হে

মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি
প্রার্থনা করো, তোমার প্রার্থনা
কবুল করা হবে। তুমি সুপারিশ করো
তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন
আমি বলবো, হে রব! আমার উম্মত
নিয়ে আমি চিন্তিত! আমার উম্মত নিয়ে
আমি চিন্তিত! আমার উম্মত নিয়ে
আমি চিন্তিত!! তখন বলা হবে, হে
মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতদের জান্নাতে
প্রবেশ করাও। তবে তাদেরকে যাদের
কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। তাদের
জান্নাতের ডান পাশের দরজা দিয়ে
প্রবেশ করাও। অবশ্য অন্যসব দরজা
দিয়েও তারা প্রবেশ করতে পারবে। যার
হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ,
জান্নাতের গেটের দু পাটের মধ্যে

প্রশস্ততা হবে মক্কা ও বসরার মধ্যে
দূরত্বের সমান”। [৩0]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. হাদীসে দেখা যায় নবীগণ সেদিন
প্রত্যেকে নিজেদের অন্যায়গুলোর
কথা মনে করবেন। আসলে নবীগণ সকল
অন্যায় ও পাপাচার থেকে মুক্ত ছিলেন।
তবে তারা যে পাপের কথা বলবেন তা
হলো আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তাদের
বিনয় ও পরিপূর্ণ আত্ন-সমর্পনের
প্রকাশ।
দুই. ইবারহীম আলাইহিস সালাম যে
মিথ্যা বলেছিলেন এ সম্পর্কে হাদীসে
এসেছে যে, ইবারহীম আলাইহিস সালাম

তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। প্রথমটি
হলো, তাকে যখন মূর্তি পুজার উৎসবে
যেতে বলা হলো, তখন তিনি বলেছিলেন
আমি অসুস্থ। দ্বিতয়টি হলো, যখন
তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে বড় মূর্তিটি
রেখে দিয়েছিলেন আর লোকরা জিজ্ঞস
করল এটা কে করেছে? তখন তিনি
বলেছিলেন, বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে।
তৃতীয়টি হলো, যখন তিনি নিজ স্ত্রী
সারাকে নিয়ে সফর করছিলেন তখন এক
অত্যাচারী লোকের থেকে নিজেকে
বাচানোর জন্য স্ত্রী সম্পর্কে
বলেছিলেন, এ আমার বোন।
আসলে এগুলো ইবরাহীমের
দৃষ্টিভংগিতে মিথ্যা ছিল না। কিন্তু
কোনো কোন শ্রোতার কাছে এগুলো

মিথ্যার মত মনে হয়েছে। আর এগুলো
মিথ্যা হলেও নিন্দনীয় মিথ্যা নয়।
এগুলো নন্দিত মিথ্যা। নবী ইবরাহীম
আলাইহিস সালাম কিয়ামতের সময় যে
বলবেন আমি মিথ্যা বলেছি সেটা
আল্লাহর কাছে চরম বিনয় ও পূর্ণ
আত্নসমর্পনের বহি:প্রকাশ হিসাবেই
বলবেন। সেদিন ভয়াবহতা এমন হবে যে,
আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগনও
তাদের অনেক ভালো কাজকে খারাপ
বলে ধারনা করতে থাকবে।
তিন. সকল নবী ও রাসূলগণের ওপর
আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব
প্রমাণিত হলো।

চার. আল্লাহ তা‘আলার কাছে দো‘আপ্রার্থনার সুন্নত তরিকা হলো,
দো‘আর শুরুতে তার গুণগান, প্রশংসা
ও হামদ-সানা করা। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই
ভয়াবহ সময়েও আল্লাহ তা‘আলার
হামদ-প্রশংসার সুন্দর এ আদর্শটি
ভুলে যাবেন না।
উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব হবে
সর্বপ্রথম
কিয়ামতের এ দিন আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী
মুসলিমদের বিশেষভাবে সম্মানিত
করবেন। সকল পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে

দাুঁড় করিয়ে রেখে মুসলিম জাতির হিসাবনিকাশ বিচার ফয়সালা করে দিবেন।
যদিও মুসলিম জাতি দুনিয়াতে
আভির্ভাবের দিক দিয়ে অন্যান্য
জাতিগুলোর পরে এসেছে কিন্তু
কিয়ামতের দিন তাদের নিষ্পত্তি আগে
করা হবে। এটি উম্মতে এক বিশাল
সম্মান ও পুরস্কার।
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
 بَ ْيدَ أَنَّ ُه ْم،سا ِبقُونَ يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َّ اْلخ ُرونَ ال
ِ «ن َْح ُن
ض
َ َ أُوتُوا ال ِكت
َ  ث ُ َّم َهذَا يَ ْو ُم ُه ُم الَّذِي فُ ِر،اب ِم ْن قَ ْب ِلنَا
ْ َ ف،َعلَ ْي ِه ْم
َّ  فَ َهدَانَا،اختَلَفُوا فِي ِه
اس لَنَا فِي ِه تَبَ ٌع
ُ َّ فَالن،َُّللا
»ارى بَ ْعدَ َغ ٍد
َ َّ َوالن،اليَ ُهودُ َغدًا
َ ص

“আমরা শেষে এসেছি কিন্তু কিয়ামতের
দিন সকলের আগে থাকবো। যদিও
অন্য সকল জাতিগুলো (ইয়াহূদী ও
খৃষ্টান) কে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে
আমাদের পূর্বে, আমাদের গ্রন্থ দেওয়া
হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর জেনে
রাখো এই (জুমু‘আর) দিনটি আল্লাহ
আমাদের দান করেছেন। তিনি এ
ব্যাপারে আমাদের সঠিক পথে দিশা
দিয়েছেন। আর অন্য লোকেরা এ
ব্যাপারে আমাদের পিছনে আছে।
ইয়াহূদীরা জুমার পরের দিন (শনিবার)
উদযাপন করে আর খৃষ্টানেরা তার
পরের দিন (রবিবার) উদযাপন করে”।
[৩1]

এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. মুসলিম জাতির মর্যাদা। ইয়াহূদী ও
খৃষ্টানদের চেয়ে মুসলমানদের মর্যাদা
আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। ইসলামের
বর্তমানে ইয়াহূদী খৃষ্টানেরা তো
কাফির বা অবিশ্বাসী। তাদের চেয়ে
মুসলিম উম্মাহ শ্রেষ্ঠ এতে কোনো
সন্দেহ নেই। আর ইসলামপূর্ব যুগের
ইয়াহূদী খৃষ্টানেরা যারা কাফির ছিল না,
তাদের চেয়েও মুসলিম উম্মাহ শ্রেষ্ঠ।
এটি এ হাদীস দিয়েও প্রমাণিত হলো।
দুই. জুমার দিনের ফযীলত জানা গেল।
মুলত হাদীসটি জুমার দিনে ফযীলত
সম্পর্কিত। উদ্দেশ্য হলো সাপ্তাহিক

প্রার্থনার দিন নির্বাচনে ইয়াহূদী ও
খৃষ্টানেরা যেমন আমাদের পিছনে পড়ে
গেছে তেমনি কিয়ামত দিবসেও তারা
আমাদের পিছনে থাকবে। ইয়াহূদীরা
শুক্রবারের পরের দিন সাপ্তাহিক
প্রার্থনা করে থাকে। আর খৃষ্টানের
শুক্রবারের দু’দিন পর সাপ্তাহিক
প্রার্থনা পালন করে থাকে।
আবু হুরায়রা ও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনায়
এসেছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
 َو ْاۡل َ َّولُونَ يَ ْو َم،«ن َْح ُن ْاْل ِخ ُرونَ ِم ْن أ َ ْه ِل الدُّ ْنيَا
.»ق
ِ  ْال َم ْق،ْال ِقيَا َم ِة
ِ ي لَ ُه ْم قَ ْب َل ْالخ َََل ِئ
ُّ ض

“পৃথিবীতে বসবাসকারী জাতিগুলোর
মধ্যে আমাদের আগমন সর্বশেষে আর
কিয়ামতের দিনে আমাদের ফয়সালা করা
হবে সকল সৃষ্টি জীবের পূর্বে”।[৩2]
হাদীসে আরো এসেছে: ইবন আব্বাস
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
َ أَيْن:ُ يُقَال،ب
ُ س
ِ «ن َْح ُن
َ  َوأ َ َّو ُل َم ْن يُ َحا،آخ ُر ْاۡل ُ َم ِم
» َ َونَ ِبيُّ َها؟ فَن َْح ُن ْاْل ِخ ُرونَ ْاۡل َ َّولُون،ُْاۡل ُ َّمةُ ْاۡل ُ ِميَّة
“আমরা হলাম জাতিসমূহের সর্বশেষ।
কিন্তু কেয়ামতে আমাদের হিসাব সর্ব
প্রথম করা হবে। তখন বলা হবে: উম্মী
(আসল) জাতি ও তাদের নবী কোথায়?

তাই আমরা সর্বশেষ অথচ (মর্যাদায়)
প্রথম”।[৩৩]
হিসাব-নিকাশের প্রকৃতি
আল্লাহ আহকামুল হাকেমীন সেদিন
কম-বেশি, ছোট-বড় সকল কাজ-কর্ম,
কথা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করবেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ۡ
َاس ِح َسابُ ُه ۡم َو ُه ۡم ِفي غ َۡفلَ ٖة ُّمعۡ ِرضُون
ِ َّب ِللن
َ ﴿ٱقت َ َر
]١ :﴾ [اَلنبياء١
“মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন,
অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে
রয়েছে”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত:
1]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
﴾٢٦ سابَ ُهم
َ  ث ُ َّم ِإ َّن َعلَ ۡينَا ِح٢٥ ﴿ ِإ َّن ِإلَ ۡينَا َٰٓ ِإيَابَ ُه ۡم
]٢٦ ،٢٥ :[الغاشية
“নিশ্চয় আমারই নিকট তাদের
প্রত্যাবর্তন। তারপর নিশ্চয় তাদের
হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে”। [সূরা
আল-গাশিয়া, আয়াত: 2৫-26]
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
٦ َس ِلين
َ ﴿فَلَن َۡسلَ َّن ٱلَّذِينَ أ ُ ۡر ِس َل ِإلَ ۡي ِه ۡم َولَن َۡسلَ َّن ۡٱل ُم ۡر
:﴾ [اَلعراف٧ َّم َو َما ُكنَّا َغآَٰئِ ِبينٞۖ ٖ ص َّن َعلَ ۡي ِهم ِب ِع ۡل
َّ ُفَلَنَق
]٧ ،٦
“সুতরাং আমরা অবশ্যই তাদেরকে
জিজ্ঞাসাবাদ করব যাদের নিকট রাসূল
প্রেরিত হয়েছিল এবং অবশ্যই আমি

রাসূলদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।
অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট
জেনে- শুনে বর্ণনা করব। আর আমি
তো অনুপস্থিত ছিলাম না”। [সূরা আলআরাফ, আয়াত: 6-৭]
٢٣ َاظ َرة
ِ  ِإلَ ٰى َر ِب َها ن٢٢ ٌ اض َرة
ِ َّ﴿و ُجوه يَ ۡو َمئِ ٖذ ن
ُ
ُ َ  ت٢٤ َو ُو ُجوه يَ ۡو َمئِ ِِٕۢذ بَا ِس َرة
ظ ُّن أَن يُ ۡفعَ َل ِب َها فَاقِ َرة
]٢٥ ،٢٢ :﴾ [القيامة٢٥
“সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে
হাস্যোজ্জল। তাদের রবের প্রতি
দৃষ্টিনিক্ষেপকারী। আর সেদিন অনেক
মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ-বিষন্ন। তারা
ধারণা করবে যে, এক বিপর্যয় তাদের
উপর আপতিত করা হবে”। [সূরা আলকিয়ামাহ, আয়াত: 22-2৫]

অনুসারীরা নেতাদের প্রত্যাখ্যান
করবে
দুনিয়াতে যে সকল মানুষ আল্লাহকে
বাদ অন্যের ইবাদত বন্দেগী করেছে
কিয়ামতের দিন তারা তাদের
অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করবে।
এমনিভাবে আল্লাহর বিধি-বিধান না
মেনে যে সকল নেতাদের নির্দেশ পালন
করা হয়েছে তারাও সেদিন তাদের
প্রত্যাখ্যান করবে।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
٨١ ٱَّلل َءا ِل َه ٗة ِليَ ُكونُواْ لَ ُه ۡم ِع ٗزا
ِ َّ ُون
ِ ﴿ َوٱت َّ َخذُواْ ِمن د
٨٢ ضدًّا
ِ سيَ ۡكفُ ُرونَ ِب ِعبَادَ ِت ِه ۡم َويَ ُكونُونَ َعلَ ۡي ِه ۡم
َ َك َّ َۚل
]٨٢ ،٨١ :﴾ [مريم

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ
গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের
সাহায্যকারী হতে পারে। কখনো নয়,
এরা তাদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার
করবে এবং তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে”।
[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮1-৮2]
ْيعا ث ُ َّم نَقُو ُل ِللَّذِينَ أ َ ۡش َر ُكوا
ُ ﴿ويَ ۡو َم ن َۡح
ٗ ش ُر ُه ۡم َج ِم
َ
ُ َم َكانَ ُك ۡم أَنت ُ ۡم َو
ّم َوقَا َلٞۖۡ ش َر َكا َٰٓ ُؤ ُك ۡۚم فَزَ ي َّۡلنَا بَ ۡينَ ُه
ُ
]٢٨ :﴾ [يونس٢٨ َش َر َكآَٰؤُ ُهم َّما ُكنت ُ ۡم ِإيَّانَا تَعۡ بُدُون
“আর যেদিন আমরা তাদের সকলকে
একত্র করব, অতঃপর যারা শির্ক
করেছে, তাদেরকে বলব, থাম, তোমরা
ও তোমাদের শরীকরা। অতঃপর আমি
তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব। আর
তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো

আমাদের ইবাদাত করতে না”। [সূরা
ইউনূস, আয়াত: 2৮]
ْ﴿ ِإ ۡذ تَبَ َّرأ َ ٱلَّذِينَ ٱت ُّ ِبعُواْ ِمنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ َو َرأ َ ُوا
َّ َاب َوتَق
َ َوقَا َل ٱلَّذِين١٦٦ اب
ُ َطعَ ۡت ِب ِه ُم ۡٱۡل َ ۡسب
َ َۡٱلعَذ
ٱتَّبَعُواْ لَ ۡو أ َ َّن لَنَا َك َّر ٗة فَنَتَبَ َّرأ َ ِم ۡن ُه ۡم َك َما تَبَ َّر ُءواْ ِمنَّ ۗا
َّ َك ٰذَ ِل َك يُ ِري ِه ُم
ٍ س ٰ َر
ّم َو َما ُهمٞۖۡ ت َعلَ ۡي ِه
َ ٱَّللُ أ َ ۡع ٰ َملَ ُه ۡم َح
]١٦٧ ،١٦٦ :﴾ [البقرة١٦٧ ار
ِ َِّب ٰ َخ ِر ِجينَ ِمنَ ٱلن
“যখন অনুসরনীয় ব্যক্তিরা
অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে
এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর
তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।
আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে,
যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ
হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা
হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে
গিয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে

তাদের আমলসমূহ দেখাবেন তাদের
আক্ষেপের জন্য, আর তারা আগুন
থেকে বের হতে পারবে না”। [সূরা আল]বাকারা, আয়াত: 166-16৭
ى إِ ِذ ٰ َّ
﴿ولَ ۡو ت َ َر ٰ َٰٓ
ٱلظ ِل ُمونَ َم ۡوقُوفُونَ ِعندَ َربِ ِه ۡم يَ ۡر ِج ُع
َ
ۡ
ض ِعفُواْ
ٱست ُ ۡ
ض ٱلقَ ۡو َل يَقُو ُل ٱلَّذِينَ ۡ
بَعۡ ُ
ض ُه ۡم ِإلَ ٰى بَعۡ ٍ
ٱست َ ۡكبَ ُرواْ لَ ۡو َ َٰٓ
ِللَّذِينَ ۡ
َل أَنت ُ ۡم لَ ُكنَّا ُم ۡؤ ِمنِينَ  ٣١قَا َل
ٱست ُ ۡ
ٱست َ ۡكبَ ُرواْ ِللَّذِينَ ۡ
ٱلَّذِينَ ۡ
صدَ ۡد ٰنَ ُك ۡم
ض ِعفُ َٰٓواْ أَن َۡح ُن َ
َع ِن ۡٱل ُهدَ ٰى بَعۡ دَ ِإ ۡذ َجا َٰٓ َء ُك ّۖٞم بَ ۡل ُكنتُم ُّم ۡج ِر ِمينَ ٣٢
ٱست ُ ۡ
ض ِعفُواْ ِللَّذِينَ ۡ
َوقَا َل ٱلَّذِينَ ۡ
ٱست َ ۡكبَ ُرواْ بَ ۡل َم ۡك ُر
ٱَّلل َون َۡجعَ َل لَ َٰٓۥهُ
ار ِإ ۡذ ت َ ۡأ ُم ُرونَنَا َٰٓ أَن نَّ ۡكفُ َر ِب َّ ِ
ٱلَّ ۡي ِل َوٱلنَّ َه ِ
اب َو َجعَ ۡلنَا
س ُّرواْ ٱلنَّدَا َمةَ لَ َّما َرأ َ ُواْ ۡٱلعَذَ ۚ َ
أَندَادٗ ۚا َوأ َ َ
ۡٱۡل َ ۡغ ٰ
َ
ي أ َ ۡعنَا ِ ٱلَّذِينَ َكفَ ُرو ّۖٞاْ ه َۡل يُ ۡجزَ ۡونَ ِإ ََّل َما
ف
ل
ل
َ
ِ
َٰٓ
َكانُواْ يَعۡ َملُونَ [ ﴾٣٣سبا]٣٣ ،٣١ :
“আর তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে,
যখন তাদের রবের কাছে দাুঁড় করিয়ে
দেওয়া হবে তখন তারা পরস্পর

বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে
দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা
অহঙ্কারীদেরকে বলবে, তোমরা না
থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম।
যারা অহঙ্কারী ছিল তারা, তাদেরকে
বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা
হয়েছিল, তোমাদের কাছে হিদায়াত
আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা
থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই
ছিলে অপরাধী। আর যাদেরকে দুর্বল
করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা
অহঙ্কারী ছিল তাদেরকে বলবে, বরং এ
ছিল তোমাদের দিন-রাতের চক্রান্ত,
যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ
দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে
অস্বীকার করি এবং তাুঁর সমকক্ষ

স্থির করি। আর তারা যখন আযাব
দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন
করবে। আর আমি কাফিরদের গলায়
শৃঙ্খল পরিয়ে দিব। তারা যা করত
কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া
হবে”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩1-৩৩]
এসব আয়াতে আমরা দেখলাম কীভাবে
অনুগত অনুসারীরা কিয়ামতের সময়
পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করবে। যারা
আল্লাহ তা‘আলার দীনকে বাদ দিয়ে
বিভিন্ন পীর, দরবেশ, নেতা-নেত্রী,
দেব-দেবীর অননুসরণ করেছে তাদের ও
যারা অনুসৃত হয়েছে তাদের অবস্থা
এমনই হবে কিয়ামতের ময়দানে। তারা
সেদিন রাজাধিরাজ আল্লাহ তা‘আলার
সম্মুখে পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান

করবে। একে অন্যকে দোষারোপ করে
ঝগড়ায় লিপ্ত হবে।
ফিরিশতাগণ মুশরিকদের থেকে
দায়মুক্তির ঘোষণা দিবে
আরবের মুশরিকরা ফিরিশতাদের-কে
আল্লাহ তা‘আলার কন্যা বলে জ্ঞান
করতো। তাই তারা ফিরিশতাদের পূজা
করতো। কিয়ামতের দিনে এ পূজ্য
ফিরিশতাগণ মুশরিকদের পুজার সাথে
তাদের কোনো রকম সম্পর্ক ছিলো
না বলে ঘোষণা দিবে।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
َٰٓ َ يعا ث ُ َّم يَقُو ُل ِل ۡل َم ٰلََٰٓئِ َك ِة أ َ ٰ ََٰٓه ُؤ
ُ ﴿ويَ ۡو َم يَ ۡح
َل ِء
ٗ ش ُر ُه ۡم َج ِم
َ
نت َو ِليُّنَا ِمن
َ َ س ۡب ٰ َحن ََك أ
ُ ْ قَالُوا٤٠ َِإيَّا ُك ۡم َكانُواْ يَعۡ بُدُون

َّ َّن أ َ ۡكث َ ُر ُهم بِ ِهم ُّم ۡؤ ِمنُونٞۖ ّم بَ ۡل َكانُواْ يَعۡ بُدُونَ ۡٱل ِجٞۖ دُونِ ِه
]٤١ ،٤٠ :﴾ [سبا٤١
“আর স্মরণ কর, যেদিন তিনি তাদের
সকলকে সমবেত করবেন তারপর
ফিরিশতাদেরকে বলবেন, এরা কি
তোমাদেরই পূজা করত? তারা
(ফেরেশতারা) বলবে, আপনি পবিত্র
মহান, আপনিই আমাদের অভিভাবক,
তারা নয়। বরং তারা জিনদের পূজা
করত। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি
ঈমান রাখত”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৪0৪1]
ض ٗرا
ُ ۡ﴿فَ ۡٱليَ ۡو َم ََل يَ ۡم ِلكُ بَع
َ ض نَّ ۡف ٗعا َو ََل
ٖ ۡض ُك ۡم ِلبَع
َ ََونَقُو ُل ِللَّذِين
ار ٱلَّتِي ُكنتُم
َ َظلَ ُمواْ ذُوقُواْ َعذ
ِ َّاب ٱلن
]٤٢ :﴾ [سبا٤٢ َبِ َها ت ُ َك ِذبُون

“ফলে আজ তোমাদের একে অপরের
কোনো উপকার কিংবা অপকার করার
ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি
যালিমদের উদ্দেশ্যে বলব, তোমরা
আগুনের আযাব আস্বাদন কর যা
তোমরা অস্বীকার করতে”। [সূরা সাবা,
আয়াত: ৪2]
ফিরিশতাগণ বলবেন, সুবহানাল্লাহ!
আমরা তো আপনারই বান্দা। আমরা
আপনারই ইবাদত করি। এরা কীভাবে
পূজা করলো? আসলে তারা শয়তানের
পূজা করেছে। এর সাথে হে আল্লাহ
আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মুল
কথা হলো: আল্লাহ ব্যতীত যাদের
ইবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা করা হয়
তারা সেদিন কোনো উপকারে আসবে

না। না পূজাকারী কোনো উপকার পাবে
আর না পূজিত কোনো কাজে আসবে।
সবাই সেদিন অসহায় হয়ে থাকবে।
মূর্তিগুলো অক্ষমতা প্রকাশ করবে
দুনিয়াতে যারা মূর্তি পুজা করেছিল
কিয়ামতে সেসকল মূর্তিগুলো তাদের
পূজারীদের কোনো রকম সাহায্য
করতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে।
এ প্রসঙ্গে আল্লহ তা‘আলা বলেন,
ُ ْ﴿ويَ ۡو َم يَقُو ُل نَادُوا
ي ٱلَّذِينَ زَ َع ۡمت ُ ۡم فَدَ َع ۡو ُه ۡم
َ
َ ش َر َكا َٰٓ ِء
﴾٥٢ فَلَ ۡم يَ ۡست َ ِجيبُواْ لَ ُه ۡم َو َجعَ ۡلنَا بَ ۡينَ ُهم َّم ۡو ِب ٗقا
]٥٢ :[الكهف
“আর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা
ডাক আমার শরীকদের, যাদেরকে

তোমরা (শরীক) মনে করতে। অতঃপর
তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা
তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর আমি
তাদের মধ্যে রেখে দেব ধ্বংসস্থল”।
[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫2]
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,
ُ ْعوا
ش َر َكا َٰٓ َء ُك ۡم فَدَ َع ۡو ُه ۡم فَلَ ۡم يَ ۡست َ ِجيبُواْ لَ ُه ۡم
ُ ﴿وقِي َل ۡٱد
َ
ۡ
﴾٦٤ َاب لَ ۡو أَنَّ ُه ۡم َكانُواْ يَهۡ تَدُون
َ ۚ ََو َرأ َ ُواْ ٱلعَذ
]٦٤ :[القصص
“আর বলা হবে, তোমাদের
দেবতাগুলোকে ডাক, অতঃপর তারা
তাদেরকে ডাকবে, তখন তারা তাদের
ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা আযাব
দেখতে পাবে। হায়, এরা যদি সৎপথ

প্রাপ্ত হত!” [সূরা আল-ক্বাসাস,
আয়াত: 6৪]
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
﴿ولَقَ ۡد ِج ۡئت ُ ُمونَا فُ ٰ َردَ ٰى َك َما َخلَ ۡق ٰنَ ُك ۡم أ َ َّو َل َم َّر ٖة َوت َ َر ۡكتُم
َ
ۡ
ُ َّما خ ََّول ٰنَ ُك ۡم َو َرآَٰ َء
ُ ّم َو َما ن ََر ٰى َمعَ ُك ۡمٞۖۡ ور ُك
شفَعَا َٰٓ َء ُك ُم
ِ ظ ُه
َّ َش َر ٰ ََٰٓك ُؤ ۚاْ لَقَد تَّق
ُ ٱلَّذِينَ زَ َع ۡمت ُ ۡم أَنَّ ُه ۡم ِفي ُك ۡم
ط َع بَ ۡينَ ُك ۡم
]٩٤ :﴾ [اَلنعام٩٤ َع ُمون
ُ ض َّل َعن ُكم َّما ُكنت ُ ۡم ت َ ۡز
َ َو
“আর নিশ্চয় তোমরা এসেছ আমার
কাছে একা একা, যেরূপ সৃষ্টি করেছি
আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার এবং
আমরা তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা
তোমরা ছেড়ে রেখেছ তোমাদের পিঠের
পেছনে। আর আমি তোমাদের সাথে
তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না,
যাদের তোমরা মনে করেছ যে, নিশ্চয়

তারা তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর)
অংশীদার। অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে
তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর
তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের
থেকে হারিয়ে গিয়েছে”। [সূরা আলআনআম, আয়াত: ৯৪]
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা
শির্ককারীদের বলবেন, দুনিয়াতে
তোমরা যে সকল দেব-দেবী, মূর্তি,
মানুষ, জন্তু-জানোয়ারকে আমার সাথে
শরীক করতে তাদের থেকে আজকে
সাহায্য চাও। তাদের-কে বলো
তোমাদের উদ্ধার করতে। তখন
শির্ককারীরা তাদের ডাকবে, কিন্তু
তারা কোনো উত্তর দিবে না।

যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে
আল্লাহর পুত্র বলে গ্রহণ করেছে
তিনি তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের
ঘোষণা দিবেন﴿وإِ ۡذ قَا َل َّ
اس
نت قُ ۡل َ
سى ۡٱبنَ َم ۡريَ َم َءأ َ َ
ت ِللنَّ ِ
ٱَّللُ ٰيَ ِعي َ
َ
ٰ
ُ
س ۡب ٰ َحن ََك َما
ٱَّلل قَا َل ُ
ُون َّ ِۖ ّٞ
ي ِإلَ َه ۡي ِن ِمن د ِ
ٱت َّ ِخذُونِي َوأ ِم َ
يَ ُك ُ
ق ِإن ُكنتُ قُ ۡلت ُ ۥهُ
س ِلي ِب َح ۚ ٍ
ي أ َ ۡن أَقُو َل َما لَ ۡي َ
ون ِل َٰٓ
فَقَ ۡد َع ِل ۡمت َ ۚۥهُ تَعۡ لَ ُم َما ِفي ن َۡفسِي َو َ َٰٓ
ِك
َل أ َ ۡعلَ ُم َما ِفي ن َۡفس ۚ َ
ٰ
ب َ ١١٦ما قُ ۡلتُ لَ ُه ۡم ِإ ََّل َما َٰٓ
ِإنَّ َك أ َ َ
نت َعلَّ ُم ۡٱلغُيُو ِ
أ َ َم ۡرتَنِي ِب ِ َٰٓۦه أ َ ِن ۡ
ٱعبُدُواْ َّ
ٱَّللَ َر ِبي َو َربَّ ُك ۡۚم َو ُكنتُ َعلَ ۡي ِه ۡم
يب
َ
نت أ َ َ
ش ِهيدٗ ا َّما دُ ۡمتُ ِفي ِه ّۡۖٞم فَلَ َّما ت َ َوفَّ ۡيت َ ِني ُك َ
نت َّ
ٱلر ِق َ
ش ِهيدٌ [ ﴾١١٧المائدة:
نت َعلَ ٰى ُك ِل ش َۡي ٖء َ
َعلَ ۡي ِه ۡۚم َوأ َ َ
]١١٧ ،١١٦
“আর আল্লাহ যখন বলবেন, হে
মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি
মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা

আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার
মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে
বলবে, আপনি পবিত্র মহান, যার
অধিকার আমার নেই তা বলা আমার
জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম
তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন।
আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি
জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে
তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি গায়েবী
বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত। আমি তাদেরকে
কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে
আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব
ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত
কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে
ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর
সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি

আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি
ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর
আপনি সব কিছুর উপর সাক্ষী”। [সূরা
আল-মায়েদা, আয়াত: 116-11৭]
ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন
বলবেন, হে আল্লাহ! আমি কীভাবে বলি,
আমি আপনার পুত্র আর আমার মাতা
মারইয়াম আপনার স্ত্রী। এটা বলার
অধিকার আমাকে কে দিয়েছে? আপনি
তো জানেন আপনি যা আদেশ করেছেন
আমি শুধু সেটাই বলেছি। আমি তাদের
বলেছি আল্লাহ তা‘আলা হলেন, আমার
ও তোমাদের প্রভূ। তোমরা তারই
ইবাদত করো। আর এটাই সঠিক পথ।
যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম
ততদিন আপনি দেখেছে আমি কি বলেছি

তাদের। যখন আপনি আমাকে নিয়ে
আসলেন তখন থেকে তারা যা কিছু
করেছে ও বলেছে সে সম্পর্কে আমার
কোনো দায়িত্ব নেই।
ভাবার বিষয় হলো, মারইয়াম
আলাইহাস সালাম ও ঈসা আলাইহিস
সালামের কত মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলা
দিয়েছেন। যারা তাদের সম্মানে
বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর সাথে তাদের
শরীক বানালো আল্লাহ তাদের শাস্তি
দিবেন। কারণ, তারা আল্লাহর প্রতি
মিথ্যা আরোপ করেছে। আল্লাহ যা
বলেননি ধর্মের ব্যাপারে তারা তা
বলেছে। তাই তারা মিথ্যাবাদী। এ জন্য
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন,

َّ ﴿قَا َل
ص ۡدقُ ُه ۡۚم لَ ُه ۡم َج ٰنَّت
َّ ٰ ٱَّللُ ٰ َهذَا يَ ۡو ُم يَنفَ ُع ٱل
ِ َص ِدقِين
َّ ي
ُٱَّلل
ِ ّا َّرٞۖ ٗت َ ۡج ِري ِمن ت َ ۡحتِ َها ۡٱۡل َ ۡن ٰ َه ُر ٰ َخ ِلدِينَ فِي َها َٰٓ أَبَد
َ ض
﴾١١٩ ضواْ َع ۡن ۚهُ ٰذَ ِل َك ۡٱلفَ ۡو ُز ۡٱلعَ ِظي ُم
ُ َع ۡن ُه ۡم َو َر
]١١٩ :[المائدة
“আল্লাহ বলবেন, এটা হলো সেই দিন
যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা
উপকার করবে। তাদের জন্য আছে
জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে
নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী।
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন,
তারাও তাুঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা
মহাসাফল্য”। [সূরা আল-মায়েদা,
আয়াত: 11৯]
আল্লাহ তার প্রিয় বান্দা ঈসা
আলাইহিস সালামের বক্তব্য সমর্থ
করে এ কথাটি বলবেন।

উম্মতে মুহাম্মদী কিয়ামতের দিন অন্য
সকল জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে
এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ
মর্যাদা। কিয়ামত দিবসে তারা সকল
জাতির মিথ্যাচারের বিপক্ষে সাক্ষ্য
দিবে। কিয়ামতের দিন যখন সকল নবী
রাসূল ও তাদের সম্প্রদায়কে একত্র
করা হবে তখন ঐ সকল জাতিরা নবী
রাসূলদের আহবানের বিষয়টি অস্বীকার
করবে। তারা বলবে আমাদের কাছে নূহ
আলাইহিস সালাম দাওয়াত পৌুঁছে
দেয়নি। আবার কেউ বলবে আপনি
আমাদের কাছে হুদ, সালেহ, শুআইব কে
পাঠিয়েছিলেন হয়ত কিন্তু তারা
আমাদের কাছে আপনার বাণী পৌুঁছে
দেয়নি। এভাবে তারা তাদের নবী

রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে
নিজেদের বাুঁচার তাগিদে। তখন উম্মতে
মুহাম্মাদী সকল নবীদের পক্ষে আর
তাদের মিথ্যাবাদী উম্মতদের বিপক্ষে
স্বাক্ষী দিবে।
হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ খুদরী
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ت؟
َ  ه َْل بَلَّ ْغ:ُ فَيُقَا ُل لَه،وح يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
ٍ ُ«يُ َجا ُء ِبن
 ه َْل بَلَّغَ ُك ْم؟:ُ فَت ُ ْسأ َ ُل أ ُ َّمتُه،ب
ِ  يَا َر، نَعَ ْم:ُفَيَقُول
ُ  َم ْن:ُ فَيَقُول،ِير
ش ُهود َُك؟
ٍ  َما َجا َءنَا ِم ْن نَذ: َفَيَقُولُون
 ث ُ َّم،" َ فَت َ ْش َهدُون، فَيُ َجا ُء ِب ُك ْم،ُ ُم َح َّمدٌ َوأ ُ َّمتُه:ُفَيَقُول
{و َكذَ ِل َك
ُ قَ َرأ َ َر
ِ َّ سو ُل
َ صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ َّللا
َ سلَّ َم
ً س
-  َع ْد ًَل: قَا َل-]١٤٣ :طا} [البقرة
َ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو

ُ { ِلت َ ُكونُوا
سو ُل
ُ الر
َّ َ َويَ ُكون،اس
ِ َّش َهدَا َء َعلَى الن
]١٤٣ :ش ِهيدًا} [البقرة
َ َعلَ ْي ُك ْم
“কিয়ামতের দিন নূহ কে ডাকা হবে।
তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি তোমার
দায়িত্ব পালন করেছো? সে বলবে, হ্যাুঁ,
হে প্রভূ। এরপর তার জাতিকে প্রশ্ন
করা হবে, সে কি তোমাদের কাছে
আমার বাণী পৌুঁছে দিয়েছে? তখন তারা
বলবেম না, আমাদের কাছে কোন
সতর্ককারী আসেনি। তখন আল্লাহ
নূহকে বলবেন, তোমার স্বাক্ষী কারা?
সে উত্তর দিবে, মুহাম্মাদ ও তার
উম্মত। তখন তোমাদের ডাকা হবে
আর তোমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।
এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

আয়াতটি পাঠ করলেন: আর এমনি ভাবে
তোমাদের আমি মধ্যবর্তী (ন্যায়
পরায়ণ) জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছি।
যাতে তোমরা মানুষের উপর স্বাক্ষী
হতে পারো আর রাসূল তোমাদের উপর
স্বাক্ষী হবেন”।[৩৪]
আর আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনায়
এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ي
َّ ُ َو َمعَه،ي يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
ُّ  َوالنَّ ِب،ُالر ُجل
ُّ «يَ ِجي ُء النَّ ِب
،ُ فَيُ ْد َعى قَ ْو ُمه، َوأ َ ْكث َ ُر ِم ْن ذَ ِل َك،الر ُج ََل ِن
َّ َُو َمعَه
:ُ فَيُقَا ُل لَه. ََل: َ ه َْل بَلَّغَ ُك ْم َهذَا؟ فَيَقُولُون:فَيُقَا ُل لَ ُه ْم
ُ َم ْن يَ ْش َهد:ُ فَيُقَا ُل لَه. نَعَ ْم:ُت قَ ْو َم َك؟ فَيَقُول
َ ه َْل بَلَّ ْغ
،ُ فَيُ ْد َعى ُم َح َّمدٌ َوأ ُ َّمتُه.ُ ُم َح َّمدٌ َوأ ُ َّمتُه:ُلَ َك؟ فَيَقُول
:ُ فَيُقَال. نَعَ ْم: َ ه َْل بَلَّ َغ َهذَا قَ ْو َمهُ؟ فَيَقُولُون:فَيُقَا ُل لَ ُه ْم

 أ َ َّن: فَأ َ ْخبَ َرنَا، َجا َءنَا نَبِيُّنَا: ََو َما ِع ْل ُم ُك ْم؟ فَيَقُولُون
{و َكذَ ِل َك َجعَ ْلنَا ُك ْم
ُ الر
ُّ
َ :" ُ فَذَ ِل َك قَ ْولُه،س َل قَ ْد بَلَّغُوا
ً س
،"  َع ْد ًَل:ُ " يَقُول:] قَا َل١٤٣ :طا} [البقرة
َ أ ُ َّمةً َو
ُ { ِلت َ ُكونُوا
سو ُل
ُ الر
َّ َ َويَ ُكون،اس
ِ َّش َهدَا َء َعلَى الن
]١٤٣ :ش ِهيدًا} [البقرة
َ َعلَ ْي ُك ْم
“কিয়ামতের দিন নবীদের ডাকা হবে।
কারো সাথে একজন অনুসারী থাকবে
কারো সাথে থাকবে দুজন আবার
কারো সাথে থাকবে তিন জন বা এর
বেশি। তাদের জাতিকে ডাকা হবে। তাদের
জিজ্ঞাসা করা হবে, এ ব্যক্তি কি
তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌুঁছে
দিয়েছিল? তারা উত্তর দিবে, না,
আমাদের কাছে আপনার বাণী পৌুঁছে
দেয়নি। তখন নবীকে প্রশ্ন করা হবে
তুমি কি আমার বাণী পৌুঁছে দিয়েছো?

সে বলবে, হ্যা, দিয়েছি। তখন তাকে বলা
হবে তোমার পক্ষে কে আছে স্বাক্ষী?
তখন নবী বলবেন, আমার পক্ষে
স্বাক্ষী আছে মুহাম্মাদ ও তাুঁর উম্মত।
তখন মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের
ডাকা হবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে
এ ব্যক্তি কি তার জাতির কাছে আমার
বাণী পৌুঁছে দিয়েছে? তখন তারা বলবে,
হ্যাুঁ, সে তার জাতির কাছে আপনার বাণী
পৌুঁছে দিয়েছে। তখন তাদের প্রশ্ন
করা হবে তোমরা এটা কীভাবে জানলে?
তারা উত্তর দিবে, আমাদের কাছে
আমাদের নবী এসেছিলেন, তিনি
আমাদের বলেছেন, এ নবী তার জাতির
কাছে আপনার বাণী পৌুঁছে দিয়েছে। এটা
হলো আল্লাহ তা‘আলার সেই বাণীর

প্রতিফলন: আর এমনি ভাবে তোমাদের
আমি মধ্যবর্তী (ন্যায়পরায়ণ) জাতি
হিসাবে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা
মানুষের ওপর স্বাক্ষী হতে পারো আর
রাসূল তোমাদের ওপর স্বাক্ষী হবেন”।
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 1৪৩][৩৫]
হিসাব নিকাশ যেভাবে শুরু
এরপর আল্লাহ তা‘আলা তার
বান্দাদের থেকে হিসাব নিতে শুরু
করবেন। যার হিসাবে কঠোরতা করবেন
সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
হিসাব নিকাশের ভয়াবহতা সম্পর্কে
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ي ۡٱۡل َ ۡم ُر َو ُه ۡم فِي
ِ ُ﴿ َوأَنذ ِۡر ُه ۡم يَ ۡو َم ۡٱل َح ۡس َرةِ إِ ۡذ ق
َ ض
]٣٩ : ﴾ [مريم٣٩ َغ َۡفلَ ٖة َو ُه ۡم ََل يُ ۡؤ ِمنُون
“আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও
পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব
বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাব,
অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর
এবং তারা ঈমান আনছে না”। [সূরা
মারইয়াম, আয়াত: ৩৯]
ض ٗرا َو َما
َ ﴿يَ ۡو َم ت َ ِجدُ ُك ُّل ن َۡف ٖس َّما َع ِملَ ۡت ِم ۡن خ َۡي ٖر ُّم ۡح
س َٰٓو ٖء ت َ َودُّ لَ ۡو أ َ َّن بَ ۡينَ َها َوبَ ۡينَ َٰٓۥهُ أ َ َم ِٕۢدَا بَ ِعيدٗ ۗا
ُ َع ِملَ ۡت ِمن
َّ س ۗۥهُ َو
َّ َويُ َحذ ُِر ُك ُم
﴾ [ال٣٠ وف ِب ۡٱل ِعبَا ِد
ُ ِٕۢ ٱَّللُ َر ُء
َ ٱَّللُ ن َۡف
]٣٠ :عمران
“যেদিন প্রত্যেকে উপস্থিত পাবে যে
ভালো আমল সে করেছে এবং যে মন্দ
আমল সে করেছে তা। তখন সে কামনা
করবে, যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্যে

বহুদূর ব্যবধান হত! আর আল্লাহ
তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে
সাবধান করছেন এবং আল্লাহ
বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল”।
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩0]
হিসাব নিকাশ শুরু সম্পর্কে হাদীসে
এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«َلَ ت َ ُزو ُل قَدَ ُم اب ِْن آدَ َم يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة ِم ْن ِع ْن ِد َر ِب ِه
 َو َع ْن،ُيم أ َ ْفنَاه
ُ  َع ْن،َحتَّى يُ ْسأ َ َل َع ْن خ َْم ٍس
َ ِع ُم ِر ِه ف
،ُيم أ َ ْنفَقَه
َ
َ َ  َو َما ِل ِه ِم ْن أَيْنَ ا ْكت،ُيم أ َ ْبَلَه
َ سبَهُ َو ِف
َ شبَا ِب ِه ِف
.»َو َماذَا َع ِم َل فِي َما َع ِل َم
“পাুঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আগে
কোনো মানব সন্তান কিয়ামতের দিন

পা নাড়াতে পারবে না। তাকে প্রশ্ন করা
হবে জীবন সম্পর্কে; সে কি কাজে আয়ু
শেষ করেছে? প্রশ্ন করা হবে তার
যৌবন সম্পর্কে ; কি কাজে সে তাকে
বার্ধক্যে পৌুঁছে দিয়েছে? প্রশ্ন করা
হবে তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে; কীভাবে
সে তা আয় করেছে আর কি কাজে তা
ব্যয় করেছে? আর প্রশ্ন করা হবে সে
যা জ্ঞান অর্জন করেছে সে মোতাবেক
কাজ করেছে কি না?”[৩6]
এমনিভাবে আজ ভুলে যাওয়া হবে
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন,

سو َل هللاِ ه َْل ن ََرى َربَّنَا يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة؟
«قَالُوا :يَا َر ُ
ارونَ فِي ُرؤْ يَ ِة ال َّ
ش ْم ِس فِي
ض ُّ
قَا َل« :ه َْل ت ُ َ
َّ
س ْ
س َحابَةٍ؟» قَالُواََ :ل ،قَا َل:
ت ِفي َ
يرةِ ،لَ ْي َ
الظ ِه َ
ْس
ض ُّ
«فَ َه ْل ت ُ َ
ارونَ ِفي ُرؤْ يَ ِة ْالقَ َم ِر لَ ْيلَةَ ْالبَ ْد ِر ،لَي َ
س َحابَةٍ؟» قَالُواََ :ل ،قَا َل " :فَ َوالَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه
فِي َ
ارونَ فِي
ض ُّ
ض ُّ
ارونَ فِي ُرؤْ يَ ِة َر ِب ُك ْمِ ،إ ََّل َك َما ت ُ َ
ََل ت ُ َ
ي فُ ْل أَلَ ْم
ُرؤْ يَ ِة أ َ َح ِد ِه َما ،قَا َل :فَيَ ْلقَى ْالعَ ْبدَ ،فَيَقُولُ :أ َ ْ
س ِخ ْر لَ َك ْال َخ ْي َل
س ِو ْد َكَ ،وأُزَ ِو ْج َكَ ،وأ ُ َ
أ ُ ْك ِر ْم َكَ ،وأ ُ َ
س َوت َ ْربَ ُع؟ فَيَقُولُ :بَلَى ،قَا َل:
اْل ِب َلَ ،وأَذَ ْر َك ت َ ْرأ َ ُ
َو ْ ِ
فَيَقُولُ :أَفَ َ
ي؟ فَيَقُولََُ :ل ،فَيَقُولُ:
ظنَ ْن َ
ت أَنَّ َك ُم ََل ِق َّ
ي
س َ
فَإِنِي أ َ ْن َ
ي فَيَقُولُ :أ َ ْ
اك َك َما نَسِيتَنِي ،ث ُ َّم يَ ْلقَى الثَّانِ َ
س ِخ ْر لَ َك
س ِو ْد َكَ ،وأُزَ ِو ْج َكَ ،وأ ُ َ
فُ ْل أَلَ ْم أ ُ ْك ِر ْم َكَ ،وأ ُ َ
سَ ،وت َ ْر َب ُع ،فَيَقُولُ :بَلَى،
اْل ِب َلَ ،وأَذَ ْر َك ت َ ْرأَ ُ
ْال َخ ْي َل َو ْ ِ
ب فَيَقُولُ :أَفَ َ
ي؟ فَيَقُولََُ :ل،
ظنَ ْن َ
ي َر ِ
أَ ْ
ت أَنَّ َك ُم ََلقِ َّ
اك َك َما نَسِيتَنِي ،ث ُ َّم يَ ْلقَى الثَّا ِل َ
ث،
س َ
فَيَقُولُ :فَإِنِي أ َ ْن َ
ب آ َم ْنتُ ِب َك،
فَيَقُو ُل لَهُ ِمثْ َل ذَ ِل َك ،فَيَقُولُ :يَا َر ِ
صدَّ ْقتُ ،
َو ِب ِكتَا ِب َكَ ،و ِب ُر ُ
صلَّ ْيتُ َ ،و ُ
ص ْمتُ َ ،وت َ َ
س ِل َكَ ،و َ
َويُثْنِي ِب َخي ٍْر َما ا ْست َ َ
ع ،فَيَقُولُ :هَا ُهنَا ِإذًا ،قَا َل :ث ُ َّم
طا َ
يُقَا ُل لَهُْ :اْلنَ نَ ْبعَ ُ
ث شَا ِهدَنَا َعلَي َْكَ ،ويَتَفَ َّك ُر ِفي

،ي؟ فَيُ ْخت َ ُم َعلَى فِي ِه
َّ َ َم ْن ذَا الَّذِي يَ ْش َهدُ َعل:نَ ْف ِس ِه
َ َويُقَا ُل ِلفَ ِخ ِذ ِه َولَ ْح ِم ِه َو ِع
ِ ظ
ُ فَت َ ْن ِط ُق فَ ِخذُه، ا ْن ِط ِقي:ام ِه
َ َولَ ْح ُمهُ َو ِع
، َوذَ ِل َك ِليُ ْعذ َِر ِم ْن نَ ْف ِس ِه،ظا ُمهُ ِبعَ َم ِل ِه
ُ َوذَ ِل َك ْال ُمنَا ِف ُق َوذَ ِل َك الَّذِي يَ ْس َخ
»ط هللاُ َعلَ ْي ِه
“সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন: ইয়া
রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামত দিবসে
আমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে
দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আচ্ছা
দুপুর বেলা যখন মেঘ না থাকে তখন
সূর্যকে দেখার জন্য কি তোমাদের ভীর
করতে হয়? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে
বললেন, না। তারপর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
প্রশ্ন করলেন: পূর্ণিমার রাতে যখন
আকাশে মেঘ না থাকে তখন চাুঁদ দেখার

জন্য কি তোমাদের ভীর করতে হয়?
সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন: না।
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যার
হাতে আমার প্রাণ তার শপথ!
তোমাদের প্রতিপালককে দেখার জন্য
সেদিন তোমাদের কোনো কষ্ট করতে
হবে না। যেমন সূর্য ও চন্দ্র দেখার
জন্য তোমাদের কোনো কষ্ট করতে
হয় না। আল্লাহ এক বান্দার সাথে
সাক্ষাত দিবেন। আল্লাহ বলবেন: হে
ব্যক্তি আমি কি তোমাকে সম্মানিত
করি নি? আমি কি তোমাকে নেতা
বানাইনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ
করাইনি। আমি কি তোমার জন্য
বাহনের ব্যবস্থা করি নি? সে ব্যক্তি

উত্তর দিবে অবশ্যই আপনি করেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি কি
আমার সাথে সাক্ষাতের বিশ্বাস
রাখতে? সে বলবে, না। আল্লাহ তখন
বলবেন: আজ আমি তোমাকে ভুলে
গেলাম যেমন তুমি আমাকে ভুলে
গিয়েছিলে। এরপর দ্বিতীয় এ ব্যক্তিকে
আনা হবে। আল্লাহ বলবেন: হে ব্যক্তি
আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নি?
আমি কি তোমাকে নেতা বানাই নি?
আমি কি তোমাকে বিবাহ করাই নি।
আমি কি তোমার জন্য বাহনের
ব্যবস্থা করি নি? সে ব্যক্তি উত্তর
দিবে অবশ্যই আপনি করেছেন। আল্লাহ
তা‘আলা বলবেন, তুমি কি আমার সাথে
সাক্ষাতের বিশ্বাস রাখতে? সে বলবে,

না। আল্লাহ তখন বলবেন: আজ আমি
তোমাকে ভুলে গেলাম যেমন তুমি
আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। এরপর তৃতীয়
এক ব্যক্তিকে সাক্ষাত দিবেন।
আল্লাহ তা‘আলা তাকে অপর দুজনের
মত করেই প্রশ্ন করবেন। সে বলবে,
আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস রেখেছি।
আপনার কিতাব, আপনার রাসূলদের
প্রতি বিশ্বাস রেখেছি। সালাত পড়েছি,
রোযা রেখেছি, দান-সদকা করেছি।
সাধ্যমত আপনার প্রশংসা করেছি। তার
উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, তাই
নাকি? তাহলে এখনই তোমার বিরুদ্ধে
স্বাক্ষী উপস্থিত করি। তারপর
(তোমার উত্তর সম্পর্কে) তুমি ভেবে
দেখবে। বলা হবে, কে আছে তার

সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দিবে? এরপর তার
মুখ সীল করে দেওয়া হবে। তার রান,
তার গোশত, তার হাড্ডিকে বলা হবে,
তোমরা কথা বলো। এরা তাদের জানা
মতে তথ্য দিতে শুরু করবে। এভাবে
আল্লাহ নিজে স্বাক্ষ্য দেওয়ার দায়
থেকে মুক্ত থাকবেন। আসলে এ
ব্যক্তিটি ছিল দুনিয়ার জীবনে
মুনাফিক। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা
তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন”।[৩৭]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. কিয়ামত দিবসে আল্লাহ
তা‘আলাকে দর্শন করার জন্য
সাহাবায়ে কেরামের প্রবল আগ্রহ।

আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আকাংখা
ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়।
দুই. আল্লাহকে দেখার বিষয়টি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বাস্তব উদাহরণ দিয়ে
বুঝিয়ে দিয়েছেন। যা মুর্খ ও জ্ঞানী
সকল মানুষের বোধগম্য। যখন তার
একটি সৃষ্টিকে একত্রে সকল মানুষ
দেখতে পারে তখন স্রষ্টাকে যে দেখতে
কারো কষ্ট হবে না তা সহজেই বুঝা
যায়।
তিন. যারা আল্লাহ তা‘আলার সাথে
সাক্ষাতের প্রতি ঈমান রাখতো না
তারাও আল্লাহর সাক্ষাত পাবে তবে
সেটা তাদের জন্য সুখকর হবে না।

চার. যারা সমাজ, রাষ্ট্র বা
প্রতিষ্ঠানের নেতা তাদের দায়িত্ব
কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন
করা হবে।
পাুঁচ. মুনাফিকরা দুনিয়ার জীবনে
মুনাফিকী করে পার পেয়ে গেলেও
আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষাতের সময়
ধরা খেয়ে যাবে।
যার হিসাবে জওয়াব চাওয়া হবে তাকে
আযাব দেওয়া হবে
হাদীসে এসেছে: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

 يَا: ُب يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة إِ ََّل َهلَ َك» فَقُ ْلت
ُ ْس أ َ َحدٌ يُ َحا َس
َ «لَي
ُ
َّ ْس قَ ْد قَا َل
ي
ُ َر
ِ َّ سو َل
َ  أَلَي،َّللا
َ ِ {فَأ َ َّما َم ْن أوت:َّللاُ تَعَالَى
}ِيرا
ُ س
ً سابًا يَس
َ ب ِح
َ ف يُ َحا
َ َِكتَابَهُ ِبيَ ِمينِ ِه ف
َ س ْو
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه
ُ ] فَقَا َل َر٨ : [اَلنشقا
ِ َّ سو ُل
َ َّللا
ش
ُ  « ِإنَّ َما ذَ ِل ِك العَ ْر:سلَّ َم
ُ َْس أ َ َحدٌ يُنَاق
َ َو
َ  َولَي،ض
»ِب
ُ اب يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة ِإ ََّل
ِ
َ عذ
َ س
َ الح
“কিয়ামতের দিন যার হিসাব তলব করা
হবে সেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি
(আয়েশা) তখন বললাম, আল্লাহ
তা‘আলা কি বলেননি: আর যার ডান
হাতে আমল নামা দেওয়া হবে তার
হিসাব নেওয়া হবে সহজ ভাবে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: এখানে
আমলের হিসাব প্রদর্শনের কথা বলা

হয়েছে। যার হিসাবেই জওয়াব তলব করা
হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে”।[৩৮]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. কিয়ামতে দিন যার হিসাবে নিয়ে
পর্যালোচনা করা হবে তার রেহাই নেই।
দুই. আমাদের মুমিনদের মাতা আয়েশা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইলম, প্রজ্ঞা,
কুরআনের জ্ঞান কতখানি ছিল যে তিনি
কুরআনের আয়াত দিয়ে আল্লাহর
রাসূলের কথা বিচার করতে চেয়েছন।
তাই দীনি ক্ষেত্রে বড়দের সকল কথাই
যাচাই বাছাই না করে মেনে নিতে হবে এ
ধারনা সঠিক নয়।

তিন. আল কুরআনে যেখানে বলা হয়েছে
যাদের ডান হাতে আমল নামা দেওয়া
হবে তাদের হিসাব সহজ করা হবে, এর
অর্থ হলো তাদের কাছে সহজে আমল
নামা পেশ করা হবে।
চার. কিয়ামতের দিন যার হিসাব
পর্যালোচনা করা হবে সে আটকে
যাবে। তাই আল্লাহ তা‘আলার কাছে
সর্বদা বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের
প্রার্থনা করা উচিত।
সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে
কোনো দোভাষী থাকবে না
সেদিন আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দার
সাথে সরাসরি কথা বলবেন। কোনো
মাধ্যমের প্রয়োজন হবে না।

হাদীসে এসেছে: আদী ইবন হাতেম
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ُْس بَ ْينَهُ َوبَ ْينَه
َ « َما ِم ْن ُك ْم أ َ َحدٌ إِ ََّل
َ سيُ َك ِل ُمهُ َربُّهُ لَي
ُ  فَيَ ْن،ان
ٌ ت ُ ْر ُج َم
ظ ُر أ َ ْي َمنَ ِم ْنهُ فََلَ يَ َرى ِإ ََّل َما قَد ََّم ِم ْن
ُ  َويَ ْن،َع َم ِل ِه
،ظ ُر أ َ ْشأ َ َم ِم ْنهُ فََلَ يَ َرى ِإ ََّل َما قَد ََّم
ُ َويَ ْن
،ار ِت ْلقَا َء َو ْج ِه ِه
َ َّظ ُر بَيْنَ يَدَ ْي ِه فََلَ يَ َرى ِإ ََّل الن
" ٍِق ت َ ْم َرة
َ َّفَاتَّقُوا الن
ِ ار َولَ ْو ِبش
“তোমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি
সেদিন আল্লাহ তা‘আলার সাথে সরাসরি
কথা বলবে। কোনো দোভাষী বা
মধ্যস্থ থাকবে না। মানুষ তখন তার
ডান দিকে তাকাবে দেখতে পাবে শুধু
তাদের প্রেরিত কর্ম। আর বাম দিকে
তাকাবে দেখবে শুধু নিজ কৃত কর্ম।

সামনের দিকে তাকাবে দেখবে শুধু
জাহান্নামের আগুন। কাজেই তোমরা
আগুন থেকে সাবধান হও নিজেদের
বাুঁচাও যদি একটি খেজুরের টুকরা দান
করার বিনিময়েও হয়”।[৩৯]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. সামান্য নেক আমলেরও অবজ্ঞা
করা উচিত নয়। সুযোগ আসা মাত্রই
যে কোনো নেক আমল করা উচিত।
কেউ যদি একটি খেজুরের অংশ দান
করার সুযোগ পায় তাহলে তা দান করে
হলেও আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি ও
জাহান্নামের আগুন থেকে বাুঁচার চেষ্টা
করা উচিত।

সেদিন প্রথম যে বিষয়টির হিসাব
নেওয়া হবে
সেদিন প্রথম যে বিষয়টির হিসাব
নেওয়া হবে তা হলো, সালাত। যদি এটি
শুদ্ধভাবে কবুল হয় তবে তার সকল
আমল শুদ্ধ বলে ধরা হবে। আর যদি এট
বরবাদ হয়ে যায় তখন সকল আমলই
বরবাদ হয়ে যাবে।
হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন হাকীম
আদ-দবী যিনি যিয়াদ অথবা ইবন
যিয়াদের ভয়ে মদীনাতে এসেছিলেন ও
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর
সাথে সাক্ষাত করলেন, তিনি বলেন, হে
যুবক! আমি কি তোমাকে একটি হাদীস
শুনাবো? আমি বললাম, অবশ্যই

শুনাবেন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম
করুন! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
اس بِ ِه يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِم ْن
«إِ َّن أ َ َّو َل َما يُ َحا َس ُ
ب النَّ ُ
ص ََلة ُ» ،قَا َل " :يَقُو ُل َربُّنَا َج َّل َو َع َّز
أ َ ْع َما ِل ِه ُم ال َّ
ِل َم ََلئِ َكتِ ِه َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم :ا ْن ُ
ص ََل ِة َع ْبدِي أَت َ َّم َها
ظ ُروا فِي َ
َت تَا َّمةً ُك ِتبَ ْ
ص َها؟ فَإِ ْن َكان ْ
ت لَهُ تَا َّمةًَ ،و ِإ ْن َكانَ
أ َ ْم نَقَ َ
ش ْيئًا ،قَا َل :ا ْن ُ
ظ ُروا ه َْل ِلعَ ْبدِي ِم ْن
ص ِم ْن َها َ
ا ْنتَقَ َ
ط ُّوعٍ؟ فَإِ ْن َكانَ لَهُ ت َ َ
تَ َ
ط ُّوعٌ ،قَا َل :أَتِ ُّموا ِلعَ ْبدِي
ضتَهُ ِم ْن ت َ َ
ط ُّو ِع ِه ،ث ُ َّم تُؤْ َخذُ ْاۡل َ ْع َما ُل َعلَى ذَا ُك ْم
فَ ِري َ
"
“মানুষের আমলের মধ্যে প্রথম যে
বিষয়টির হিসাব নেওয়া হবে তাহল,
সালাত। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ
তা‘আলা নিজে ভালোমত জানা সত্বেও

তার ফিরিশতাদের বলবেন: আমার এ
বান্দার সালাতের প্রতি তাকাও। সে
সালাত পূর্ণ করেছে তা ত্রুটি করেছে?
যদি সে তা পূর্ণ করে থাকে তার
ব্যাপারে পূর্ণতা লেখে দাও। আর যদি
সে ত্রুটি করে থাকে তাহলে তার নফল
সালাতের প্রতি খেয়াল করো। তার
নফল থেকে ফরজের অপূর্ণতা পূর্ণ
করে দাও। এরপর তার সকল আমলই
এভাবে মুল্যায়ন করা হবে”।[৪0]
সহজ হিসাব
অনেক ঈমানদার মানুষ যারা পাপাচারে
লিপ্ত হয়েছিল আল্লাহ তাদের
পাপগুলো স্মরণ করিয়ে দিবেন ও
ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন।

হাদীসে এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবন উমার
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি
ুবলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেছেন,
« ِإ َّن َّ
ض ُع َعلَ ْي ِه َكنَفَهُ َويَ ْست ُ ُرهُ،
َّللاَ يُ ْدنِي ال ُمؤْ ِمنَ  ،فَيَ َ
ب َكذَا؟ فَيَقُولُ:
ب َكذَا ،أَت َ ْع ِر ُ
فَيَقُولُ :أَت َ ْع ِر ُ
ف ذَ ْن َ
ف ذَ ْن َ
بَ ،حتَّى إِذَا قَ َّر َرهُ بِذُنُوبِ ِهَ ،و َرأَى فِي
ي َر ِ
نَعَ ْم أ َ ْ
ست َ ْرت ُ َها َعلَي َْك ِفي الدُّ ْنيَاَ ،وأَنَا
نَ ْف ِس ِه أَنَّهُ َهلَ َك ،قَا َلَ :
أ َ ْغ ِف ُرهَا لَ َك اليَ ْو َم ،فَيُ ْع َ
سنَاتِ ِهَ ،وأ َ َّما
طى ِكت َ َ
اب َح َ
ال َكافِ ُر َوال ُمنَافِقُونَ  ،فَيَقُو ُل اۡل َ ْش َهادَُ { :ه ُؤَلَ ِء الَّذِينَ
َّللا َعلَى َّ
الظا ِل ِمينَ }
َكذَبُوا َعلَى َر ِب ِه ْم أََلَ لَ ْعنَةُ َّ ِ
[هود» ]١٨ :
“আল্লাহ ঈমানদারদের কাছাকাছি
হবেন। নিজের উপর একটা পর্দা রেখে
দিবেন। আর তাকে বলবেন, তুমি কি সেই

পাপটি সম্পর্কে জানো? সেই পাপটির
কথা কি তোমার মনে আছে? সে উত্তরে
বলবে, হ্যা, প্রভূ। এভাবে সে সকল
পাপের কথা স্বীকার করবে। আর ধারনা
করবে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহ
তা‘আলা তখন তাকে বলবেন, আমি
দুনিয়াতে তোমার পাপগুলো গোপন
রেখেছি আর আজ তা ক্ষমা করে
দিলাম। এ কথা বলে তার নেক আমলের
দফতর তাকে দেওয়া হবে। আর যারা
কাফির বা মুনাফিক সকলের সামনে
তাদের ডাকা হবে। ফিরিশতারা বলবে,
এরাইতো তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে
মিথ্যা বলেছে। জালিমদের উপর
আল্লাহর অভিসম্পাত”।[৪1]

কিয়ামতের ভয়াবহতায় আরো গতি
সঞ্চয় করবে আল্লাহ তা‘আলার
ক্রোধ। যেমন আমরা উপরের
হাদীসগুলোতে দেখলাম। শাফা‘আত
সম্পর্কিত হাদীসে দেখলাম সকল নবীই
বলবেন, আজ আমার প্রভূ আমার প্রতি
অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছেন।
আমাদের সকলের কর্তব্য হবে
আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধ থেকে তাুঁর
কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করা।
প্রথম যে বিষয়ে ফায়সালা হবে
হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন
মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
»اء
ِ اس يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة فِي
ِ الد َم
ِ َّضى بَيْنَ الن
َ «أ َ َّو ُل َما يُ ْق
“কিয়ামতের দিন প্রথম যে বিষয়ে
মানুষের মধ্যে ফয়সালা করা হবে তা
হবে রক্তপাতের বিচার”।[৪2]
বিশেষ জ্ঞাতব্য: একটি হাদীসে বলা
হলো, প্রথম ফয়সালা হবে সালাত
সম্পর্কে। এ হাদীসে বলা হলো, প্রথম
ফয়সালা হবে রক্তপাত ও হত্যার।
এ দু’হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য
নেই। প্রথম হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার
হক বা অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।
অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার হক বা

অধিকার বিষয়ে প্রথম হিসাব হবে
সালাতের। আর মানুষের অধিকার
ক্ষুন্নের বিষয়ে প্রথম বিচার হবে
রক্তপাত ঘটানো ও হত্যাকান্ডের।
মানুষের অধিকার হরনের প্রতিকার
পৃথিবীতে বসে এক জন মানুষ
অন্যজনের প্রতি যে যুলুম, অত্যাচার,
নিপীড়ন করেছে, অধিকার ক্ষুন্ন
করেছে, সম্পদ ও সম্মানের ওপর যে
আঘাত করেছে তার বিচার হবে
কিয়ামতের দিন। এ বিচারের ধরণ
সম্পর্কে হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ْ َت لَهُ َم
ْ « َم ْن َكان
، ٍش ْيء
َ ض ِه أ َ ْو
ِ ظلَ َمةٌ ِۡل َ ِخي ِه ِم ْن ِع ْر
ََار َوَل
ٌ  قَ ْب َل أ َ ْن َلَ يَ ُكونَ دِين،فَ ْليَت َ َحلَّ ْلهُ ِم ْنهُ اليَ ْو َم
صا ِل ٌح أ ُ ِخذَ ِم ْنهُ ِبقَ ْد ِر
َ  ِإ ْن َكانَ لَهُ َع َم ٌل،د ِْر َه ٌم
ْ َم
ٌ سن
ت
ِ س ِيئَا
َ َات أ ُ ِخذَ ِم ْن
َ  َو ِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ َح،ظلَ َم ِت ِه
»اح ِب ِه فَ ُح ِم َل َعلَ ْي ِه
ِ ص
َ
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি
কোনো অন্যায় করেছে, অথবা তার
সম্মানহানী করেছে কিংবা
অন্যকোনভাবে তার ক্ষতি করেছে সে
যেন যেদিন কোনো টাকা-পয়সা কাজে
আসবে না সে দিন আসার পূর্বে আজই
(দুনিয়াতে থাকাবস্থায়) তার প্রতিকার
করে নেয়। কিয়ামতের বিচারে
অন্যায়কারীর কোনো নেক আমল
থাকলে তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির
পাওনা আদায় করা হবে। আর যদি

অন্যায়কারীর নেক আমল না থাকে
তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির
পাপগুলো তার উপর চাপিয়ে দেওয়া
]হবে”।[৪৩
হাদীসে আরো এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
س ِفينَا َم ْن ََل
س؟» قَالُواْ :ال ُم ْف ِل ُ
«أَت َ ْد ُرونَ َما ْال ُم ْف ِل ُ
س ِم ْن أ ُ َّمتِي
د ِْره ََم لَهُ َو ََل َمتَا َ
ع ،فَقَا َلِ « :إ َّن ْال ُم ْف ِل َ
صيَ ٍامَ ،وزَ َكاةٍَ ،ويَأْتِي قَ ْد
ص ََلةٍَ ،و ِ
يَأْتِي يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة بِ َ
سفَ َك دَ َم
َ
ف َهذَاَ ،وأ َ َك َل َما َل َهذَاَ ،و َ
شت َ َم َهذَاَ ،وقَذَ َ
ب َهذَا ،فَيُ ْع َ
سنَاتِ ِهَ ،و َهذَا
َهذَاَ ،و َ
ض َر َ
طى َهذَا ِم ْن َح َ
سنَاتِ ِه ،فَإِ ْن فَنِيَ ْ
ضى َما
سنَاتُهُ قَ ْب َل أ َ ْن يُ ْق َ
ت َح َ
ِم ْن َح َ
ت َعلَ ْي ِه ،ث ُ َّم ُ
طايَا ُه ْم فَ ُ
َعلَ ْي ِه أ ُ ِخذَ ِم ْن َخ َ
ط ِر َح ْ
ط ِر َح
ار»
فِي النَّ ِ

“তোমরা কি জান দরিদ্র অসহায়
ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন,
আমাদের মধ্যে দরিদ্র অসহায়
ব্যক্তিতো সে যার কোনো টাকা
পয়সা বা সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে
সত্যিকার দরিদ্র অসহায় হলো সেই
ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন সালাত,
সিয়াম ও যাকাতসহ অনেক ভালো কাজ
নিয়ে উপস্থিত হবে, অথচ দুনিয়াতে বসে
সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি
অপবাদ দিয়েছিল, করো সম্পদ
আত্নসাত করেছিল, কারো রক্তপাত
ঘটিয়েছিল, কাউকে মারধোর করেছিল
ফলে তার নেক আমলগুলো থেকে নিয়ে

তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের
পাওনা আদায় করা হবে। এভাবে যখন
তার নেক আমলগুলো শেষ হয়ে যাবে
ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়ার জন্য আর
কিছু থাকবে না তখন তাদের পাপগুলো
তাকে দেওয়া হবে ফলে জাহান্নামে
নিক্ষিপ্ত হবে”।[৪৪]
এ হাদীস দুটো থেকে আমরা যা শিখতে
পারলাম:
এক. গুনাহ, পাপ বা অপরাধ দু প্রকার।
প্রথম প্রকার হলো যা দ্বারা আল্লাহ
তা‘আলার অধিকার বা হক ক্ষুন্ন হয়।
যেমন শির্ক করা, সালাত পরিত্যাগ
করা, হজ আদায় না করা ইত্যাদি। আর
দ্বিতীয় প্রকার হলো যা দ্বারা

মানবাধিকার বা হুকুকুল ইবাদ ক্ষুন্ন
হয়। যেমন, করো সম্পদ দখল করা,
গালি দেওয়া, মারধোর করা ইত্যাদি।
প্রথম প্রকারের পাপগুলো ক্ষমা করা
আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। আল্লাহ
তা‘আলা ইচ্ছা করলে এগুলো ক্ষমা
করে দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় প্রকার
পাপগুলো আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা
করবেন না। যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত
ব্যক্তি ক্ষমা না করে।
দুই. দুনিয়াতে বসে মৃত্যুর পূর্বেই
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ
আদায় করতে হবে। বা তার কাছ থেকে
দাবী ছাড়িয়ে নিতে হবে।

তিন. যার মাধ্যমে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে তার নেক আমল বা সৎকর্ম
থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাওনা
পরিশোধ করা হবে। এমনি পাওনা
পরিশোধ করতে করতে যদি নেক
আমলগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপগুলো তার
উপর চাপিয়ে দিয়ে তার পাওনা পরিশোধ
করা হবে।
চার. আলোচিত ব্যক্তি আসলে ধনীই
ছিল। তার অনেক নেক আমল ছিল।
কিন্তু এগুলো এমনভাবে আর এমন
সময়ে নিঃশেষ হয়ে গেল যে, তা অর্জন
করার আর কোনো পথই থাকলো না।
এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে

সত্যিকার অসহায় বলেছেন। কারণ
দুনিয়াতে কেউ নিঃস্ব হয়ে গেলে সে
আবার পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন
করতে পারে। কিন্তু বিচার দিবসে কেউ
নিঃস্ব হয়ে গেলে তার সামনে আর
সম্পদ অর্জনের সুযোগ থাকে না।
পাুঁচ. রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এ হাদীস আমাদেরকে
মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে
যত্নবান হতে নির্দেশ দেয়। মানুষের
সম্মান, সম্পদ, শরীর সবকিছু আমাদের
জন্য হারাম করা হয়েছে। এগুলোর
কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত করলে
মানবাধিকার লংঘিত হয়।

যারা লোক দেখানোর জন্য নেক আমল
করতো কিয়ামতে তাদের বিচার
হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
ুবলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি
তিনি বলেছেন,
ضى يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َعلَ ْي ِه َر ُج ٌل
« ِإ َّن أ َ َّو َل النَّ ِ
اس يُ ْق َ
ُ
ي ِب ِه فَعَ َّرفَهُ ِنعَ َمهُ فَعَ َرفَ َها ،قَا َل :فَ َما
ا ْست ُ ْش ِهدَ ،فَأ ِت َ
يك َحتَّى ا ْست ُ ْش ِهدْتُ  ،قَا َل:
ت فِي َها؟ قَا َل :قَات َ ْلتُ فِ َ
َع ِم ْل َ
ت ِۡل َ ْن يُقَا َلَ :ج ِري ٌء ،فَقَ ْد قِي َل،
ْتَ ،ولَ ِكنَّ َك قَات َ ْل َ
َكذَب َ
ُ
ار،
ث ُ َّم أ ُ ِم َر ِب ِه فَ ُ
س ِح َ
ي ِفي النَّ ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َحتَّى أ ْل ِق َ
ُ
ي ِب ِه
َو َر ُج ٌل تَعَلَّ َم ْال ِع ْل َمَ ،و َعلَّ َمهُ َوقَ َرأ َ ْالقُ ْرآنَ  ،فَأتِ َ
ت فِي َها؟ قَا َل:
فَعَ َّرفَهُ نِعَ َمهُ فَعَ َرفَ َها ،قَا َل :فَ َما َع ِم ْل َ
يك ْالقُ ْرآنَ  ،قَا َل:
تَعَلَّ ْمتُ ْال ِع ْل َمَ ،و َعلَّ ْمتُهُ َوقَ َرأْتُ ِف َ
ت
ت ْال ِع ْل َم ِليُقَا َلَ :عا ِل ٌمَ ،وقَ َرأْ َ
ْتَ ،ولَ ِكنَّ َك تَعَلَّ ْم َ
َكذَب َ
ارئٌ ،فَقَ ْد قِي َل ،ث ُ َّم أ ُ ِم َر ِب ِه
ْالقُ ْرآنَ ِليُقَا َلُ :ه َو قَ ِ

ُ
 َو َر ُج ٌل،ار
ُ َف
َ س ِح
ِ َّي فِي الن
َ ب َعلَى َو ْج ِه ِه َحتَّى أ ْل ِق
َ  َوأَ ْع،س َع هللاُ َعلَ ْي ِه
،َاف ْال َما ِل ُك ِل ِه
َّ َو
ِ صن
ْ َ طاهُ ِم ْن أ
ُ
ت فِي َها؟
َ  فَ َما َع ِم ْل: قَا َل،ي ِب ِه فَعَ َّرفَهُ نِعَ َمهُ فَعَ َرفَ َها
َ ِفَأت
ب أ َ ْن يُ ْنفَقَ ِفي َها ِإ ََّل
ُّ س ِبي ٍل ت ُ ِح
َ  َما ت َ َر ْكتُ ِم ْن:قَا َل
:ت ِليُقَا َل
َ  َولَ ِكنَّ َك فَعَ ْل،ْت
َ  َكذَب: قَا َل،أ َ ْنفَ ْقتُ فِي َها لَ َك
،ب َعلَى َو ْج ِه ِه
ُ َ ث ُ َّم أ ُ ِم َر ِب ِه ف، فَقَ ْد قِي َل،ٌُه َو َج َواد
َ س ِح
ُ
»ار
ِ َّي ِفي الن
َ ث ُ َّم أ ْل ِق
“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার
করা হবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে
শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে
এবং আল্লাহ তার নিয়ামতের কথা
তাকে বলবেন। এবং সে তার প্রতি সকল
নিয়ামত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ
তাকে বলবেন তুমি কি কাজ করে এসেছ?
সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ
করেছি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি।
আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ,

তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে
বীর বলবে এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলা
হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে,
এবং তাকে টেনে উপুর করে জাহান্নামে
নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন
ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে নিজে
জ্ঞান অর্জন করেছে ও অন্যকে
শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত
করেছে। তাকে হাজির করা হবে।
আল্লাহ তাকে তার নিয়ামতের কথা
স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে স্বীকার
করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন কি কাজ
করে এসেছ? সে বলবে আমি জ্ঞান
অর্জন করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং
আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত
করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা

বলেছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ এ
জন্য যে লোকে তোমাকে জ্ঞানী
বলবে। কুরআন তিলাওয়াত করেছ এ
উদ্দেশ্যে যে, লোকে তোমাকে কারী
বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর
নির্দেশ দেওয়া হবে তাকে উপুর করে
জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য।
তারপর বিচার করা হবে এমন ব্যক্তির,
যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে সকল ধরণের
সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে হাজির
করে আল্লাহ নি‘আমতের কথা স্মরণ
করিয়ে দিবেন। সে সকল নেওয়ামত
স্মরণ করবে। আল্লাহ বলবেন, কি
করে এসেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল
খাতে খরচ করা পছন্দ করেন আমি তার
সকল খাতে সম্পদ ব্যয় করেছি, কেবল

আপনারই জন্য। আল্লাহ বলবেন তুমি
মিথ্যা বলেছ। তুমি সম্পদ এ উদ্দেশ্যে
খরচ করেছ যে, লোকে তোমাকে
দানশীল বলবে। আর তা বলা হয়েছে।
এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে, এবং তাকে
উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা
হবে”।[৪৫]
হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ
হয়েছিলাম তুমি আমার সেবা কর নি
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
 يَا ابْنَ آدَ َم:« ِإ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل يَقُو ُل يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
عود َُك؟
ْ َم ِر
ُ َ ْف أ
ِ  يَا َر: قَا َل،ضتُ فَلَ ْم تَعُ ْدنِي
َ ب َكي

ت أ َ َّن َع ْبدِي
ت َر ُّ
ب ْالعَالَ ِمينَ  ،قَا َل :أ َ َما َع ِل ْم َ
َوأ َ ْن َ
ع ْدتَهُ
ض فَلَ ْم تَعُ ْدهُ ،أ َ َما َع ِل ْم َ
ت أَنَّ َك لَ ْو ُ
فُ ََلنًا َم ِر َ
طعَ ْمت ُ َك فَلَ ْم ت ُ ْ
لَ َو َج ْدتَنِي ِع ْندَهُ؟ يَا ابْنَ آدَ َم ا ْست َ ْ
ط ِع ْمنِي،
ْف أ ُ ْ
ب ْالعَالَ ِمينَ ،
ت َر ُّ
ط ِع ُم َك؟ َوأ َ ْن َ
قَا َل :يَا َر ِ
ب َو َكي َ
ت أَنَّهُ ا ْست َ ْ
طعَ َم َك َع ْبدِي فُ ََل ٌن ،فَلَ ْم
قَا َل :أ َ َما َع ِل ْم َ
ت أَنَّ َك لَ ْو أ َ ْ
تُ ْ
ت ذَ ِل َك
طعَ ْمتَهُ لَ َو َج ْد َ
ط ِع ْمهُ؟ أ َ َما َع ِل ْم َ
ِع ْندِي ،يَا ابْنَ آدَ َم ا ْست َ ْسقَ ْيت ُ َك ،فَلَ ْم ت َ ْس ِق ِني ،قَا َل :يَا
ب ْالعَالَ ِمينَ  ،قَا َل:
ت َر ُّ
يك؟ َوأ َ ْن َ
ْف أ َ ْس ِق َ
َر ِ
ب َكي َ
سقَ ْيتَهُ
ا ْست َ ْسقَ َ
اك َع ْبدِي فُ ََل ٌن فَلَ ْم ت َ ْس ِق ِه ،أ َ َما ِإنَّ َك لَ ْو َ
ت ذَ ِل َك ِع ْندِي»
َو َج ْد َ
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা
বলবেন, হে মানব সন্তান! আমি অসুস্থ
হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করো নি।
!ূমানব সন্তান বলবে, হে আমার প্রভ
কীভাবে আমি আপনার সেবা করব,
?আপনিতো সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক
আল্লাহ বলবেন: তুমি কি জানতে না যে

আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে
পড়েছিলো? তুমি তো তাকে সেবা করো
নি। তুমি কি জানতে না, যদি তার সেবা
করতে তাহলে তার কাছে আমাকে পেতে?
হে মানব সন্তান! আমি খাবার
চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দাও নি।
মানব সন্তান বলবে, হে আমার প্রভূ!
কীভাবে আমি আপনাকে খাদ্য দেব,
আপনিতো সৃষ্টিকুলের রব? আল্লাহ
বলবেন: তুমি কি জানতে না যে আমার
অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিলো? তুমি
তো খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না,
যদি তাকে খাবার দিতে তাহলে তা আমার
কাছে পেতে? হে মানব সন্তান! আমি
পানি পান করতে চেয়েছিলাম, তুমি
আমাকে পানি পান করাওনি। মানব

সন্তান বলবে, হে আমার প্রভূ! কীভাবে
আমি আপনাকে পানী পান করাবো,
আপনিতো সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক?
আল্লাহ বলবেন: তুমি কি জানতে না যে
আমার অমুক বান্দা পিপাসিত ছিল? তুমি
তো তাকে পানী পান করাও নি। তুমি কি
জানতে না, যদি তাকে পানী পান করাতে
তাহলে তা আমার কাছে পেতে?”[৪6]
এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম,
কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, ক্ষুধাপিপাসায় কষ্ট পেলে সেবা ও সাহায্য
পাওয়া তার একটি অধিকার। সামর্থ
থাকা সত্বেও এ অধিকার আদায় না
করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে
জওয়াব দিতে হবে।

জান্নাত ও জাহান্নামে এক মুহুর্তের
অনুভূতি
ুআনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ار يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة،
«يُؤْ تَى ِبأ َ ْنعَ ِم أ َ ْه ِل الدُّ ْنيَا ِم ْن أ َ ْه ِل النَّ ِ
ص ْبغَةً ،ث ُ َّم يُقَالُ :يَا ابْنَ آدَ َم ه َْل
فَيُ ْ
ار َ
صبَ ُغ فِي النَّ ِ
ط؟ ه َْل َم َّر ِب َك نَ ِعي ٌم قَ ُّ
ْت َخي ًْرا قَ ُّ
ط؟ فَيَقُولََُ :ل،
َرأَي َ
سا فِي الدُّ ْنيَاِ ،م ْن
اس بُؤْ ً
ب َويُؤْ تَى ِبأَش َِد النَّ ِ
َوهللاِ يَا َر ِ
ص ْبغَةً فِي ْال َجنَّ ِة ،فَيُقَا ُل لَهُ :يَا
أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة ،فَيُ ْ
صبَ ُغ َ
ط؟ ه َْل َم َّر ِب َك ِشدَّة ٌ قَ ُّ
سا قَ ُّ
ط؟
ابْنَ آدَ َم ه َْل َرأَي َ
ْت بُؤْ ً
س قَ ُّ
طَ ،و ََل
ب َما َم َّر ِبي بُؤْ ٌ
فَيَقُولََُ :لَ ،وهللاِ يَا َر ِ
َرأ َ ْيتُ ِشدَّة ً قَ ُّ
ط»
“কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সবচেয়ে
ধনবান সূখী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা

হবে। তাকে জাহান্নামে একটি চোবানি
দিয়ে উঠানো হবে। অতঃপর তাকে
প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি কখনো
কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো
সুখ-শান্তি পেয়েছো? সে উত্তরে বলবে,
না আল্লাহর শপথ! হে রব। এরপর
পৃথিবীর সবচেয়ে হতভ্যাগ্য ও দরিদ্র
লোকটিকে উপস্থিত করা হবে। যে
জান্নাত লাভ করেছে। তাকে জান্নাতে
একটি চুবানি দেওয়া হবে। অতঃপর
তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি কখনো
অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো
কষ্টে পতিত হয়েছিলে? সে উত্তরে
বলবে, না, আল্লাহর শপথ হে রব! আমি
পৃথিবীতে কখনো কষ্ট দেখে নি।
কখনো বিপদে পড়ি নি”।[৪৭]

এ হাদীসে দু’ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে
ধরা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি
জাহান্নামের আযাবের একটু ছোয়া
পেয়ে পৃথিবীর সকল সুখের কথা
একেবারে ভুলে যাবে। আর দ্বিতীয়
ব্যক্তি জান্নাতের একটু ছোয়া পেয়ে
পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে
যাবে।
আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
َ يَا ابْن:ُ فَيَقُو ُل لَه،الر ُج ِل ِم ْن أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة
َّ «يُؤْ تَى ِب
ب َخي ُْر
َ ْف َو َج ْد
ِ ي َر
ْ َ  أ:ُت َم ْن ِزلَ َك؟ فَيَقُول
َ آدَ َم َكي
 َما أ َ ْسأ َ ُل َوأَت َ َمنَّى:ُ فَيَقُول،س ْل َوت َ َم َّن
َ :ُ فَيَقُول،َم ْن ِز ٍل
س ِبي ِل َك َع ْش َر
َ  فَأ ُ ْقت َ َل فِي،ِإ ََّل أ َ ْن ت َ ُردَّنِي ِإلَى الدُّ ْنيَا

َّ ض ِل ال
 َويُؤْ تَى،ِش َهادَة
ْ َ ِل َما يَ َرى ِم ْن ف،ٍَم َّرات
ْف
َّ ِب
ِ َّالر ُج ِل ِم ْن أ َ ْه ِل الن
َ  َكي، يَا ابْنَ آدَ َم:ُ فَيَقُو ُل لَه،ار
 فَيَقُو ُل، ش َُّر َم ْن ِز ٍل،ب
َ َو َج ْد
ِ ي َر
ْ َ  أ:ُت َم ْن ِزلَ َك؟ فَيَقُول
ي
ِ  أَت َ ْفتَدِي ِم ْنهُ ِب ِط ََلعِ ْاۡل َ ْر:ُلَه
ْ َ  أ:ُض ذَ َهبًا؟ فَيَقُول
سأ َ ْلت ُ َك أَقَ َّل ِم ْن ذَ ِل َك
َ  َكذَب:ُ فَيَقُول، نَعَ ْم،ب
ِ َر
َ  قَ ْد،ْت
» ار
َ َوأ َ ْي
ِ َّ فَلَ ْم ت َ ْفعَ ْل فَيُ َردُّ ِإلَى الن،س َر
“কিয়ামতের দিন জান্নাত লাভকারী এক
ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে
বলা হবে, হে মানব সন্তান! তুমি
তোমার ঘর কেমন পেয়েছো? সে
উত্তরে বলবে, হে প্রভূ! সর্বোৎকৃষ্ট
ঘর পেয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা তাকে
বলবেন, কিছু চাও, কিছু আকাংখা
করো। সে উত্তরে বলবে আমি কিছু চাই
না, কিছুই আকাংখা করি না। শুধু
আকাংখা করি যদি আমাকে পৃথিবীতে

ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন আর আমি
আপনার পথে দশবার নিহত (শহীদ) হতে
পারতাম। সে এ কথা বলবে যখন
জান্নাতে শহীদের মর্যাদা দেখতে পাবে।
এরপর জাহান্নামীদের থেকে এক
ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে
বলা হবে হে মানব সন্তান! তোমার
ঠিকানা কেমন পেয়েছো? সে বলবে,
সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান পেয়েছি। তাকে
প্রশ্ন করা হবে পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ
খরচ করে হলোও তুমি কি এ অবস্থান
মুক্তি কামনা করবে? সে বলবে, হ্যাুঁ, হে
প্রভূ! আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা
বলেছো। জাহান্নাম থেকে মুক্তির
বিনিময়ে তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক
কম ও অনেক সহজ বিষয় চাওয়া

হয়েছিলো তা-ই তুমি পারো নি। এরপর
তাকে আবার জাহান্নামে ফেরত
পাঠানো হবে”।[৪৮]
এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম,
একজন জান্নাতী ব্যক্তি পৃথিবীর
কোনো কিছু আকাংখা করবে না। শুধু
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হওয়া
কামনা করবে। কারণ, সে যখন
কিয়ামতের দিন শহীদদের অভাবনীয়
মর্যাদা দেখবে তখন এটা ছাড়া আর
কিছু কামনা করবে না। এ হাদীস দ্বারা
আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ
হওয়ার ফযীলত ও মর্যাদা জানতে
পারলাম।

জাহান্নাম মুক্তি ও জান্নাত লাভ করার
জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা খুব কঠিন
কাজ নয়।
তাওহীদের মূল্যায়ন
তাওহীদ বা আল্লাহ তা‘আলার
একত্ববাদে অবিচল বিশ্বাস দীন
ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
যার তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসে সমস্যা
আছে তার কোনো নেক আমল কাজে
আসবে না। দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ ছদকা
বা আল্লাহর পথে নিজের প্রাণ ও
সম্পদ সবকিছু কুরবানী দিলেও নয়।
অপরপক্ষে যারা তাওহীদী-আকীদা
বিশ্বাস নির্ভেজাল হবে ও এর ওপর
অবিচল থাকবে তার অন্য কোনো নেক

আমল না থাকলেও তাওহীদের কারণে
সে একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি
পাবে। কিয়ামত পরবর্তী বিচারেও
তাওহীদের মূল্যায়ন করা হবে গুরুত্বের
সাথে। হাদীসে এর দৃষ্টান্ত এভাবে
এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল
আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত
যে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে
বলতে শুনেছি,
َّ « ِإ َّن
وس
ُ سيُخ َِل
ِ ص َر ُج ًَل ِم ْن أ ُ َّمتِي َعلَى ُر ُء
َ ََّللا
ُ ق يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة فَيَ ْن
َش ُر َعلَ ْي ِه تِ ْسعَةً َوتِ ْس ِعين
ِ ِالخ َََلئ
 أَت ُ ْن ِك ُر:ُ ث ُ َّم يَقُول،ص ِر
َ َِس ِج ًَّل ُك ُّل ِس ِج ٍل ِمثْ ُل َم ِد الب
ُ ِظلَ َم َك َكتَبَتِي ال َحاف
َ َ ش ْيئًا؟ أ
 ََل:ُظونَ ؟ فَيَقُول
َ ِم ْن َهذَا
،ب
ُ  أَفَلَ َك:ُ فَيَقُول،ب
ِ  ََل يَا َر:ُع ْذ ٌر؟ فَيَقُول
ِ يَا َر
ُ  فَإِنَّهُ ََل،ًسنَة
ظ ْل َم َعلَي َْك
َ  بَلَى ِإ َّن لَ َك ِع ْندَنَا َح:ُفَيَقُول
َ  فَت َ ْخ ُر ُج ِب،اليَ ْو َم
َّ  أ َ ْش َهدُ أ َ ْن ََل ِإلَهَ ِإ ََّل:طاقَةٌ فِي َها
َُّللا

ض ْر
ْ :ُ فَيَقُول،ُسولُه
ُ اح
ُ َوأ َ ْش َهدُ أ َ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر
َ ب َما َه ِذ ِه ال ِب
طاقَةُ َم َع َه ِذ ِه
ِ  يَا َر:ُ فَيَقُول،َو ْزن ََك
ْ ُ  ِإنَّ َك ََل ت: فَقَا َل،ِالس ِِج ََّلت
ض ُع
َ  «فَتُو: قَا َل،" ظلَ ُم
َ َ ف،ٍطاقَةُ ِفي َكفَّة
َ الس ِِج ََّلتُ ِفي َكفَّ ٍة َوال ِب
ت
َ طا
ِ ش
َ ت ال ِب
َّللا
ِ َالس ِِج ََّلتُ َوثَقُل
ِ َّ  فَ ََل يَثْقُ ُل َم َع ا ْس ِم،ُطاقَة
»ش ْي ٌء
َ
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা
সকল মানুষের মধ্য থেকে এক
ব্যক্তিকে মুক্তি দিবেন এভাবে যে তার
সামনে নিরানব্বইটি পাপের দফতর
উপস্থিত করা হবে। প্রতিটি দফতরের
পরিধি হবে চোখের নজরের পরিধির
মত বিশাল। আল্লাহ তা‘আলা তাকে
বলবেন, তুমি কি এর কোনটি অস্বীকার
করো? আমার লেখক ফিরিশতারা কি
তোমার প্রতি অন্যায় করে এসব

লিখেছে? সে উত্তরে বলবে, না, হে
আমার প্রভূ! আল্লাহ বলবেন এসব
পাপের ব্যাপারে তোমার কোনো
যুক্তিসঙ্গত কারণ বা বক্তব্য আছে?
সে উত্তরে বলবে, না, হে আমার রব!
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তাহলে শোন,
তোমার জন্য আমার কাছে একটি মাত্র
নেক আমল আছে। আর আজ তোমার
প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।
এরপর আল্লাহ একটি টিকেট বের
করবেন। তাতে লেখা আছে, আমি
স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত
কোনো ইলাহ নেই। আরো স্বাক্ষ্য
দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ তা‘আলার
বান্দা ও রাসূল। এরপর আল্লাহ
বলবেন, আমি এ টিকেটটির ওযন দেব।

লোকটি বলবে, হে আমার প্রভূ! এ
টিকেটটির সাথে এতগুলো বিশাল
দফতরের ওযন দিলে কী লাভ হবে?
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমার
উপর কোনো যুলুম করা হবে না। এই
টিকেটটি এক পাল্লায় রাখা হবে আর
পাপের দফতরগুলো রাখা হবে অন্য
পাল্লায়। টিকেটটির পাল্লা ভারী হয়ে
যাবে। আসলে আল্লাহ তা‘আলার নামের
সামনে কোনো কিছু কি ভারী হতে
পারে?”[৪৯]
এ হাদীসে আমরা দেখলাম আলোচ্য
ব্যক্তি পাহাড়সম পাপ করেছিলো।
কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদে তার
বিশ্বাস ছিল নির্ভেজাল। তার বিশ্বাস
ছিল শির্কমুক্ত। সে বিশ্বাসী ছিল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রতিও। এ
কারণে সে মুক্তি পেয়ে গেছে। আমরা কি
পেরেছি আমাদের তাওহীদকে নির্ভেজাল
করতে? আমরা কি পেরেছি ছোট-বড়
সকল শির্ক থেকে সর্বদা নিজেকে
পবিত্র রাখতে? আসলে আমরা পারি নি।
কখনো জেনে কখনো না জেনে বুঝে
আমরা বিভিন্ন শির্কে লিপ্ত হয়ে
পড়ছি। আল্লাহকে ভালোবাসতে যেয়ে,
তার রাসূলের প্রতি মুহাব্বাতের প্রকাশ
করতে যেয়েও আমরা অহরহ শির্কে
লিপ্ত হচ্ছি। তাই আমাদের সকলের
উচিত বার বার নিজের তাওহীদি
বিশ্বাসকে যাচাই করে নেওয়া। শির্কের
ধারে কাছেও না যাওয়া। যদি কখনো

কেউ বলে, এটা শির্ক। ব্যস, সাথে সাথে
তা পরিহার করা।
আলোচ্য ব্যক্তি শুধু মুখে মুখে
কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করেছে বলে
মুক্তি পায় নি। মুখে মুখে তো কোটি
কোটি লোক উচ্চারণ করে।
পুলসিরাত সম্পর্কে হাদীস
ুআবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহ
‘আনহু বলেন,
َّللا ه َْل ن ََرى َربَّنَا يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة؟ قَا َل:
«قُ ْلنَا يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
ارونَ فِي ُرؤْ يَ ِة ال َّ
ش ْم ِس َوالقَ َم ِر ِإذَا َكان ْ
َت
ض ُ
«ه َْل ت ُ َ
ارونَ فِي
ض ُ
ص ْح ًوا؟» ،قُ ْلنَاَ :لَ ،قَا َل« :فَإِنَّ ُك ْم َلَ ت ُ َ
َ
ارونَ فِي ُرؤْ يَتِ ِه َما»
ض ُ
ُرؤْ يَ ِة َر ِب ُك ْم يَ ْو َمئِذٍِ ،إ ََّل َك َما ت ُ َ
ث ُ َّم قَا َل " :يُنَادِي ُمنَادٍِ :ليَ ْذهَبْ ُك ُّل قَ ْو ٍم ِإلَى َما َكانُوا
ص ِلي ِب ِه ْم،
ص َح ُ
يَ ْعبُدُونَ  ،فَيَ ْذه ُ
َب أ َ ْ
اب ال َّ
ص ِلي ِ
ب َم َع َ

اب ُك ِل آ ِل َه ٍة
ص َح ُ
ص َح ُ
ان َم َع أ َ ْوثَانِ ِه ْمَ ،وأ َ ْ
َوأ َ ْ
اب اۡل َ ْوث َ ِ
َم َع آ ِل َهتِ ِه ْمَ ،حتَّى يَ ْبقَى َم ْن َكانَ يَ ْعبُدُ َّ
َّللاَِ ،م ْن بَ ٍر أ َ ْو
اج ٍرَ ،و ُ
غب ََّر ٌ
ب ،ث ُ َّم يُؤْ تَى ِب َج َهنَّ َم
ات ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِكتَا ِ
فَ ِ
اب ،فَيُقَا ُل ِل ْليَ ُهودَِ :ما ُك ْنت ُ ْم
ض َكأَنَّ َها َس َر ٌ
ت ُ ْع َر ُ
َّللا ،فَيُقَالُ:
ت َ ْعبُدُونَ ؟ قَالُواُ :كنَّا نَ ْعبُدُ ُ
عزَ ي َْر ابْنَ َّ ِ
احبَةٌ َوَلَ َولَدٌ ،فَ َما ت ُ ِريدُونَ ؟
ص ِ
َكذَ ْبت ُ ْم ،لَ ْم يَ ُك ْن ِ َّ ِ
َّلل َ
ساقَ ُ
طونَ
قَالُوا :نُ ِريدُ أ َ ْن ت َ ْس ِقيَنَا ،فَيُقَالُ :ا ْش َربُوا ،فَيَت َ َ
ارىَ :ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعبُدُونَ ؟
فِي َج َهنَّ َم ،ث ُ َّم يُقَا ُل ِللنَّ َ
ص َ
َّللا ،فَيُقَالَُ :كذَ ْبت ُ ْم ،لَ ْم
فَيَقُولُونَ ُ :كنَّا نَ ْعبُدُ ال َمسِي َح ابْنَ َّ ِ
احبَةٌَ ،وَلَ َولَدٌ ،فَ َما ت ُ ِريدُونَ ؟ فَيَقُولُونَ :
ص ِ
يَ ُك ْن ِ َّ ِ
َّلل َ
ساقَ ُ
طونَ فِي
نُ ِريدُ أ َ ْن ت َ ْس ِقيَنَا ،فَيُقَالُ :ا ْش َربُوا فَيَت َ َ
َج َهنَّ َمَ ،حتَّى يَ ْبقَى َم ْن َكانَ يَ ْعبُدُ َّ
َّللاَ ِم ْن بَ ٍر أ َ ْو
اس؟
اج ٍر ،فَيُقَا ُل لَ ُه ْمَ :ما يَ ْح ِب ُ
َب النَّ ُ
س ُك ْم َوقَ ْد ذَه َ
فَ ِ
ار ْقنَا ُه ْمَ ،ون َْح ُن أ َ ْح َو ُج ِمنَّا ِإلَ ْي ِه اليَ ْو َم،
فَيَقُولُونَ  :فَ َ
س ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا يُنَادِيِ :ليَ ْل َح ْق ُك ُّل قَ ْو ٍم ِب َما َكانُوا
َو ِإنَّا َ
َّار ِفي
يَ ْعبُدُونَ َ ،و ِإنَّ َما نَ ْنت َ ِظ ُر َربَّنَا ،قَا َل :فَيَأ ْ ِتي ِه ُم ال َجب ُ
ورتِ ِه الَّتِي َرأ َ ْوهُ فِي َها أ َ َّو َل َم َّرةٍ،
ورةٍ َغي ِْر ُ
ُ
ص َ
ص َ
ت َربُّنَا ،فََلَ يُ َك ِل ُمهُ ِإ ََّل
فَيَقُولُ :أَنَا َربُّ ُك ْم ،فَيَقُولُونَ  :أ َ ْن َ
اۡل َ ْن ِبيَا ُء ،فَيَقُولُ :ه َْل بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَهُ آيَةٌ ت َ ْع ِرفُونَهُ؟

ساقِ ِه ،فَيَ ْس ُجدُ لَهُ ُك ُّل
فَيَقُولُونَ  :ال َّ
سا ُ  ،فَيَ ْكش ُ
ِف َع ْن َ
س ْمعَةً،
َّلل ِريَا ًء َو ُ
ُمؤْ ِم ٍنَ ،ويَ ْبقَى َم ْن َكانَ يَ ْس ُجدُ ِ َّ ِ
ظ ْه ُرهُ َ
َب َك ْي َما يَ ْس ُجدَ ،فَيَعُودُ َ
احدًا ،ث ُ َّم
طبَقًا َو ِ
فَيَ ْذه ُ
يُؤْ تَى ِب ْال َج ْس ِر فَيُ ْجعَ ُل بَيْنَ َ
ي َج َهنَّ َم " ،قُ ْلنَا :يَا
ظ ْه َر ْ
ضةٌ َم ِزلَّةٌ،
َر ُ
سو َل َّ ِ
َّللاَ ،و َما ال َج ْس ُر؟ قَا َلَ " :م ْد َح َ
س َكةٌ ُمفَ ْل َ
َعلَ ْي ِه َخ َ
ط َحةٌ لَ َها
يف َو َكَلَ ِل ُ
ط ِ
اط ُ
يبَ ،و َح َ
س ْعدَ ُ
عقَ ْيفَا ُء ،ت َ ُك ُ
ان،
ون ِبن َْجدٍ ،يُقَا ُل لَ َها :ال َّ
ش َْو َكةٌ ُ
ال ُمؤْ ِم ُن َعلَ ْي َها َك َّ
يح،
الط ْر ِ
ف َو َك ْالبَ ْر ِ َو َك ِ
الر ِ
َاج
الر َكا ِ
َاج ُم َ
َو َكأ َ َجا ِوي ِد ال َخ ْي ِل َو ِ
سلَّ ٌمَ ،ون ٍ
ب ،فَن ٍ
َار َج َهنَّ َمَ ،حتَّى يَ ُم َّر
ُوشَ ،و َم ْكد ٌ
َم ْخد ٌ
ُوس ِفي ن ِ
شدَة ً فِي
شدَّ ِلي ُمنَا َ
ب َس ْحبًا ،فَ َما أ َ ْنت ُ ْم ِبأ َ َ
آخ ُر ُه ْم يُ ْس َح ُ
ِ
ق ،قَ ْد تَبَيَّنَ لَ ُك ْم ِمنَ ال ُمؤْ ِم ِن يَ ْو َمئِ ٍذ ِل ْل َجب َِّارَ ،و ِإذَا
ال َح ِ
َرأ َ ْوا أَنَّ ُه ْم قَ ْد نَ َج ْواِ ،في ِإ ْخ َوا ِن ِه ْم ،يَقُولُونَ َ :ربَّنَا
صو ُمونَ َمعَنَا،
صلُّونَ َمعَنَاَ ،ويَ ُ
ِإ ْخ َوانُنَاَ ،كانُوا يُ َ
َويَ ْع َملُونَ َمعَنَا ،فَيَقُو ُل َّ
َّللاُ تَعَالَى :ا ْذ َهبُوا ،فَ َم ْن
ان فَأ َ ْخ ِر ُجوهُ،
َو َج ْدت ُ ْم ِفي قَ ْل ِب ِه ِمثْقَا َل دِين ٍ
َار ِم ْن ِإي َم ٍ
َويُ َح ِر ُم َّ
ض ُه ْم
ار ،فَيَأْتُونَ ُه ْم َوبَ ْع ُ
َّللاُ ُ
ص َو َر ُه ْم َعلَى النَّ ِ
ساقَ ْي ِه،
ص ِ
قَ ْد غ َ
اف َ
ار ِإلَى قَدَ ِم ِهَ ،و ِإلَى أ َ ْن َ
َاب فِي النَّ ِ
فَيُ ْخ ِر ُجونَ َم ْن َع َرفُوا ،ث ُ َّم يَعُودُونَ  ،فَيَقُولُ :ا ْذ َهبُوا

ف دِين ٍَار فَأ َ ْخ ِر ُجوهُ،
ص ِ
فَ َم ْن َو َج ْدت ُ ْم فِي قَ ْلبِ ِه ِمثْقَا َل نِ ْ
فَيُ ْخ ِر ُجونَ َم ْن َع َرفُوا ،ث ُ َّم يَعُودُونَ  ،فَيَقُولُ :ا ْذ َهبُوا
ان
فَ َم ْن َو َج ْدت ُ ْم فِي قَ ْل ِب ِه ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ ِم ْن ِإي َم ٍ
س ِعيدٍ:
فَأ َ ْخ ِر ُجوهُ ،فَيُ ْخ ِر ُجونَ َم ْن َع َرفُوا " قَا َل أَبُو َ
َّللاَ َلَ يَ ْ
ص ِدقُونِي فَا ْق َر ُءواِ { :إ َّن َّ
ظ ِل ُم ِمثْقَا َل
فَإِ ْن لَ ْم ت ُ َ
ضا ِع ْف َها} [النساء" ،]٤٠ :
سنَةً يُ َ
ذَ َّرةٍ َو ِإ ْن ت َكُ َح َ
فَيَ ْشفَ ُع النَّ ِبيُّونَ َوال َمَلَ ِئ َكةُ َوال ُمؤْ ِمنُونَ  ،فَيَقُو ُل
َّار :بَ ِقيَ ْ
ار،
ت َ
شفَا َعتِي ،فَيَ ْق ِب ُ
ال َجب ُ
ض قَ ْب َ
ضةً ِمنَ النَّ ِ
فَيُ ْخ ِر ُج أ َ ْق َوا ًما قَ ْد ْامت ُ ِح ُ
شوا ،فَيُ ْلقَ ْونَ فِي نَ َه ٍر ِبأ َ ْف َوا ِه
ال َجنَّ ِة ،يُقَا ُل لَهَُ :ما ُء ال َحيَا ِة ،فَيَ ْنبُتُونَ ِفي َحافَت َ ْي ِه َك َما
س ْي ِل ،قَ ْد َرأ َ ْيت ُ ُموهَا ِإلَى
الحبَّةُ فِي َح ِمي ِل ال َّ
ت َ ْنبُتُ ِ
ب ال َّ
ش َج َرةِ ،فَ َما َكانَ ِإلَى
ب ال َّ
ص ْخ َرةَِ ،و ِإلَى َجانِ ِ
َجانِ ِ
ال َّ
الظ ِل
ض َرَ ،و َما َكانَ ِم ْن َها ِإلَى ِ
ش ْم ِس ِم ْن َها َكانَ أَ ْخ َ
ض ،فَيَ ْخ ُر ُجونَ َكأَنَّ ُه ُم اللُّؤْ لُؤُ  ،فَيُ ْجعَ ُل فِي
َكانَ أ َ ْبيَ َ
ِرقَا ِب ِه ُم الخ ََواتِي ُم ،فَيَ ْد ُخلُونَ ال َجنَّةَ ،فَيَقُو ُل أ َ ْه ُل
الر ْح َم ِن ،أ َ ْد َخلَ ُه ُم ال َجنَّةَ ِبغَي ِْر
ال َجنَّ ِةَ :ه ُؤَلَ ِء ُ
عتَقَا ُء َّ
َع َم ٍل َع ِملُوهَُ ،وَلَ َخي ٍْر قَدَّ ُموهُ ،فَيُقَا ُل لَ ُه ْم :لَ ُك ْم َما
َرأ َ ْيت ُ ْم َو ِمثْلَهُ َمعَهُ "

“আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের
প্রতিপালককে দেখতে পাবো? তিনি
বললেন, “তোমরা কি সূর্য বা চাুঁদকে
দেখতে ভীড় করো যখন আকাশ
পরিস্কার থাকে? আমরা বললাম, না,
ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাহলে
তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে
দেখতে কষ্ট করতে হবে না যে রকম
সূর্য বা চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের
কষ্ট করতে হয় না। অতঃপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, প্রত্যেক
জাতি যেন যার যার উপাস্য নিয়ে
উপস্থিত হয়। তখন ক্রুশ পুজারীরা

তাদের ক্রুশ নিয়ে উপস্থিত হবে।
মূর্তিপুজারীরা তাদের মূর্তি নিয়ে
উপস্থিত হবে। এভাবে প্রত্যেক জাতি
তাদের উপাস্যগুলো নিয়ে উপস্থিত
হবে; কিন্তু যারা একমাত্র আল্লাহ
তা‘আলার ইবাদত করতো
(সৎকর্মশীল ও পাপী) তারা আর
ইসলামপূর্ব ইয়াহূদী খৃষ্টানদের মধ্যে
যারা খাটি একত্বাবাদী ছিল তারা
অবশিষ্ট থাকবে। এরপর তাদের
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। সংখ্যায়
মনে হবে বন্যার ঢলের মত। ইয়াহূদীদের
প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কার উপাসনা
করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহর
পুত্র উযাইরের উপাসনা করতাম।
তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা

বলেছো। আল্লাহর কোনো স্ত্রী
পুত্র নেই। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে,
এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে,
আমরা পানি পান করতে চাই। তাদের
বলা হবে, ঠিক আছে পান করো।
তারপর তারা জাহান্নামে পতিত হবে।
এরপর খৃষ্টানদের জিজ্ঞাসা করা হবে
তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা
বলবে আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহ-এর
উপাসনা করতাম। তাদের বলা হবে,
তোমরা মিথ্যা বলেছো। আল্লাহর
কোনো স্ত্রী পুত্র নেই। তাদের
জিজ্ঞাসা করা হবে, এখন তোমরা কি
চাও? তারা বলবে, আমরা পানি পান
করতে চাই। তাদের বলা হবে, ঠিক আছে
পান করো। তারপর তারা জাহান্নামে

পতিত হবে। এরপর যারা আল্লাহ
তা‘আলার উপাসনা করতো - তাদের
মধ্যে থাকবে পাপী ও নেককার সকলেই
- তাদের বলা হবে লোকেরা চলে গেছে
তোমরা গেলে না কেন? কিসে
তোমাদের আটকে রেখেছে? তারা বলবে
আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম।
তাদের থেকে আলাদা থাকাটাই আমাদের
জন্য প্রয়োজন ছিল এটা আজ বুঝে
এসেছে। আমরা একজন ঘোষকের
ঘোষণা শুনেছি সে ঘোষণা করেছে
প্রত্যেক জাতি যার যার উপাস্য নিয়ে
হাজির হোক। এ ঘোষণা শুনে আমরা
আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায়
থাকলাম। এরপর তাদের কাছে আসবেন
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ। তিনি

আগের দেখা আকৃতি থেকে ভিন্ন
আকৃতিতে আসবেন। তিনি বলবেন, আমি
তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে,
আপনি আমাদের প্রতিপালক। বুখারীর
বর্ণনায় এসেছে তারা বলবে, এটা
আমাদের অবস্থান। যতক্ষণ না
আমাদের প্রতিপালক আমাদের কাছে
আসেন। আমাদের প্রতিপালক যখন
আসবেন আমরা তাকে চিনতে পারবো।
আল্লাহ তাদের কাছে এমন আকৃতিতে
আসবেন যে তারা দেখে চিনতে পারবে।
নবীগণই তাুঁর সাথে কথা বলবেন। তিনি
জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের আর
তোমাদের প্রভূর মধ্যে এমন কোনো
আলামত আছে যা দেখে তোমরা তাকে
চিনতে পারো? তখন তারা বলবে, তাুঁর

পায়ের গোছা আমরা চিনি। তখন তিনি
তাুঁর পায়ের গোছা উম্মুক্ত করবেন।
প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি তাকে
সাজদাহ করবে। কিন্তু যারা মানুষকে
দেখানো বা শুনানোর জন্য সালাত
পড়তো তারা সাজদাহ করতে পারবে না।
তারা চেষ্টা করবে সাজদাহ দিতে কিন্তু
তাদের পিঠ একটি সোজা কাঠের
তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর
জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন
করা হবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণ
জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ!
পুলটি কি ধরনের হবে? তিনি বললেন,
পুলটি হবে পিচ্ছিল, লোহার কাটা
ওয়ালা, দীর্ঘ, তাতে থাকবে আরো
এমন কাটা যা দেখতে নজদ এলাকার

সাদান কাটার মত। ঈমানদার ব্যক্তিরা
কেউ পার হবে চোখের পলকের গতিতে,
কেউ পার হবে বিজলীর গতিতে, কেউ
পার হবে বাতাসের গতিতে, কেউ পার
হবে ঘোড়া বা যানবাহনের গতিতে।
এভাবে একদল সহি সালামতে পার হয়ে
যাবে। একদল পার হবে অনেক কষ্টে।
আর একদল পার হতে গিয়ে পতিত হবে
জাহান্নামে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি
সাতার দেওয়ার মত হামাগুরি দিয়ে করে
পুল পার হবে। সেদিনটি হবে এমনি
একটি কঠিন ও ভয়াবহ দিন। সেদিন
মহাপরাক্রমশালীর কাছে সত্যিকার
ঈমানদারগণ প্রকাশ হয়ে পড়বেন। যখন
ঈমানদারগণ দেখবে যে তারা নিজেরা
মুক্তি পেয়েছে কিন্তু নিজেদের অনেক

সঙ্গী সাথী জাহান্নামে পতিত হয়েছে
তখন তারা বলবে, হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইয়েরা তো
আমাদের সাথে সালাত পড়েছে, আমাদের
সাথে রোযা রেখেছে, আমাদের সাথে
অন্যান্য নেক আমল করেছে। আল্লাহ
তা‘আলা তখন বলবেন, তোমরা যাও।
যার মধ্যে তোমরা একটি দীনার
পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে বের করে
আনো। আল্লাহ তাদের শরীরকে
জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে
দিবেন। তাদের নিয়ে আসা হবে। কারো
শরীর পা পর্যন্ত, কারো শরীর অর্ধ
গোছা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন
স্পর্ষ করেছে। এভাবে পরিচিত জনকে
বের করে আনা হবে। এরপর আল্লাহ

তা‘আলা আবার বলবেন, এবার যাও।
যাদের মধ্যে অর্ধেক দীনার পরিমাণ
ঈমান পাবে তাদের বের করে আনো।
তারা যাবে ও যাদের চিনতে পারবে
তাদের বের করে আনবে। এরপর
আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের
অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে
নিয়ে আসো। তারা যাদের চিনবে তাদের
বের করে আনবে। হাদীসটির
বর্ণনাকারী আবু সায়ীদ রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু বলেন, যদি তোমরা আমার কথা
বিশ্বাস না করো তবে আল্লাহ
তা‘আলার এ বাণীটি পড়ে দেখ: আল্লাহ
কারো প্রতি অনু পরিমাণ যুলুম করেন
না। যদি কোনো ভালো থাকে তাকে

তিনি অনেক গুণে বাড়িয়ে দেন। নবীগণ,
ফিরিশতাগণ ও ঈমানদারগণ সুপারিশ
করবেন। এরপর মহাপরাক্রমশালী
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমার
সুপারিশ বাকী আছে। তিনি জাহান্নাম
থেকে অগ্নিদগ্ধ এক মুষ্ঠিকে বের
করে আনবেন। তাদের জান্নাতের
সম্মুখে একটি নদীতে ছেড়ে দিবেন। সেই
নদীটির নাম মা-উল হায়াত (জীবন নদী)
সেখানে তারা নতুনভাবে গঠিত হবে
যেমন ভাবে নতুন পলি পেয়ে উদ্ভিদ
অংকুরিত হয়। যেমনটি তোমরা দেখে
থাকো যে রোদ লাগা বৃক্ষটি সবুজ হয়
আর রোদের আড়ালে থাকা বৃক্ষটি
সাদা হয়ে যায়। তারা এ নদী থেকে বের
হয়ে আসবে হীরার মত উজ্জল হয়ে।

তাদের গল দেশে সীলমোহর করে
দেওয়া হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ
করবে। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা
হলো দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে
মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের
জান্নাতে প্রবেশ করালেন কিন্তু তারা
দুনিয়াতে কোনো সৎকর্ম করে নি ও
কোনো কল্যাণকর কিছু সংগ্রহও
করে নি। তখন তাদের বলা হবে, যা
তোমরা পেলে তা তো তোমাদের জন্য
আছেই, সাথে সাথে তাদের প্রতি যে
অনুগ্রহ করা হয়েছে তার অনুরূপ
অনুগ্রহ তোমরা লাভ করবে”।[৫0]
সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ
করবে

পুলসিরাত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ
হাদীসের শেষাংশে এসেছে,
ار،
« َويَ ْبقَى َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْم ُم ْق ِب ٌل ِب َو ْج ِه ِه َعلَى النَّ ِ
شبَنِي ِري ُح َهاَ ،وأَ ْح َرقَنِي
ب ،قَ ْد قَ َ
فَيَقُولُ :يَا َر ِ
ار ،فََل يَزَ ا ُل
ذَ َكا ُؤهَا ،فَا ْ
ص ِر ْ
ف َو ْج ِهي َع ِن النَّ ِ
َّللاَ ،فَيَقُولُ :لَعَلَّ َك ِإ ْن أ َ ْع َ
عو َّ
ط ْيت ُ َك أَ ْن ت َ ْسأَلَنِي
يَ ْد ُ
َغي َْرهُ ،فَيَقُولَُ :لَ َو ِع َّزتِ َك َلَ أ َ ْسأَلُ َك َغي َْرهُ،
ار ،ث ُ َّم يَقُو ُل بَ ْعدَ ذَ ِل َك :يَا
فَيَ ْ
ص ِر ُ
ف َو ْج َههُ َع ِن النَّ ِ
ْس قَ ْد
ب قَ ِر ْبنِي ِإلَى بَا ِ
َر ِ
ب ال َجنَّ ِة ،فَيَقُولُ :أَلَي َ
ت أ َ ْن َلَ ت َ ْسأَلَنِي َغي َْرهَُ ،و ْيلَ َك ابْنَ آدَ َم َما
زَ َع ْم َ
عو ،فَيَقُولُ :لَعَ ِلي ِإ ْن أ َ ْع َ
ط ْيت ُ َك
أ َ ْغدَ َر َك ،فََلَ يَزَ ا ُل يَ ْد ُ
ذَ ِل َك ت َ ْسأَلُنِي َغي َْرهُ ،فَيَقُولَُ :لَ َو ِع َّزتِ َك َلَ أ َ ْسأَلُ َك
َغي َْرهُ ،فَيُ ْع ِطي َّ
ع ُهو ٍد َو َم َواثِيقَ أ َ ْن َلَ يَ ْسأَلَهُ
َّللاَ ِم ْن ُ
ب ال َجنَّ ِة ،فَإِذَا َرأَى َما ِفي َها
َغي َْرهُ ،فَيُقَ ِربُهُ ِإلَى بَا ِ
ت َما شَا َء َّ
ب أ َ ْد ِخ ْلنِي
َّللاُ أ َ ْن يَ ْس ُك َ
س َك َ
ت ،ث ُ َّم يَقُولَُ :ر ِ
َ
ت أ َ ْن َلَ ت َ ْسأَلَنِي
ْس قَ ْد زَ َع ْم َ
ال َجنَّةَ ،ث ُ َّم يَقُولُ :أ َ َولَي َ
ب
َغي َْرهَُ ،و ْيلَ َك يَا ابْنَ آدَ َم َما أ َ ْغدَ َر َك ،فَ َيقُولُ :يَا َر ِ
عو َحتَّى
َلَ ت َ ْجعَ ْلنِي أ َ ْشقَى خ َْل ِق َك ،فََلَ يَزَ ا ُل يَ ْد ُ

 فَإِذَا،ض ِح َك ِم ْنهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّ ُخو ِل فِي َها
ْ َي
َ  فَإِذَا،ض َح َك
»دَ َخ َل فِي َها
“এক ব্যক্তি জাহান্নামের দিকে মুখ
করা অবস্থায় থাকবে। তখন সে বলবে,
হে আমার প্রভূ! জাহান্নামের গরম বায়ু
আমাকে শেষ করে দিল। আমার
চেহারাটা আপনি জাহান্নাম থেকে অন্য
দিকে ফিরিয়ে দিন। সে এভাবে আল্লাহ
তা‘আলার কাছে বার বার প্রার্থনা
করতে থাকবে। আল্লাহ তাকে বলবেন,
তোমার এ প্রার্থনা কবুল হলে এরপর
তুমি যেন আর কিছু না চাও। সে বলবে,
আপনার মর্যাদার কসম করে বলছি,
এরপর আপনার কাছে আর কিছু চাবো
না। তখন জাহান্নামের দিক থেকে তার
চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সে

আবার বলতে শুরু করবে, হে আমার
প্রভূ! আমাকে একটু জান্নাতের দরজার
নিকটবর্তী করে দেন। আল্লাহ বলবেন,
তুমি কি বলোনি এরপর আর কিছু
চাইবে না? ধিক হে মানব সন্তান। তুমি
কোনো কথা রাখো না। কিন্তু এ
ব্যক্তি প্রার্থনা করতই থাকবে।
আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমার তো
মনে হয় তোমার এ দাবী পুরণ করা হলে
আবার অন্য কিছু চাইবে। সে বলবে,
আপনার মর্যাদার কসম করে বলছি,
এরপর আপনার কাছে আর কিছু চাইবো
না। সে আর কিছু চাইবে না এ শর্তে
আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতের
গেটের নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন
সে জান্নাতে গেটের দিকে তাকিয়ে

জান্নাতের সূখ শান্তি দেখবে তখন
কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার প্রার্থনা
করতে শুরু করবে, হে আমার রব,
আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।
আল্লাহ বলবেন, তুমি কি বলো নি
এরপর আর কিছু চাইবে না? ধিক হে
মানব সন্তান। তুমি কোনো কথা
রাখো না। সে বলবে, হে আমার প্রভূ
আমাকে আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে
দুর্ভাগা করে রাখবেন না। এভাবে সে
প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে
আল্লাহ হাসি দিবেন। তাকে জান্নাতে
প্রবেশ করাবেন”।[৫1]
মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের করার
জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত

কিয়ামতের পর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি
শাফা‘আত হবে সকলের জন্য। আর
সেটা বিচার-ফয়সালা শুরু করার আবেদন
সম্পর্কে। সকল নবী ও রাসূল এ
ব্যাপারে শাফা‘আত করতে অস্বীকার
করবে, নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ
করবে। শেষে আখেরী নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
শাফা‘আত করবেন। এটা হলো সাধারণ
শাফা‘আত। সকল মানুষ এ শাফা‘আত
দ্বারা উপকৃত হবে।
আরেকটি শাফা‘আত হবে যে সকল
মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে গেছে
তাদের উদ্ধার ও মুক্তির জন্য নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
শাফা‘আত করবেন।
যেমন হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
،ُ فَتَعَ َّج َل ُك ُّل نَ ِبي ٍ دَع َْوتَه،ٌ« ِل ُك ِل نَ ِبي ٍ دَع َْوة ٌ ُم ْست َ َجابَة
ْ َو ِإنِي
،شفَا َعةً ِۡل ُ َّمتِي يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
َ اختَبَأْتُ دَع َْوتِي
ُات ِم ْن أ ُ َّم ِتي ََل يُ ْش ِرك
َ ي نَا ِئلَةٌ ِإ ْن شَا َء هللاُ َم ْن َم
َ فَ ِه
»ش ْيئًا
َ ِِباهلل
“প্রত্যেক নবীর রয়েছে কিছু দো‘আ যা
অবশ্যই কবুল করা হয়। সকল নবী এ
দো‘আগুলো করার ব্যাপারে
তাড়াহুড়ো করেছেন। কিন্তু আমার
উম্মতকে কিয়ামতের দিন শাফা‘আত

করার জন্য এ দো‘আগুলো আমি
ব্যবহার করিনি। ইনশাআল্লাহ সেই
শাফা‘আত পাবে আমার অনুসারী ঐ
সকল ব্যক্তিবর্গ যারা কখনো
ুআল্লাহ তা‘আলার সাথে কোনো কিছ
]শরীক করে নি”।[৫2
হাদীসে আরো এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন,
شفَا َعتِ َك يَ ْو َم
اس ِب َ
«قِي َل يَا َر ُ
َّللا َم ْن أ َ ْسعَدُ النَّ ِ
سو َل َّ ِ
سلَّ َم« :لَقَ ْد
ال ِقيَا َم ِة؟ قَا َل َر ُ
سو ُل َّ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
َ
ث
ع ْن َهذَا ال َحدِي ِ
ظنَ ْنتُ يَا أَبَا ُه َري َْرة َ أ َ ْن َلَ يَ ْسأَلُ ِني َ
ث
ص َك َعلَى ال َحدِي ِ
أ َ َحدٌ أ َ َّو ُل ِم ْن َك ِل َما َرأ َ ْيتُ ِم ْن ِح ْر ِ
اس ِب َ
شفَا َعتِي يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِةَ ،م ْن قَا َل َلَ ِإلَهَ
أ َ ْسعَدُ النَّ ِ
ِإ ََّل َّ
صا ِم ْن قَ ْل ِب ِه ،أ َ ْو نَ ْف ِس ِه»
َّللاُ ،خَا ِل ً

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া
রাসূলাল্লাহ, কিয়ামতের দিন আপনার
শাফা‘আত দ্বারা কে ভাগ্যবান হবে?
তিনি বললেন, “হে আবু হুরায়রা আমি
জানি তোমার পূর্বে কেউ এ হাদীস
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নি। তোমাকে
হাদীসের বিষয়ে বেশি আগ্রহী দেখছি।
কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত
দ্বারা সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে ঐ
ব্যক্তি যে অন্তর দিয়ে নির্ভেজাল
পদ্ধতিতে বলেছে আল্লাহ ব্যতীত
কোনো ইলাহ নেই”।[৫৩]
এ দুটো হাদীস পাঠে আমরা জানতে
পারলাম কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শাফা‘আত দ্বারা কারা ধন্য হবে। যারা

অন্তর দিয়ে শির্ক মুক্ত থেকে
আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদে বিশ্বাস
করেছে তারাই নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত
পাবে। তারা যতই পাপী হোক না কেন।
আমাদের সমাজে আমরা এমন কিছু
লোক দেখি যারা রাসূলের শাফা‘আত
লাভ করার জন্য বিভিন্ন শির্ক ও
বিদ‘আতী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর
বলে এগুলো করে আমরা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শাফা‘আত লাভ করতে পারবো। তাদের
জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর সাথে শির্ক
করে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম শাফা‘আত লাভ করা যাবে
না। ঈমান যদি সম্পূর্ণ শির্কমুক্ত

থাকে তখন পাপের পাহাড় যত বড়ই
হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত লাভ ও
আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ ক্ষমায়
জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা
সম্ভব হবে। কিন্তু ঈমান যদি সম্পূর্ণ
শির্কমুক্ত না থাকে তাহলে নেক
আমলের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হলেও
জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ
নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত
লাভে ধন্য হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।
তাওহীদবাদী গুনাহগারদের জাহান্নাম
থেকে মুকত
্ করা

হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি
ুবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ار الَّذِينَ ُه ْم أ َ ْهلُ َها ،فَإِنَّ ُه ْم ََل يَ ُموتُونَ
«أ َ َّما أ َ ْه ُل النَّ ِ
ار ِبذُنُو ِب ِه ْم
صابَتْ ُه ُم النَّ ُ
فِي َها َو ََل يَ ْحيَ ْونَ َ ،ولَ ِك ْن ن ٌ
َاس أ َ َ
 أ َ ْو قَا َل ِب َخ َطايَا ُه ْم  -فَأ َ َمات َ ُه ْم ِإ َماتَةً َحتَّى ِإذَا َكانُوا
فَ ْح ًما ،أُذِنَ ِبال َّ
ضبَا ِئ َر،
ضبَا ِئ َر َ
شفَا َع ِة ،فَ ِجي َء ِب ِه ْم َ
ار ْال َجنَّ ِة ،ث ُ َّم قِي َل :يَا أ َ ْه َل ْال َجنَّ ِة،
فَبُثُّوا َعلَى أ َ ْن َه ِ
ات ْال ِحبَّ ِة ت َ ُك ُ
ون فِي
ضوا َعلَ ْي ِه ْم ،فَيَ ْنبُتُونَ نَبَ َ
أَفِي ُ
س ْي ِل»
َح ِمي ِل ال َّ
“যারা জাহান্নামবাসী তারা মরবেও না
আবার বাুঁচবেও না। কিন্তু যে সকল
(ঈমানদার) মানুষ পাপের কারণে
জাহান্নামে যাবে তাদের এক ধরনের
মৃত্যু ঘটানো হবে। তারা পুরে কয়লা হয়ে

যাবে। তখন তাদের ব্যাপারে সুপারিশ
করার অনুমতি দেওয়া হবে। তাদেরকে
এক এক দল করে জাহান্নাম থেকে বের
করা হবে। অতঃপর জান্নাতের নদীতে
রাখা হবে। এরপর বলা হবে হে
জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর
পানি ঢালো। ফলে তারা উদ্ভিদের
মতো জীবন লাভ করবে, যেমন বন্যার
পানির পলি পেয়ে উদ্ভিদ জন্ম লাভ
করে থাকে”। [৫৪]
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ.
বলেন, কুফুরী করার কারণে যারা
জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে
অবস্থান করবে। তাদের কখনো মৃত্যু
হবে না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ض ٰى َعلَ ۡي ِه ۡم
ُ ﴿وٱلَّذِينَ َكفَ ُرواْ لَ ُه ۡم ن
َ َار َج َهنَّ َم ََل يُ ۡق
َ
ٰ
ف َع ۡن ُهم ِم ۡن َعذَا ِب َه ۚا َكذَ ِل َك ن َۡج ِزي
ُ َّفَيَ ُموتُواْ َو ََل يُ َخف
]٣٦ :﴾ [فاطر٣٦ ور
ٖ ُُك َّل َكف
“আর যারা কুফুরী করে, তাদের জন্য
রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের
প্রতি এমন কোনো ফয়সালা দেওয়া
হবে না যে, তারা মারা যাবে এবং তাদের
থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা
হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক
অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি”।
[সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ৩6]
এমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
]١٣ :﴾ [اَلعلى١٣ ﴿ث ُ َّم ََل يَ ُموتُ ِفي َها َو ََل يَ ۡحيَ ٰى

“তারপর সে সেখানে মরবেও না আর
বাুঁচবেও না”। [সূরা আল-আলা, আয়াত:
1৩]
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা
এটাই যে জান্নাতের সুখ আর
জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী। তবে এ
হাদীসে বর্ণিত মৃত্যু হলো আল্লাহ
তা‘আলার তাওহীদ বা একত্ববাদে
বিশ্বাসী জাহান্নামীদের জন্য। তাদের
শাস্তির অনুভূতি লোপ করে মৃত্যুর
মতো এক ধরনের অনুভুতিহীনতা দান
করা হবে। তাদের নিজ পাপ অনুযায়ী
শাস্তি ভোগ করানো হবে। তাদের এক
ধরনের অনুভূতিহীনতা প্রদান করা
হবে। এটাকে বলা হয়েছে তারা কয়লা
হয়ে যাবে। এরপর তাদের নতুন জীবন

দান করা হবে। কাজেই মৃত্যু দেওয়া হবে
না বলে যে বাণী এসেছে সেটা কাফিরদের
জন্য প্রযোজ্য। (শরহে মুসলিম)
আরাফবাসীদের পরিচয়
আরাফ হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের
মধ্যে একটি প্রাচীর। জান্নাতে
প্রবেশের প্রতীক্ষায় কিছু সময়ের
জন্য যারা সেখানে অবস্থান করবেন
তাদেরকে বলা হয় আরাফবাসী।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
َٰٓ ٰ َ﴿ َونَاد
ار أَن قَ ۡد َو َج ۡدنَا
ُ ى أَصۡ ٰ َح
َ ب ۡٱل َجنَّ ِة أَصۡ ٰ َح
ِ َّب ٱلن
ّاٞۖ َما َو َعدَنَا َربُّنَا َح ٗقا فَ َه ۡل َو َجدتُّم َّما َو َعدَ َربُّ ُك ۡم َح ٗق
ٱَّلل َعلَى
ِ َّ ُقَالُواْ نَعَ ۡۚم فَأَذَّنَ ُم َؤذ ِٕۢ ُِن بَ ۡينَ ُه ۡم أَن لَّعۡ نَة
َّ ٰ
ٱَّلل َويَ ۡبغُونَ َها
ُ َ ٱلَّ ِذينَ ي٤٤ َٱلظ ِل ِمين
ِ َّ س ِبي ِل
َ صدُّونَ َعن
ۚ  َوبَ ۡينَ ُه َما ِح َج٤٥ َِع َو ٗجا َو ُهم بِ ۡٱۡل َٰٓ ِخ َرةِ ٰ َك ِف ُرون
اب

اف ِر َجال يَعۡ ِرفُونَ ُك ِٕۢ ََّل بِسِي َم ٰى ُه ۡۚم
َو َعلَى ۡٱۡل َ ۡع َر ِ
س ٰلَ ٌم َعلَ ۡي ُك ۡۚم لَ ۡم يَ ۡد ُخلُوهَا
َونَادَ ۡواْ أَصۡ ٰ َح َ
ب ۡٱل َجنَّ ِة أَن َ
ص ُر ُه ۡم تِ ۡلقَا َٰٓ َء
َو ُه ۡم يَ ۡط َمعُونَ ۞َ ٤٦و ِإذَا ُ
ص ِرفَ ۡت أ َ ۡب ٰ َ
ار قَالُواْ َربَّنَا ََل ت َ ۡجعَ ۡلنَا َم َع ۡٱلقَ ۡو ِم
أَصۡ ٰ َح ِ
ب ٱلنَّ ِ
ٰ َّ
ٱلظ ِل ِمينَ َ ٤٧ونَادَ ٰ َٰٓ
اف ِر َج ٗاَل
ب ۡٱۡل َ ۡع َر ِ
ى أَصۡ ٰ َح ُ
يَعۡ ِرفُونَ ُهم ِبسِي َم ٰى ُه ۡم قَالُواْ َما َٰٓ أ َ ۡغن َٰى َعن ُك ۡم َج ۡمعُ ُك ۡم َو َما
ُكنت ُ ۡم ت َ ۡست َ ۡك ِب ُرونَ  ٤٨أ َ ٰ ََٰٓه ُؤ َ َٰٓ
س ۡمت ُ ۡم ََل يَنَالُ ُه ُم
َل ِء ٱلَّذِينَ أ َ ۡق َ
ف َعلَ ۡي ُك ۡم َو َ َٰٓ
َّ
َل أَنت ُ ۡم
ٱَّللُ ِب َر ۡح َم ۚ ٍة ۡٱد ُخلُواْ ۡٱل َجنَّةَ ََل خ َۡو ٌ
ت َ ۡحزَ نُونَ [ ﴾ ٤٩اَلعراف]٤٨ ،٤٤ :
“আর জান্নাতের অধিবাসীগণ আগুনের
অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, আমাদের
রব আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা
আমরা সত্য পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের
রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন,
তা কি তোমরা সত্যই পেয়েছ? তারা
বলবে হ্যাুঁ, অতঃপর এক ঘোষক তাদের
মধ্যে ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহর

লানত যালিমদের উপর। যারা আল্লাহর
পথে বাধা প্রদান করত এবং তাতে
বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছিল
আখিরাতকে অস্বীকারকারী আর তাদের
মধ্যে থাকবে পর্দা এবং আরাফের
উপর থাকবে কিছু লোক, যারা
প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে।
আর তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে
ডাকবে যে, তোমাদের উপর সালাম।
তারা (এখনো) তাতে প্রবেশ করে নি
তবে তারা আশা করবে। আর যখন
তাদের দৃষ্টিকে আগুনের অধিবাসীদের
প্রতি ফেরানো হবে, তারা বলবে, হে
আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম
কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আর
আরাফের অধিবাসীরা এমন

লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা
চিনবে তাদের চিহ্নের মাধ্যমে, তারা
বলবে, তোমাদের দল এবং যে বড়াই
তোমরা করতে তা তোমাদের উপকারে
আসেনি। এরাই কি তারা যাদের ব্যাপারে
তোমরা কসম করতে যে, আল্লাহ
তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না?
তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।
তোমাদের উপর কোনো ভয় নেই এবং
তোমরা দুঃখিত হবে না”। [সূরা আলআ‘রাফ, আয়াত: ৪৪-৪৯]
আরাফবাসীদের পরিচয় সম্পর্কে
হাদীসে এসেছে: হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু বলেন,

ْ َاف قَ ْو ٌم ت َ َج َاوز
سنَات ُ ُه ُم
ِ اب ْاۡلَع َْر
ُ ص َح
ْ َ «أ
َ ت ِب ِه ْم َح
ْ ص َر
 فَإِذَا،س ِيئَات ُ ُه ْم َع ِن ْال َجنَّ ِة
ُ َ َوق،ار
َ ت ِب ِه ْم
َ َّالن
ْ َص ِرف
 َربَّنَا: قَالُوا،ار
ْ َ ار ُه ْم تِ ْلقَا َء أ
ُ
ِ ص َحا
ُ ص
َ ت أ َ ْب
ِ َّب الن
َّ ََل ت َ ْجعَ ْلنَا َم َع ْالقَ ْو ِم
 فَبَ ْينَ َما ُه ْم َكذَ ِل َك ِإ ِذ. َالظا ِل ِمين
َّ
 «قُو ُموا ا ْد ُخلُوا ْال َجنَّةَ فَإِنِي: قَا َل.اطلَ َع َعلَ ْي ِه ْم َرب َُّك
»قَ ْد َغفَ ْرتُ لَ ُك ْم
“আরাফবাসী হলো এমন এক দল,
যাদের সৎকর্ম এত পরিমাণ যে তা
তাদের জাহান্নামে যেতে দেয় না আবার
পাপাচার এত পরিমাণ যে তা জান্নাতে
প্রবেশ করতে দেয় না। (অর্থাৎ পাপ ও
পুণ্য সমানে সমান) যখন তাদের মুখ
জাহান্নামবাসীদের দিকে ফেরানো হবে
তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব!
আমাদেরকে যালিম কওমের
অন্তর্ভুক্ত করবেন না। তারা এমনি

অবস্থায় থাকবে। তখন তোমার
প্রতিপালক বলবেন, যাও, তোমরা
জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের
ক্ষমা করে দিলাম”।[৫৫]
ইবন কাসীর রহ. আরাফ ও
আরাফবাসীদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,
সূরা আরাফে আল্লাহ রাব্বুল
আলামীনের কথা দ্বারা বুঝা গেল
জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একটি
প্রাচীর আছে। যার কারণে জাহান্নামীরা
জান্নাতের কাছে যেতে পারবে না। ইবন
জরীর রহ. বলেন, এই প্রাচীর সম্পর্কে
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,
ُٱلر ۡح َمة
ُ َ﴿ف
ِ َاب ب
ُ ِٕۢ َور لَّ ۥهُ ب
ُ ب بَ ۡينَ ُهم ِب
َّ اطنُ ۥهُ ِفي ِه
َ ض ِر
ٖ س
َ ٰ َو
]١٣ :﴾ [الحديد١٣ اب
ُ َظ ِه ُر ۥهُ ِمن قِبَ ِل ِه ۡٱلعَذ

“তারপর তাদের মাঝখানে একটি
প্রাচীর স্থাপন করে দেওয়া হবে, যাতে
একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরভাগে
থাকবে রহমত এবং তার বহির্ভাগে
থাকবে আযাব”। [সূরা আল-হাদীদ,
আয়াত: 1৩]
আর সূরা আরাফে আল্লাহ এ প্রাচীরের
কাছে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে
বলেছেন এবং আরাফের উপর থাকবে
কিছু লোক।
আরবী ভাষায় উুঁচু স্থানকে আরাফ বলা
হয়।
আরাফবাসী কারা হবে এ সম্পর্কে
তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।
তবে সকলের মতামত একত্র করলে যে

ফলাফল বের হয়ে আসে তা হলো,
যাদের সৎকর্ম ও পাপাচারের পরিমাণ
সমানে সমান হবে তারাই হবে
আরাফবাসী। সাহাবী হুযাইফা, ইবন
আব্বাস, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু প্রমূখের মতামত এ রকমই।
(তাফসীরে ইবন কাসীর)
পুলসিরাত ও জান্নাতের মধ্যে একটি
প্রতিবন্ধক গেট
যখন মুমিনগণ পুলসিরাত অতিক্রম
করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন
আর আল্লাহ তা‘আলা শাফাআতের
অনুমতি দিয়ে বহু সংখ্যক লোককে
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন
তখন যে সকল মানুষ দ্বারা অন্যেরা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা পুলসিরাতের
প্রতিবন্ধক গেটে আটকা পড়ে যাবে।
তাদের আটকে দেওয়া হবে এ জন্য, যে
সকল মানুষের অধিকার সে ক্ষুন্ন
করেছে তাদের প্রতিকার আদায় করা
হবে তার থেকে।
এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে: আবুল
মুতাওক্কিল আন-নাজী থেকে বর্ণিত,
আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
سونَ َعلَى
ُ َ فَيُ ْحب،ار
ُ ُ«يَ ْخل
ِ َّص ال ُمؤْ ِمنُونَ ِمنَ الن
َ قَ ْن
ض ِه ْم ِم ْن
ُّ َ فَيُق،ار
ِ ص ِلبَ ْع
ِ َّط َرةٍ بَيْنَ ال َجنَّ ِة َوالن
َ ض َم
ْ َظا ِل ُم َكان
 َحتَّى ِإذَا ُه ِذبُوا،ت بَ ْينَ ُه ْم ِفي الدُّ ْنيَا
ٍ بَ ْع
»َونُقُّوا أُذِنَ لَ ُه ْم فِي دُ ُخو ِل ال َجنَّ ِة

“মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে
কিন্তু তারা জান্নাত ও জাহান্নামের
মধ্যবর্তী একটি গেটে আটকে যাবে।
তখন দুনিয়াতে তারা একজন অপর
জনের প্রতি যে যুলুম ও অন্যায় আচরণ
করেছে তার প্রতিকার ও বিচার করা
হবে। যখন দায়মুক্ত হবে ও তারা
পবিত্র হবে তখন জান্নাতে প্রবেশের
অনুমতি পাবে”।[৫6]
হাফেয ইবন হাজার রহ. বলেছেন,
সম্ভবত এরাই হবে আরাফবাসী। যারা
অন্য লোকের অধিকার হরণ বা তাদের
ওপর যুলুম-অত্যাচার করার কারণে
জান্নাতে প্রবেশের পথে আটকে যাবে।

জাহান্নামে প্রবেশ করবে
প্রতাপশালীরা আর জান্নাতে যাবে
দুর্বল অসহায় মানুষগুলো
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ُ أُوثِ ْرت:ار
ِ َ فَقَال،ار
ِ «ت َ َحا َّج
ُ َّت الن
ُ َّت ال َجنَّةُ َوالن
َ َما ِلي َل:ُت ال َجنَّة
ِ َ َوقَال، َِب ْال ُمت َ َك ِب ِرينَ َوال ُمت َ َج ِب ِرين
ُ َسق
َّ  قَا َل،ط ُه ْم
ار َك
ُ يَ ْد ُخلُنِي ِإ ََّل
ِ َّضعَفَا ُء الن
َ اس َو
َ ََّللاُ تَب
ت َر ْح َمتِي أ َ ْر َح ُم ِب ِك َم ْن أَشَا ُء ِم ْن
ِ  أ َ ْن:َوتَعَالَى ِل ْل َجنَّ ِة
ِب ِب ِك َم ْن
ِ  ِإنَّ َما أ َ ْن:ار
ُ ت َعذَا ِبي أ ُ َعذ
ِ َّ َوقَا َل ِللن،ِعبَادِي
"أَشَا ُء ِم ْن ِعبَادِي
“জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক
করবে। জাহান্নাম বলবে, আমাকে
প্রতাপশালী, শক্তিধর, স্বৈরাচারদের

দেওয়া হয়েছে। আর জান্নাত বলবে,
আমার যে কী হলো? শুধু আমার এখানে
দুর্বল আর সমাজের পতিত মানুষগুলো
আসছে। তখন আল্লাহ জান্নাতকে
বলবেন: তুমি হলে আমার রহমত ও
করুনা। আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে
ইচ্ছা আমার রহমত দ্বারা অনুগ্রহ
করি। আর তিনি জাহান্নাম-কে বলবেন:
আর তুমি হলে আমার আযাব। বান্দাদের
মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি আমার আযাব
দিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকি”।[৫৭]
চতুর্থ অধ্যায়
জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বিবরণ
কাফির ও মুশরিকদের যখন জাহান্নামে
প্রবেশ করানো হবে তখন তারা

জাহান্নামে বসে তাদের এ দুর্গতির
জন্য একে অপরকে দোষারোপ করবে।
একদল তাদের পূর্বসূরীদের দুষবে।
আরেক দল তাদের নেতাদের দোষ
দিবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক কথা
বলেছেন তার কিছু এখানে তুলে ধরলাম।
ي أ ُ َم ٖم قَ ۡد َخلَ ۡت ِمن قَ ۡب ِل ُكم ِمنَ ۡٱل ِج ِن
﴿قَا َل ۡٱد ُخلُواْ فِ َٰٓ
ار ُكلَّ َما دَ َخلَ ۡت أ ُ َّمة لَّعَن َۡت أ ُ ۡخت َ َه ّۖٞا َحت َّ ٰ َٰٓى
ٱْل ِ
نس فِي ٱلنَّ ِۖ ّٞ
َو ۡ ِ
يعا قَالَ ۡت أ ُ ۡخ َر ٰى ُه ۡم ِۡلُولَ ٰى ُه ۡم َربَّنَا
َّار ُكواْ ِفي َها َج ِم ٗ
ِإذَا ٱد َ
ٰ ََٰٓه ُؤ َ َٰٓ
ار قَا َل ِل ُك ٖل
ضلُّونَا فَاتِ ِه ۡم َعذَابٗ ا ِ
َل ِء أ َ َ
ضعۡ ٗفا ِمنَ ٱلنَّ ِۖ ّٞ
ضعۡ ف َو ٰلَ ِكن ََّل تَعۡ لَ ُمونَ َ ٣٨وقَالَ ۡت أُولَ ٰى ُه ۡم
ِ
ض ٖل فَذُوقُواْ
ِۡل ُ ۡخ َر ٰى ُه ۡم فَ َما َكانَ لَ ُك ۡم َعلَ ۡينَا ِمن فَ ۡ
اب بِ َما ُكنت ُ ۡم ت َ ۡك ِسبُونَ [ ﴾٣٩اَلعراف،٣٨ :
ۡٱلعَذَ َ
]٣٩

“তিনি বলবেন, আগুনে প্রবেশ কর
জিন্ন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা
তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। যখনই
একটি দল প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের
দলকে তারা লানত করবে। অবশেষে
যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে
তখন তাদের পরবর্তী দলটি পূর্বের দল
সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব, এরা
আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই
আপনি তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ
আযাব দিন। তিনি বলবেন, সবার জন্য
দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না। আর
তাদের পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে
বলবে, তাহলে আমাদের উপর তোমাদের
কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব,
তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার

কারণে তোমরা আযাব আস্বাদন কর”।
][সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৮-৩৯
ضعَ ٰفََٰٓ ُؤاْ ِللَّذِينَ
ار فَيَقُو ُل ٱل ُّ
﴿ َو ِإ ۡذ يَت َ َحآَٰجُّونَ ِفي ٱلنَّ ِ
ۡ
ٱست َ ۡكبَ ُر َٰٓواْ ِإنَّا ُكنَّا لَ ُك ۡم تَبَ ٗعا فَ َه ۡل أَنتُم ُّم ۡغنُونَ َعنَّا
ار  ٤٧قَا َل ٱلَّذِينَ ۡ
ٱست َ ۡكبَ ُر َٰٓواْ ِإنَّا ُكل
ن ِ
َصيبٗ ا ِمنَ ٱلنَّ ِ
فِي َها َٰٓ ِإ َّن َّ
ٱَّللَ قَ ۡد َح َك َم بَ ۡينَ ۡٱل ِعبَا ِد َ ٤٨وقَا َل ٱلَّذِينَ فِي
عواْ َربَّ ُك ۡم يُخ َِف ۡف َعنَّا يَ ۡو ٗما ِمنَ
ار ِلخَزَ نَ ِة َج َهنَّ َم ۡٱد ُ
ٱلنَّ ِ
ت
سلُ ُكم ِب ۡٱلبَ ِي ٰنَ ِۖ ّٞ
ب  ٤٩قَالُ َٰٓواْ أ َ َو لَ ۡم ت َكُ ت َ ۡأ ِتي ُك ۡم ُر ُ
ۡٱلعَذَا ِ
عو ۗاْ َو َما دُ ٰ ََٰٓع ُؤاْ ۡٱل ٰ َك ِف ِرينَ ِإ ََّل فِي
قَالُواْ بَلَ ٰۚى قَالُواْ فَ ۡٱد ُ
ض ٰلَ ٍل [ ﴾ ٥٠غافر]٥٠ ،٤٧ :
َ
“আর জাহান্নামে তারা যখন বানানুবাদে
লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা, যারা
অহঙ্কার করেছিল, তাদেরকে বলবে,
আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম।
অতএব, তোমরা কি আমাদের থেকে
?আগুনের কিয়দংশ বহন করবে

অহঙ্কারীরা বলবে, আমরা সবাই এতে
আছি; নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে
ফয়সালা করে ফেলেছেন। আর যারা
আগুনে থাকবে তারা আগুনের
দারোয়ানদেরকে বলবে, তোমাদের
রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন
একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে
দেন। তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি
সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের
রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে,
হ্যাুঁ অবশ্যই। দারোয়ানরা বলবে, তবে
তোমরাই দো‘আ কর। আর কাফিরদের
দো‘আ কেবল নিষ্ফলই হয়”। [সূরা
আল-মুমিন, আয়াত: ৪৭-৫0]
ْٱست َ ۡكبَ ُر َٰٓوا
ۡ َضعَ ٰفََٰٓ ُؤاْ ِللَّذِين
ُّ يعا فَقَا َل ٱل
ٗ َّلل َج ِم
ِ َّ ِ ْ﴿وبَ َر ُزوا
َ
ٱَّلل
ِ إِنَّا ُكنَّا لَ ُك ۡم تَبَ ٗعا فَ َه ۡل أَنتُم ُّم ۡغنُونَ َعنَّا ِم ۡن َعذَا
ِ َّ ب

َٰٓ س َوآَٰ ٌء َعلَ ۡينَا
َّ ِمن ش َۡي ٖ ۚء قَالُواْ لَ ۡو َهدَ ٰىنَا
َ ّمٞۖۡ ٱَّللُ لَ َهدَ ۡي ٰنَ ُك
﴾٢١ يص
ٖ صبَ ۡرنَا َما لَنَا ِمن َّم ِح
َ أ َ َج ِز ۡعنَا َٰٓ أ َ ۡم
]٢١ :[ابراهيم
“আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে
হাজির হবে, অতঃপর যারা অহঙ্কার
করেছে দুর্বলরা তাদেরকে বলবে,
নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী
ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আল্লাহর
আযাবের মোকাবেলায় আমাদের
কোনো উপকারে আসবে? তারা বলবে,
যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত
করতেন, তাহলে আমরাও তোমাদের
হিদায়াত করতাম। এখন আমরা অস্থির
হই কিংবা ধৈর্য ধারণ করি, উভয়
অবস্থাই আমাদের জন্য সমান।

আমাদের পালানোর কোনো জায়গা
নেই”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: 21]
َّ ﴿ ِإ َّن
َ ٰ َخ ِلدِين٦٤ يرا
ً س ِع
َ ٱَّللَ لَعَنَ ۡٱل ٰ َك ِف ِرينَ َوأ َ َعدَّ لَ ُه ۡم
ب
ُ َّ يَ ۡو َم تُقَل٦٥ َص ٗيرا
ِ ّا ََّل يَ ِجدُونَ َو ِل ٗيا َو ََل نٞۖ ٗفِي َها َٰٓ أَبَد
َ َ ٱَّللَ َوأ
َ َ ار يَقُولُونَ ٰيَلَ ۡيتَنَا َٰٓ أ
َّ طعۡ نَا
طعۡ نَا
ِ َُّو ُجو ُه ُه ۡم ِفي ٱلن
َ۠ س
َ َ  َوقَالُواْ َربَّنَا َٰٓ ِإنَّا َٰٓ أ٦٦ وَل
سادَتَنَا َو ُكبَ َرآَٰ َءنَا
ُ ٱلر
َّ
َ طعۡ نَا
۠ َ س ِب
َضعۡ فَ ۡي ِن ِمن
َّ ضلُّونَا ٱل
ِ  َربَّنَا َٰٓ َءاتِ ِه ۡم٦٧ يَل
َ َ فَأ
،٦٤ :﴾ [اَلحزاب٦٨ ب َو ۡٱلعَ ۡن ُه ۡم لَعۡ ٗنا َك ِب ٗيرا
ِ ۡٱلعَذَا
]٦٨
“নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে লানত
করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত
আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। সেখানে তারা
চিরস্থায়ী হবে। তারা না পাবে কোনো
অভিভাবক এবং না কোনো
সাহায্যকারী। যেদিন তাদের
চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেওয়া

হবে, তারা বলবে, হায়, আমরা যদি
আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং
রাসূলের আনুগত্য করতাম, তারা আরো
বলবে, হে আমাদের রব, আমরা
আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট
লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন
তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।
হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে
দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশি
করে লা‘নত করুন”। [সূরা আল-আহযাব,
আয়াত: 6৪-6৮]
 َوقِي َل لَ ُه ۡم أ َ ۡينَ َما٩١ َت ۡٱل َج ِحي ُم ِل ۡلغَا ِوين
ِ َ﴿ َوبُ ِرز
ص ُرونَ ُك ۡم أ َ ۡو
ُ ٱَّلل ه َۡل يَن
ِ َّ ُون
ِ  ِمن د٩٢ َُكنت ُ ۡم تَعۡ بُدُون
٩٤ ََاوۥن
ِ َ يَنت
ُ  فَ ُك ۡب ِكبُواْ فِي َها ُه ۡم َو ۡٱلغ٩٣ َص ُرون
 قَالُواْ َو ُه ۡم فِي َها٩٥ َيس أ َ ۡج َمعُون
َ َو ُجنُودُ ِإ ۡب ِل
ٰ َ ٱَّلل إن ُكنَّا لَ ِفي
 ِإ ۡذ٩٧ ين
ِ َ يَ ۡخت
ٍ ضلَ ٖل ُّم ِب
ِ ِ َّ َ  ت٩٦ َص ُمون

ضلَّنَا َٰٓ إِ ََّل
ِ س ِوي ُكم بِ َر
َ َ  َو َما َٰٓ أ٩٨ َب ۡٱل ٰعَلَ ِمين
َ ُن
 َو ََل١٠٠ َش ِف ِعين
َ ٰ  فَ َما لَنَا ِمن٩٩ َۡٱل ُم ۡج ِر ُمون
َ فَلَ ۡو أ َ َّن لَنَا َك َّر ٗة فَنَ ُكونَ ِمن١٠١ ق َح ِم ٖيم
َ
ٍ صدِي
]١٠٢ ،٩١ :﴾ [الشعراء١٠٢ َۡٱل ُم ۡؤ ِم ِنين
“এবং পথভ্রষ্টকারীদের জন্য
জাহান্নাম উন্মোচিত করা হবে। আর
তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়
যাদের তোমরা ইবাদাত করতে আল্লাহ
ছাড়া? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য
করছে, না নিজেদের সাহায্য করতে
পারছে। অতঃপর তাদেরকে এবং
পথভ্রষ্টকারীদেরকে উপুড় করে
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আর
ইবলিসের সকল সৈন্যবাহিনীকেও।
সেখানে পরস্পর ঝগড়া করতে গিয়ে
তারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা

তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত
ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে
সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম।
আর অপরাধীরাই শুধু আমাদেরকে
পথভ্রষ্ট করেছিল। অতএব, আমাদের
কোনো সুপারিশকারী নেই এবং
কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। হায়,
আমাদের যদি আরেকটি সুযোগ হত,
তবে আমরা মুমিনদের অর্ন্তভুক্ত
হতাম”। [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৯1102]
অনুসারীদের থেকে শয়তানের
দায়মুক্তির চেষ্টা
যখন শয়তানের অনুগত কাফির
মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা

হবে তখন শয়তানকে ডাকা হবে। শয়তান
বলবে এদের কুফুরী ও শির্কে আমিও
মোটেও যুক্ত ছিলাম না। সে আরো
বলবে আমি যে এদের কুফুরী ও শির্ক
করতে উদ্বুদ্ধ করেছি এমন কোনো
প্রমাণ তাদের কাছে নেই।
এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বলেন,
ٰ ش ۡي
ُ
َ
َ
َّ ﴿وقَا َل ٱل
ُ
َّ ي ۡٱۡل َ ۡم ُر ِإ َّن
ض
ق
ا
م
ل
ن
ط
َٱَّللَ َو َعدَ ُك ۡم َو ۡعد
َّ
ِ
َ
َ
ي َعلَ ۡي ُكم ِمن
ِ ۡٱل َح
َ ّم َو َما َكانَ ِلٞۖۡ ق َو َو َعدت ُّ ُك ۡم فَأ َ ۡخلَ ۡفت ُ ُك
َ ٰ س ۡل
َٰٓ َّ ط ٍن ِإ
ۡ ََل أَن دَ َع ۡوت ُ ُك ۡم ف
ّي فَ ََل تَلُو ُمونِيٞۖ ٱست َ َج ۡبت ُ ۡم ِل
ُ
ّم َّما َٰٓ أَن َ۠ا ِب ُمصۡ ِر ِخ ُك ۡم َو َما َٰٓ أَنتُمٞۖ س ُك
َ َُولُو ُم َٰٓواْ أ َنف
ون ِمن قَ ۡب ۗ ُل ِإ َّن
ِ ي ِإنِي َكفَ ۡرتُ ِب َما َٰٓ أ َ ۡش َر ۡكت ُ ُم
َّ ِب ُم ٰصۡ ِر ِخ
َّ
]٢٢ :﴾ [ابراهيم٢٢ اب أ َ ِليم
ٌ َٱلظ ِل ِمينَ لَ ُه ۡم َعذ
“আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা
হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়

আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা
দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা। আর
তোমাদের উপর আমার কোনো
আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও
তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন
আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে
দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার
দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা
আমাকে তিরস্কার করো না, বরং
নিজদেরকেই তিরস্কার কর। আমি
তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর
তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও।
ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে
শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা
অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের

জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব”। [সূরা
ইবরাহীম, আয়াত: 22]
জাহান্নামবাসীদের আফসোস ও
অনুতাপ
জাহান্নাবাসীরা জাহান্নামে গিয়ে যে
আফসোস ও অনুতাপ করবে তার কিছু
আলোচনা আল-কুরআনে এভাবে
এসেছে:
اب َو َجعَ ۡلنَا ۡٱۡل َ ۡغ ٰلَ َل
َ ۚ َ﴿وأ َ َس ُّرواْ ٱلنَّدَا َمةَ لَ َّما َرأ َ ُواْ ۡٱلعَذ
َ
ّٞۖ
ْي أ َ ۡعنَا ِ ٱلَّذِينَ َك َف ُرواْ ه َۡل يُ ۡجزَ ۡونَ ِإ ََّل َما َكانُوا
َٰٓ ِف
]٣٣ :﴾ [سبا٣٣ َيَعۡ َملُون
“আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন
তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি
কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব।
তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল

তাদেরকে দেওয়া হবে”। [সূরা সাবা,
আয়াত: ৩৩]
َ ﴿ولَ ۡو أ َ َّن ِل ُك ِل ن َۡف ٖس
ض َل َۡفتَدَ ۡت
ِ ظلَ َم ۡت َما فِي ۡٱۡل َ ۡر
َ
ۡ
ي بَ ۡينَ ُهم
ِ ُاب َوق
َ ّٞۖ َس ُّرواْ ٱلنَّدَا َمةَ لَ َّما َرأ َ ُواْ ٱلعَذ
َ َ ِب ِۗۦه َوأ
َ ض
]٥٤ :﴾ [يونس٥٤ َِب ۡٱل ِق ۡس ِط َو ُه ۡم ََل يُ ۡظلَ ُمون
“আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি যুলুম
করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হয়ে
যায়, তবে তা সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে
দিবে এবং তারা লজ্জা গোপন করবে,
যখন তারা আযাব দেখবে। আর তাদের
মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে
এবং তাদেরকে যুলুম করা হবে না”।
[সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫৪]
َّ ض
ُٱلظا ِل ُم َعلَ ٰى يَدَ ۡي ِه يَقُو ُل ٰيَلَ ۡيتَنِي ٱتَّخ َۡذت
ُّ َ﴿ َويَ ۡو َم يَع
 ٰيَ َو ۡيلَت َ ٰى لَ ۡيتَنِي لَ ۡم أَت َّ ِخ ۡذ فُ ََلنًا٢٧ س ِب ٗيَل
ُ ٱلر
َّ َم َع
َ سو ِل
ضلَّ ِني َع ِن ٱلذ ِۡك ِر بَعۡ دَ ِإ ۡذ َجا َٰٓ َء ِن ۗي
َ َ  لَّقَ ۡد أ٢٨ َخ ِل ٗيَل

ٗ ُس ِن َخذ
َ ٰ ش ۡي
َّ َو َكانَ ٱل
،٢٧ : ﴾ [الفرقان٢٩ وَل
َ ٰ َلن
ِ ۡ ط ُن ِل
]٢٩
“আর সেদিন যালিম (অনুতাপে) নিজের
হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, হায়, আমি
যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ
অবলম্বন করতাম। হায় আমার
দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে
গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে তো
আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত
করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর।
আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম
প্রতারক”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত:
2৭-2৯]
হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ار لَ ْو
ِ َّي َم ْقعَدَهُ ِمنَ الن
َ «َلَ يَ ْد ُخ ُل أ َ َحدٌ ال َجنَّةَ ِإ ََّل أ ُ ِر
ُ َ ِليَ ْزدَاد،سا َء
ي
َ َأ
َ َّ َوَلَ يَ ْد ُخ ُل الن،ش ْك ًرا
َ ار أ َ َحدٌ ِإ ََّل أ ُ ِر
»ً  ِليَ ُكونَ َعلَ ْي ِه َح ْس َرة، َسن
َ َم ْقعَدَهُ ِمنَ ال َجنَّ ِة لَ ْو أ َ ْح
“প্রত্যেক জান্নাতীকে যদি তার কর্ম
খারাপ হতো তাহলে জাহান্নামে তার
অবস্থান কোথায় হত তা দেখানো
হবে। তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করবে। আর প্রত্যেক জাহান্নামীকে,
যদি তার কর্ম ভালো হতো তাহলে
জান্নাতে তার অবস্থান কোথায় হতো
তা দেখানো হবে। তখন সে অনুতাপ
করবে”।[৫৮]

ুআব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহ
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ار إِلَى
«إِذَا َ
ار أ َ ْه ُل ال َجنَّ ِة إِلَى ال َجنَّ ِةَ ،وأ َ ْه ُل النَّ ِ
ص َ
ار،
ارِ ،جي َء ِب ْال َم ْو ِ
ت َحتَّى يُ ْجعَ َل بَيْنَ ال َجنَّ ِة َوالنَّ ِ
النَّ ِ
تَ ،ويَا
ث ُ َّم يُ ْذبَ ُح ،ث ُ َّم يُنَادِي ُمنَادٍ :يَا أ َ ْه َل ال َجنَّ ِة َلَ َم ْو َ
ت ،فَيَ ْزدَادُ أ َ ْه ُل ال َجنَّ ِة فَ َر ًحا ِإلَى
ار َلَ َم ْو َ
أ َ ْه َل النَّ ِ
ار ُح ْزنًا ِإلَى ُح ْزنِ ِه ْم»
فَ َر ِح ِه ْمَ ،ويَ ْزدَادُ أ َ ْه ُل النَّ ِ
وزاد مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه
قال :ثم قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم﴿ :
ي ۡٱۡل َ ۡم ُر َو ُه ۡم ِفي غ َۡفلَ ٖة
َوأَنذ ِۡر ُه ۡم يَ ۡو َم ۡٱل َح ۡس َر ِة ِإ ۡذ قُ ِ
ض َ
َو ُه ۡم ََل يُ ۡؤ ِمنُونَ [ ﴾ ٣٩مريم ]٣٩ :وأشار بيده إلى
الدنيا».
“যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে আর
জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে তখন

মুত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের
মধ্যস্থানে জবেহ করে দেওয়া হবে।
অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা
দিবে, হে জান্নাতবাসীরা! আর কোনো
মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! আর
কোনো মৃত্যু নেই। এ ঘোষণা শুনে
জান্নাতীদের আনন্দ-ফুর্তি আরো
বেড়ে যাবে। আর জাহান্নামীদের দুঃখঅনুতাপ আরো বেড়ে যাবে। (বর্ণনায়:
বুখারী ও মুসলিম) আবু সায়ীদ আল
খুদরী বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনায় একটি
বাক্য বেশি আছে। তা হলো: একথা
বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ
করেছেন যে,

ي ۡٱۡل َ ۡم ُر َو ُه ۡم فِي
ِ ُ﴿وأَنذ ِۡر ُه ۡم يَ ۡو َم ۡٱل َح ۡس َرةِ إِ ۡذ ق
َ
َ ض
]٣٩ :﴾ [مريم٣٩ َغ َۡفلَ ٖة َو ُه ۡم ََل يُ ۡؤ ِمنُون
“আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও
পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব
বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে,
অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর
এবং তারা ঈমান আনছে না”। [সূরা
মারইয়াম, আয়াত: ৩৯] উদাসীনতায়
বিভোর কথাটি বলার সময় তিনি
দুনিয়ার দিকে হাত দ্বারা ইশারা
করেছেন”। [৫৯]
জাহান্নামের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
 ََل يُفَت َّ ُر٧٤ َب َج َهنَّ َم ٰ َخ ِلدُون
ِ ﴿ ِإ َّن ۡٱل ُم ۡج ِر ِمينَ ِفي َعذَا
َ  َو َما٧٥ َسون
ظلَ ۡم ٰنَ ُه ۡم َو ٰلَ ِكن
ُ َع ۡن ُه ۡم َو ُه ۡم فِي ِه ُم ۡب ِل

َّ ٰ َكانُواْ ُه ُم
ض َعلَ ۡينَا
ِ  َونَادَ ۡواْ ٰيَ ٰ َم ِلكُ ِليَ ۡق٧٦ َٱلظ ِل ِمين
ق َو ٰلَ ِك َّن
ِ  لَقَ ۡد ِج ۡئ ٰنَ ُكم ِب ۡٱل َح٧٧ َّ َُّك قَا َل ِإنَّ ُكم ٰ َّم ِكثُونٞۖ َرب
]٧٨ ،٧٤ :﴾ [الزخرف٧٨ َق ٰ َك ِر ُهون
ِ أ َ ۡكث َ َر ُك ۡم ِل ۡل َح
“নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের
আযাবে স্থায়ী হবে, তাদের থেকে আযাব
কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ
হয়ে পড়বে। আর আমি তাদের উপর
যুলুম করি নি; কিন্তু তারাই ছিল যালিম।
তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক,
তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে
দেন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা
অবস্থানকারী। অবশ্যই তোমাদের
কাছে আমি সত্য নিয়ে এসেছিলাম;
কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে
সত্য অপছন্দকারী”। [সূরা যুখরুফ,
আয়াত: ৭৪-৭৮]

তিনি আরো বলেন,
ض ٰى َعلَ ۡي ِه ۡم
ُ َ﴿ َوٱلَّذِينَ َكفَ ُرواْ لَ ُه ۡم ن
َ ار َج َهنَّ َم ََل يُ ۡق
ف َع ۡن ُهم ِم ۡن َعذَا ِب َه ۚا َك ٰذَ ِل َك ن َۡج ِزي
ُ َّفَيَ ُموتُواْ َو ََل يُ َخف
َ ۡ َو ُه ۡم يَص٣٦ ور
ط ِر ُخونَ فِي َها َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡخ ِر ۡجنَا
ٖ ُُك َّل َكف
ص ِل ًحا غ َۡي َر ٱلَّذِي ُكنَّا نَعۡ َم ۚ ُل أ َ َو لَ ۡم نُعَ ِم ۡر ُكم َّما
َ ٰ نَعۡ َم ۡل
ِير فَذُوقُواْ فَ َما
ُ ّٞۖ يَتَذَ َّك ُر فِي ِه َمن تَذَ َّك َر َو َجا َٰٓ َء ُك ُم ٱلنَّذ
ٰ ل
َّ
َّ
]٣٧ ،٣٦ : ﴾ [فاطر٣٧ ير
ص
ن
ن
م
م
ل
لظ
َين
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
“আর যারা কুফুরী করে, তাদের জন্য
রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের
প্রতি এমন কোনো ফয়সালা দেওয়া
হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের
থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা
হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক
অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।
আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে
বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে

বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল
করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক
আমল করব। (আল্লাহ বলবেন) আমি
কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে,
তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর
তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী
এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব
আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোনো
সাহায্যকারী নেই”। [সূরা আল-ফাতির,
আয়াত: ৩6-৩৭]
আলকাতরা ও শিকল জাহান্নামের
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

٤٩ ﴿وت َ َرى ۡٱل ُم ۡج ِر ِمينَ يَ ۡو َمئِ ٖذ ُّمقَ َّرنِينَ فِي ۡٱۡلَصۡ فَا ِد
َ
﴾٥٠ ار
ُ َّس َرا ِبيلُ ُهم ِمن قَ ِط َر ٖان َوت َ ۡغش َٰى ُو ُجو َه ُه ُم ٱلن
َ
]٥٠ ،٤٩ :[ابراهيم
“আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে
তারা শিকলে বাুঁধা। তাদের পোশাক হবে
আলকাতরার এবং আগুন তাদের
চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে”। [সূরা
ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-৫0]
﴿و ِإن تَعۡ َج ۡب فَعَ َجب قَ ۡولُ ُه ۡم أ َ ِءذَا ُكنَّا ت ُ ٰ َربًا أ َ ِءنَّا لَ ِفي
َ
ََٰٓ ٰ ُ ّٞۖ
َٰٓ
خ َۡل ٖق َجدِي ٍۗد أ ُ ْو ٰلَئِ َك ٱلَّذِينَ َكفَ ُرواْ ِب َر ِب ِه ۡم َوأ ْولئِ َك
َٰٓ
ٰ ۡ
ِّٞۖ َّب ٱلن
ار ُه ۡم فِي َها
ُ ّم َوأ ُ ْو ٰلَئِ َك أَصۡ ٰ َحٞۖۡ ي أ َ ۡعنَاقِ ِه
َٰٓ ِٱۡل َ ۡغلَ ُل ف
]٥ :﴾ [الرعد٥ َٰ َخ ِلدُون
“আর যদি তুমি আশ্চর্য বোধ কর,
তাহলে আশ্চর্যজনক হলো তাদের এ
বক্তব্য, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব,
তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত

হব? এরাই তারা, যারা তাদের রবের
সাথে কুফুরী করেছে,আর ওদের গলায়
থাকবে শিকল এবং ওরা অগ্নিবাসী,
তারা সেখানে স্থায়ী হবে”। [সূরা আর
রাদ, আয়াত: ৫]
জাহান্নামের যাক্কম
ু বৃকষ
্
আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে বলেন,
َ ٤٣ وم
َّ ت
 َك ۡٱل ُمهۡ ِل٤٤ طعَا ُم ۡٱۡلَثِ ِيم
َ ﴿ ِإ َّن
َ ش َج َر
ِ ُّٱلزق
ُ ُيَ ۡغ ِلي فِي ۡٱلب
ُ ُخذُوه٤٦  َكغ َۡلي ِ ۡٱل َح ِم ِيم٤٥ ون
ِ ط
ۡ َف
صبُّواْ فَ ۡو َ َر ۡأ ِسِۦه
ُ  ث ُ َّم٤٧ س َوآَٰ ِء ۡٱل َج ِح ِيم
َ ٱع ِتلُوهُ ِإلَ ٰى
ُ نت ۡٱلعَ ِز
يز ۡٱل َك ِري ُم
َ َ  ذُ ۡ ِإنَّ َك أ٤٨ ب ۡٱل َح ِم ِيم
ِ ِم ۡن َعذَا
:﴾ [الدخان٥٠ َ ِإ َّن ٰ َهذَا َما ُكنتُم ِبِۦه ت َ ۡمت َ ُرون٤٩
]٥٠ ،٤٣
“নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য;
গলিত তামার মতো, উদরসমূহে ফুটতে

)থাকবে। ফুটন্ত পানির মতো (বলা হবে
ওকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের
মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও। তারপর তার
মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে
দাও। (বলা হবে) তুমি আস্বাদন কর,
নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত।
নিশ্চয় এটা তা-ই যে বিষয়ে তোমরা
সন্দেহ করতে”। [সূরা আদ দুখান,
]আয়াত: ৪৩-৫0
ش َج َرة ُ َّ
وم ِ ٦٢إنَّا َجعَ ۡل ٰنَ َها
﴿ أ َ ٰذَ ِل َك خ َۡير نُّ ُز ًَل أ َ ۡم َ
ٱلزقُّ ِ
ف ۡتن َٗة ل ٰ
َّ
ۡ
َّ
َ
ي أَصۡ ِل
ف
ج
ر
خ
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ة
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ُ
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ِ َ
َٰٓ
ۡٱل َج ِح ِيم َ ٦٤
وس ٱل َّ
ين  ٦٥فَإِنَّ ُه ۡم
ط ۡلعُ َها َكأَنَّ ۥهُ ُر ُء ُ
ش ٰيَ ِط ِ
َۡل َٰٓ ِكلُونَ ِم ۡن َها فَ َما ِلونَ ِم ۡن َها ۡٱلبُ ُ
طونَ  ٦٦ث ُ َّم ِإ َّن لَ ُه ۡم
َعلَ ۡي َها لَش َۡوبٗ ا ِم ۡن َح ِم ٖيم  ٦٧ث ُ َّم ِإ َّن َم ۡر ِجعَ ُه ۡم َ ِْللَى
ضا َٰٓ ِلينَ  ٦٩فَ ُه ۡم
ۡٱل َج ِح ِيم ِ ٦٨إنَّ ُه ۡم أ َ ۡلفَ ۡواْ َءابَا َٰٓ َء ُه ۡم َ
َعلَ ٰ َٰٓى َءا ٰث َ ِر ِه ۡم يُهۡ َرعُونَ [ ﴾٧٠الصافات]٧٠ ،٦٢ :

“আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না
যাক্কুম বৃক্ষ, নিশ্চয় আমি তাকে
যালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা।
নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ
থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের
মাথা, নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং
তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি
তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির
মিশ্রণ। তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন
হবে জাহান্নামের আগুনে। নিশ্চয় এরা
নিজদের পিতৃপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট
পেয়েছিল, ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক
অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে”। [সূরা আস
সাফফাত, আয়াত: 62-৭0]
এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে: আব্দুল্লাহ
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে

বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ
করলেন:
َّ ْ«﴿ٱتَّقُوا
َٱَّللَ َح َّق تُقَاتِِۦه َو ََل ت َ ُموت ُ َّن ِإ ََّل َوأَنتُم ُّم ۡس ِل ُمون
صلَّى
ُ ] قَا َل َر١٠٢ :﴾ [ال عمران١٠٢
ِ َّ سو ُل
َ َّللا
ْ َ «لَ ْو أ َ َّن ق:سلَّ َم
َّ َط َرة ً ِمن
ْ وم قُ ِط َر
َّ
ت
ِ ُّالزق
َ َّللاُ َعلَ ْي ِه َو
ْ َ سد
،ش ُه ْم
َ ت َعلَى أ َ ْه ِل الدُّ ْنيَا َمعَا ِي
َ فِي دَ ِار الدُّ ْنيَا َۡل َ ْف
َ ون
ُ ْف ِب َم ْن يَ ُك
»طعَا َمهُ؟
َ فَ َكي
“তোমরা আল্লাহ-কে যথাযথ ভয়
করো আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ
করো না। এরপর তিনি বললেন, যদি
যাক্কুম বৃক্ষ থেকে একটি ফোটা
পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহলে তা
পৃথিবীবাসীর সব জীবনোপকরণ নষ্ট
করে দিবে। অতএব যে তা খাবে তার
অবস্থা কী হবে?”[60]

গলিত পুুঁজ হবে জাহান্নামীদের খাদ্য
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ۡ ﴿و
 ِمن َو َرآَٰ ِئ ِهۦ١٥ َاب ُك ُّل َجب ٍَّار َع ِن ٖيد
َ ٱست َ ۡفت َ ُحواْ َوخ
َ
ُع ۥهُ َو ََل يَ َكاد
ُ  يَت َ َج َّر١٦ صد ِٖيد
َ َج َهنَّ ُم َويُ ۡسقَ ٰى ِمن َّما َٰٓ ٖء
ۡ
ت
ٖ ّٞۖ ان َو َما ُه َو ِب َم ِي
ٖ يُسِيغُ ۥهُ َويَأتِي ِه ۡٱل َم ۡوتُ ِمن ُك ِل َم َك
]١٧ ،١٥ :﴾ [ابراهيم١٧ اب َغ ِليظ
ٌ ََو ِمن َو َرآَٰ ِئِۦه َعذ
“আর তারা বিজয় কামনা করল, আর
ব্যর্থ হলো সকল স্বৈরাচারী হঠকারী।
এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর
তাদের পান করানো হবে গলিত পুুঁজ
থেকে। সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায়
সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর
তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেুঁয়ে
আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর

পরেও রয়েছে কঠিন আযাব”। [সূরা
ইবরাহীম, আয়াত: 1৫-1৭]
ۡ ان
ّْم فَٱلَّذِينَ َكفَ ُرواٞۖۡ ص ُمواْ فِي َر ِب ِه
َ َ ٱخت
ِ ان خَصۡ َم
ِ َ﴿ ٰ َهذ
ب ِمن فَ ۡو ِ ُر ُءو ِس ِه ُم
ُّ ص
َ ُقُ ِطعَ ۡت لَ ُه ۡم ثِيَاب ِمن نَّ ٖار ي
ُ ُ يُصۡ َه ُر ِبِۦه َما ِفي ب١٩ ۡٱل َح ِمي ُم
٢٠ ُطو ِن ِه ۡم َو ۡٱل ُجلُود
ْ ُكلَّ َما َٰٓ أ َ َراد َُٰٓواْ أَن يَ ۡخ ُر ُجوا٢١ َولَ ُهم َّم ٰقَ ِم ُع ِم ۡن َحد ِٖيد
ق
َ َِم ۡن َها ِم ۡن غ ٍَم أ ُ ِعيدُواْ فِي َها َوذُوقُواْ َعذ
ِ اب ۡٱل َح ِري
]٢٢ ،١٩ :﴾ [الحج٢٢
“এরা দু’টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের
রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা
কুফুরী করে তাদের জন্য আগুনের
পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের
মাথার উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে
ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের
অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের
চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। আর

তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী।
যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা
থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই
তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে
এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন
কর”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: 1৯-22]
সৎকাজে আদেশ করে ও অন্যায় থেকে
নিষেধ করে অথচ নিজে তা থেকে দূরে
থাকে না এমন ব্যক্তির শাস্তি
আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ
আছে যারা অন্যকে ভালো কাজের
আদেশ দেয় কিন্তু নিজে করে না।
আবার অন্যকে অন্যায় ও পাপাচার
থেকে ফিরে থাকতে বলে অথচ সে নিজে
তাতে লিপ্ত হয়। এমন ব্যক্তি

জাহান্নামে এক বিশেষ ধরনের শাস্তি
ভোগ করবে। হাদীসে এসেছে: উসামা
ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি
বলেছেন,
،ار
َّ «يُؤْ تَى ِب
ِ َّ فَيُ ْلقَى ِفي الن،الر ُج ِل يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
ْ َاب ب
ار
ُ َ فَت َ ْندَ ِل ُق أ َ ْقت
ُ ُور ْال ِح َم
ُ ُور بِ َها َك َما يَد
ُ  فَيَد،طنِ ِه
 يَا فُ ََل ُن: َ فَيَقُولُون،ار
َّ ِب
ِ َّ فَيَ ْجت َ ِم ُع ِإلَ ْي ِه أ َ ْه ُل الن،الر َحى
 َوت َ ْن َهى َع ِن،وف
ِ َما لَ َك؟ أَلَ ْم ت َ ُك ْن تَأ ْ ُم ُر ِب ْال َم ْع ُر
وف َو ََل
ِ  قَ ْد ُك ْنتُ آ ُم ُر بِ ْال َم ْع ُر، بَلَى:ُْال ُم ْن َك ِر؟ فَيَقُول
»  َوأ َ ْن َهى َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوآتِي ِه،آتِي ِه
“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে
উপস্থিত করা হবে, তার পেটের
নাড়িভুরিগুলো ঘুরপাক খেতে থাকবে।
ফলে সে গাধার মত ঘুরতে থাকবে। গাধা

যেমন চরকার পাশে ঘুরে থাকে।
জাহান্নামের অধিবাসীরা তাকে দেখার
জন্য জড়ো হবে। তারা তাকে বলবে,
এই! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি
সৎ কাজের আদেশ করতে না আর
অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে
বলবে: হ্যা, আমি সৎ কাজের আদেশ
করতাম কিন্তু তা নিজে করতাম না।
আর অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে
মানুষকে বিরত থাকতে বলতাম কিন্তু
নিজে তাতে লিপ্ত হতাম”।[61]
জাহান্নামে সবচেয়ে নিম্নমানের
শাস্তির ধরন
হাদীসে এসেছে: সাহাবী নুমান ইবন
বশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ان
ِ َّ« ِإ َّن أ َ ْه َونَ أ َ ْه ِل الن
ِ ار َعذَابًا َم ْن لَهُ نَ ْع ََل ِن َو ِش َرا َك
ُ  يَ ْغ ِلي ِم ْن ُه َما ِد َما،َار
 َما،ُغهُ َك َما يَ ْغ ِل ْال ِم ْر َجل
ٍ ِم ْن ن
»شدُّ ِم ْنهُ َعذَابًا َو ِإنَّهُ َۡل َ ْه َونُ ُه ْم َعذَابًا
َ َ يَ َرى أ َ َّن أ َ َحدًا أ
“জাহান্নামীদের মধ্যে যার সবচেয়ে
হাল্কা শাস্তি হবে তার শাস্তির ধরনটা
এমন হবে যে, তার পায়ে আগুনের দুটো
জুতা থাকবে ও আগুনের দুটো ফিতা
থাকবে। এর আগুনের তাপে তার মগজ
টগবগ করে ফুটতে থাকবে যেমন ডেগের
মধ্যে পানি ফুটতে থাকে। লোকেরা তার
অবস্থা দেখে মনে করবে এর চেয়ে বড়
শাস্তি আর কিছু নেই। অথচ এ শাস্তিটা
হলো সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি”।[62]

জাহান্নামে শাস্তির বিভিন্ন স্তর
হাদীসে এসেছে: সামুরা ইবন জুনদাব
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ْ ُخذُه،ار ِإلَى َك ْعبَ ْي ِه
ُ َّ« ِم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ْ ُخذُهُ الن
ار ِإلَى
ُ َّ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ْ ُخذُهُ الن،ار ِإلَى ُر ْكبَت َ ْي ِه
ُ َّالن
»ار ِإلَى ت َ ْرقُ َوتِ ِه
ُ َّ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن تَأ ْ ُخذُهُ الن،ُح ْجزَ تِ ِه
“জাহান্নামীদের কারো পায়ের গোড়ালী
পর্যন্ত আগুনে স্পর্শ করবে। করো
হাটু পর্যন্ত আগুনে স্পর্শ করবে।
কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো
কণ্ঠ পর্যন্ত আগুন স্পর্শ
করবে”।[6৩]
নারীরা অধিকহারে জাহান্নামে যাবে

হাদীসে এসেছে: উসামা ইবন যায়েদ
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
 فَ َكانَ َعا َّمةَ َم ْن دَ َخلَ َها،اب ال َجنَّ ِة
ُ َ«قُ ْمتُ َعلَى ب
ُ سا ِك
 َغي َْر أ َ َّن، َسون
ُ ص َح
ُ اب ال َج ِد َم ْحبُو
ْ َ  َوأ،ين
َ ال َم
 َوقُ ْمتُ َعلَى،ار
ْ َأ
َ ص َح
ِ َّار قَ ْد أ ُ ِم َر ِب ِه ْم ِإلَى الن
ِ َّاب الن
»سا ُء
ِ ار فَإِذَا َعا َّمةُ َم ْن دَ َخلَ َها
ُ َب
َ الن
ِ َّاب الن
“আমি জান্নাতের গেটে দাড়ালাম,
দেখলাম যারা তাতে প্রবেশ করেছে তারা
অধিকাংশ ছিল দুনিয়াতে দরিদ্র
অসহায়। আর ধনী ও প্রভাবশালীদের
আটকে দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের
মধ্যে যাদের জাহান্নামে যাওয়ার
ফয়সালা হয়ে গেছে তাদের কথা আলাদা।
আর আমি জাহান্নামের প্রবেশ পথে

দাড়ালাম। দেখলাম, যারা প্রবেশ করছে
তাদের অধিকাংশ নারী”।[6৪]
কেন নারীরা পুরুষদের তুলনায়
অধিকহারে জাহান্নামে যাবে?
অন্য একটি হাদীসে এ সম্পর্কে
এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবন উমার
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
،ار
ِ س
ِ «يَا َم ْعش ََر
َ الن
َ َ  ت،اء
َ َصدَّ ْقنَ َوأ َ ْك ِث ْرنَ ِاَل ْس ِت ْغف
ت ْام َرأَة ٌ ِم ْن ُه َّن
ِ َار» فَقَال
ِ َّفَإِنِي َرأ َ ْيت ُ ُك َّن أ َ ْكث َ َر أ َ ْه ِل الن
:ار؟ قَا َل
ُ  َو َما لَنَا يَا َر:ٌَج ْزلَة
ِ سو َل
ِ َّهللا أ َ ْكث َ ُر أ َ ْه ِل الن
»ِير
َ  َوتَ ْكفُ ْرنَ ْال َعش، َ«ت ُ ْك ِث ْرنَ اللَّ ْعن
“হে নারীগণ! তোমরা দান-সদকা
করো। বেশি বেশি করে আল্লাহ

তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
করো। কেননা আমি জাহান্নামে
তোমাদের অধিকহারে দেখেছি। এ কথা
শোনার পর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য
থেকে একজন (যার নাম ছিল জাযলা)
প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আমাদের কেন এ অবস্থা? কেন
জাহান্নামে আমরা বেশি সংখ্যায়
যাবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা
স্বামীর প্রতি বেশি অকৃতজ্ঞ ও
অভিশাপ দাও বেশি”।[6৫]
বলতে খারাপ শুনালেও আসলে আমাদের
সমাজের নারীদের বাস্তব চিত্র এ
রকমই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি

দাম্পত্য জীবনে অনেক সুখী নারীকে
দেখেছি তারা স্বামীর প্রতি অনেক
সময় চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
থাকে। অনেক সময় সামান্য বিরক্ত
হলে নিজ সন্তানদেরও অভিশাপ দেয়।
নারীদের জাহান্নাম থেকে বাুঁচার জন্য
এ দুটো স্বভাব পরিহার করতে হবে
অবশ্যই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার উদ্দেশ্য
এটাই। তিনি নারীদের স্বভাব সংশোধন
করার জন্যই এ কথা বলেছেন। নারীদের
খাটো করা বা তাদের ভূমিকা
অবমুল্যায়নের জন্য বলেন নি।
পঞ্চম অধ্যায়
জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ

যারা জান্নাতে যাবেন তারা হলেন, নবী,
সিদ্দীক, শহীদ ও ঈমানদার
সৎকর্মশীল মানুষ।
জান্নাত এমন একটি স্থান যার পাশ
দিয়ে বয়ে যায় নদী। যার প্রাসাদসমূহ
তৈরি হয়েছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট
দিয়ে। এ প্রাসাদের অন্যান্য
উপকরণসমূহের মধ্যে আছে মনিমুক্তা, মৃগনাভী, হিরা-মানিক্য ইত্যাদি।
সেখানে আছে নারী-পুরুষ সকলের জন্য
পবিত্র সঙ্গী-সাথী। আছে সব ধরনের
ফল-মুল। সেখানের অধিবাসীরা খাওয়াদাওয়া আর আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত
থাকবে। থাকবে না কোনো ধরনের
দু:চিন্তা ও ভয়-ভীতি। সেখানে থাকে
হাসি ও আনন্দ। থাকবে না কোনো

কান্না। মৃত্যু থাকবে না। থাকবে না
মৃত্যুর দুঃচিন্তা। সবচেয়ে বড়
নি‘আমাত হলো আমাদের মহান স্রষ্টা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাত
লাভ ও তার সন্তুষ্টি।
মোটকথাঃ হলো, সেখানের সুখ শান্তি,
আনন্দ-ফুর্তির কোনো দৃষ্টান্ত
কোনো চোখ এখনো দেখে নি।
কোনো কান কখনো শুনে নি। তার
সত্যিকার ধরণ সম্পর্কে কোনো
হৃদয় কখনো কল্পনা করে নি।
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম

হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন মালেক
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
 فَيَقُو ُل،اب ْال َجنَّ ِة يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة فَأ َ ْست ْفتِ ُح
َ َ«آتِي ب
 ِب َك:ُ فَيَقُول،ٌ ُم َح َّمد:ُت؟ فَأَقُول
َ  َم ْن أ َ ْن:َاز ُن
ِ ْالخ
»أ ُ ِم ْرتُ ََل أ َ ْفت َ ُح ِۡل َ َح ٍد قَ ْبلَ َك
“আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের গেটে
এসে জান্নাত খুলে দিতে বলবো। তখন
দারোয়ান প্রশ্ন করবে, আপনি কে?
আমি বলবো, আমি মুহাম্মাদ। তখন সে
বলবে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া আছে
যে, আপনার পূর্বে আমি যেন কারো
জন্য জান্নাতের দরজা খুলে না
দেই”।[66]

প্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে
হাদীসে এসেছে: ইবন আব্বাস
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ض ْ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه
« ُ
ع ِر َ
ي َ
ي ْاۡل ُ َم ُم ،فَ َرأ َ ْيتُ النَّ ِب َّ
ت َعلَ َّ
الر َه ْي ُ
الر ُج ُل
ي َو َمعَهُ َّ
سلَّ َم َو َمعَهُ ُّ
َو َ
طَ ،والنَّ ِب َّ
س َوادٌ
َو َّ
ْس َمعَهُ أ َ َحدٌِ ،إ ْذ ُرفِ َع ِلي َ
ي لَي َ
الر ُج ََل ِنَ ،والنَّ ِب َّ
َع ِظي ٌم ،فَ َ
سى
ظنَ ْنتُ أَنَّ ُه ْم أ ُ َّم ِتي ،فَ ِقي َل ِليَ :هذَا ُمو َ
سلَّ َم َوقَ ْو ُمهَُ ،ولَ ِك ْن ا ْن ُ
ظ ْر ِإلَى
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
س َوادٌ َع ِظي ٌم ،فَ ِقي َل ِلي :ا ْن ُ
ق ،فَنَ َ
ظ ْر
ظ ْرتُ فَإِذَا َ
ْاۡلُفُ ِ
س َوادٌ َع ِظي ٌم ،فَ ِقي َل ِليَ :ه ِذ ِه
ق ْاْلخ َِر ،فَإِذَا َ
ِإلَى ْاۡلُفُ ِ
س ْبعُونَ أ َ ْلفًا يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ بِغَي ِْر
أ ُ َّمت ُ َك َو َمعَ ُه ْم َ
ض فَدَ َخ َل َم ْن ِزلَهُ
ب َو ََل َعذَا ٍ
سا ٍ
ِح َ
ب " ،ث ُ َّم نَ َه َ
اس ِفي أُولَ ِئ َك الَّذِينَ يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ ِبغَي ِْر
َاض النَّ ُ
فَخ َ
ض ُه ْم :فَلَعَلَّ ُه ُم الَّذِينَ
ب ،فَقَا َل بَ ْع ُ
ب َو ََل َعذَا ٍ
سا ٍ
ِح َ
سلَّ َمَ ،وقَا َل
ص ِحبُوا َر ُ
سو َل ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
َ

اْل ْس ََل ِم َولَ ْم
بَ ْع ُ
ض ُه ْم :فَلَعَلَّ ُه ُم الَّذِينَ ُو ِلدُوا فِي ْ ِ
سو ُل
يُ ْش ِر ُكوا ِباهللَِ ،وذَ َك ُروا أ َ ْشيَا َء فَخ ََر َج َعلَ ْي ِه ْم َر ُ
سلَّ َم ،فَقَا َلَ « :ما الَّذِي
ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
ت َ ُخوضُونَ ِفي ِه؟» فَأ َ ْخبَ ُروهُ ،فَقَا َلُ « :ه ُم الَّذِينَ ََل
يَ ْرقُونَ َ ،و ََل يَ ْست َ ْرقُونَ َ ،و ََل يَت َ َ
طي َُّرونَ َ ،و َعلَى َر ِب ِه ْم
ع
ع َّكا َ
ص ٍن ،فَقَا َل " :ا ْد ُ
ام ُ
شةُ ب ُْن ِم ْح َ
يَت َ َو َّكلُونَ » ،فَقَ َ
ام
هللاَ أ َ ْن يَ ْجعَلَ ِني ِم ْن ُه ْم ،فَقَا َل« :أ َ ْن َ
ت ِم ْن ُه ْم؟» ث ُ َّم قَ َ
ع هللاَ أ َ ْن يَ ْجعَلَنِي ِم ْن ُه ْم ،فَقَا َل:
َر ُج ٌل آخ َُر ،فَقَا َل :ا ْد ُ
شةُ»
ع َّكا َ
سبَقَ َك ِب َها ُ
« َ
“কিয়ামতের দিন বিভিন্ন
জাতিগোষ্ঠির মানুষদের কীভাবে হাজির
করা হবে তার একটি চিত্র আমাকে
দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম একজন
নবী আসলেন তার সাথে দশ জনের কম
সংখ্যক অনুসারী। আরেকজন নবী
আসেলন, তার সাথে একজন বা দু’জন
অনুসারী। আবার আরেকজন নবী

আসলেন তার সাথে কোনো অনুসারী
নেই। এরপর দেখলাম বড় একদল
মানুষকে আনা হলো। আমি ধারনা
করলাম এরা আমার অনুসারী হবে।
কিন্তু আমাকে বলা হলো, এরা মূছা
আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারী।
আমাকে বলা হলো, আপনি অন্য
প্রান্তে তাকান। আমি তাকালাম।
দেখলাম বিশাল একদল মানুষ। আমাকে
বলা হলো, এবার অন্য প্রান্তে
তাকান। আমি তাকালাম। দেখলাম,
সেখানেও বিশাল একদল মানুষ। আমাকে
বলা হলো, এরা সকলে আপনার
অনুসারী। এবং তাদের মধ্যে সত্তর
হাজার মানুষ এমন আছে, যারা কোনো
হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি ব্যতীত

জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথাগুলো
বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে তাুঁর ঘরে
গেলেন। উপস্থিত লোকজন এ সকল
লোক কারা হবে এ নিয়ে বিতর্ক জুড়ে
দিল। কেউ কেহ বললো, তারা হবে ঐ
সকল মানুষ যারা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সাহচর্য লাভ করেছে। কেউ বললো,
তারা হবে ঐ সকল মানুষ যারা ইসলাম
নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে আর কখনো
শির্ক করে নি। আবার অনেকে অন্য
অনেক কথা বললো। ইতিমধ্যে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন।
বললেন, তোমরা কি নিয়ে বিতর্ক

করছিলে? তখন তারা বলল, ঐ সকল
লোক হবে কারা এ বিষয়ে আমরা
আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: ঐ সকল লোক হলো
তারাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যারা ঝাড়-ফূুঁক
করে না। ঝাড়-ফূুঁক করতে যায় না। যারা
কুলক্ষণ সুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না।
আর শুধু তাদের প্রতিপালকের উপর
নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করে। এ কথা
শুনে উকাশা ইবন মিহসান দাড়িয়ে
গেলেন আর বললেন, হে রাসূল! আপনি
আল্লাহ তা‘আলার কাছে দো‘আ করুন,
তিনি যেন আমাকে এ সকল লোকদের
অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে
গেলে। এরপর আরেকজন দাড়িয়ে
বললেন, হে রাসূল! আপনি আল্লাহ
তা‘আলার কাছে দো‘আ করুন, তিনি
যেন আমাকেও এ সকল লোকদের
অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন, উকাশা তোমাকে ছাড়িয়ে
গেছে”।[6৭]
হাদীসটি থেকে আমরা যা জানতে পারি:
এক. অন্যান্য নবীদের অনুসারীদের
তুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের সংখ্যা হবে
অনেক বেশি।

দুই. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে
সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাব ও
কোনো শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে
প্রবেশ করবে।
তিন. শরী‘আত অনুমোদিত ঝাড়-ফুুঁক
বৈধ। আর যে সকল ঝাড়-ফুুঁক শরী‘আত
অনুমোদন করে না তা নিষিদ্ধ। বৈধ
ঝাড়-ফুুঁক করা বা করানো
তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে
এগুলো পরিহার করে সম্পূর্ণভাবে
আল্লাহ তা‘আলার উপর নির্ভর করা
হলো তাওয়াক্কুলের একটি শীর্ষ
স্থান। যারা এ শীর্ষ স্থানের অধিকারী
হতে পারবে তারা বিনা হিসাবে জান্নাত
লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

চার. কোনো কিছু দেখে বা কোনো
কিছু করে তার মাধ্যমে শুভ অশুভ
নির্ণয় করা জায়েয নয়।
পাুঁচ. কুরআন বা হাদীসের কোনো
বিষয় নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা করা
দোষের কিছু নয়। সাহাবীগন যখন এ
ভাগ্যবান মানুষগুলো কারা হবেন এ
বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছিলেন তখন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ করেন নি বা
বিতর্ক করা ঠিক নয় বলে কোনো
মন্তব্য করেন নি।
ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সব ব্যাপারে মানুষের
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার

প্রবর্তন করেছেন। তার সমকালে
কোনো রাজা-বাদশা বা ধর্মীয় নেতারা
তাদের লোকদের এভাবে মতামত
প্রকাশের স্বাধীনতা দেন নি। কারো
মতামত ভুল হলেও তিনি তা প্রকাশ
করার জন্য উৎসাহ দিতেন। কাউকে
মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান করেন নি।
সাত. কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
দো‘আ করতে বলা শরীয়ত অনুমোদিত
কাজ বলে স্বীকৃত ছিল যতদিন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন। যেমন,
আমরা এ হাদীসে দেখলাম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
কাছে উক্কাশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

দো‘আ চেয়েছেন। এমনিভাবে জীবিত
কোনো আলিম বা বুযুর্গ ব্যক্তির
কাছে যে কোনো ব্যাপারে দো‘আ
চাওয়া যায়। কিন্তু কোনো মৃত নবী বা
অলীর কাছে কোনো ব্যাপারে দো‘আ
চাওয়া যায় না।
আট. এ হাদীসটি আমাদের সকলকে
যথাযথভাবে আল্লাহ তা‘আলার উপর
তাওয়াক্কুল করা ও তাওয়াক্কুলের
শীর্ষস্থানে পৌুঁছে যাওয়ার জন্য
উৎসাহ দিচ্ছে।
জান্নাতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ
মর্যাদা
হাদীসে এসেছে: মুগীরা ইবন শোবা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
سى َربَّهَُ ،ما أ َ ْدنَى أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة َم ْن ِزلَةً ،قَا َل:
سأ َ َل ُمو َ
« َ
ُه َو َر ُج ٌل يَ ِجي ُء بَ ْعدَ َما أ ُ ْد ِخ َل أ َ ْه ُل ْال َجنَّ ِة ْال َجنَّةَ،
ْف َوقَ ْد
ي َر ِ
فَيُقَا ُل لَهُ :ا ْد ُخ ِل ْال َجنَّةَ ،فَيَقُولُ :أ َ ْ
بَ ،كي َ
َازلَ ُه ْمَ ،وأ َ َخذُوا أ َ َخذَاتِ ِه ْم ،فَيُقَا ُل لَهُ:
نَزَ َل النَّ ُ
اس َمن ِ
وك
ضى أ َ ْن يَ ُكونَ لَ َك ِمثْ ُل ُم ْل ِك َم ِلكٍ ِم ْن ُملُ ِ
أَت َ ْر َ
ب ،فَيَقُولُ :لَ َك ذَ ِل َك،
ضيتُ َر ِ
الدُّ ْنيَا؟ فَيَقُولَُ :ر ِ
س ِة:
َو ِمثْلُهُ َو ِمثْلُهُ َو ِمثْلُهُ َو ِمثْلُهُ ،فَقَا َل فِي ْالخ ِ
َام َ
ب ،فَيَقُو ُلَ :هذَا لَ َك َو َعش ََرة ُ أ َ ْمثَا ِل ِهَ ،ولَ َك
ضيتُ َر ِ
َر ِ
س َكَ ،ولَذَّ ْ
َما ا ْشت َ َه ْ
ضيتُ
ت نَ ْف ُ
ت َع ْينُ َك ،فَيَقُولَُ :ر ِ
ب ،فَأَع ََْل ُه ْم َم ْن ِزلَةً؟ قَا َل :أُولَئِ َك الَّذِينَ
ب ،قَا َلَ :ر ِ
َر ِ
أ َ َردْتُ غ ََر ْستُ َك َرا َمت َ ُه ْم ِبيَدِيَ ،و َخت َ ْمتُ َعلَ ْي َها ،فَلَ ْم
ت َ َر َعي ٌْنَ ،ولَ ْم ت َ ْس َم ْع أُذُ ٌنَ ،ولَ ْم يَ ْخ ُ
ب بَش ٍَر
ط ْر َعلَى قَ ْل ِ
ب هللاِ َع َّز َو َج َّل﴿ " :فَ ََل
" ،قَا َلَ :و ِم ْ
صدَاقُهُ فِي ِكتَا ِ
ُ
ي لَ ُهم ِمن قُ َّرةِ أ َ ۡعيُ ٖن َجزَ آَٰ ِٕۢ َء ِب َما
تَعۡ لَ ُم ن َۡفس َّما َٰٓ أ ۡخ ِف َ
َكانُواْ يَعۡ َملُونَ [ ﴾١٧السجدة]١٧ :

“মুসা আলাইহিস সালাম তার
প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করলেন,
জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন
মর্যাদার লোকটি মর্যাদা কি রকম
হবে? আল্লাহ তা‘আলা বললেন, সে
হলো এমন এক ব্যক্তি, জান্নাতের
অধিবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ
করানোর পর আমি তাকে বলবো, তুমি
জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে
রব! কীভাবে আমি জান্নাতে প্রবেশ
করবো যখন সকলকে নিজ নিজ
মর্যাদা অনুযায়ী স্থান নিয়ে গেছে এবং
তাদের পাওনাগুলো গ্রহণ করেছে?
তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়ার
সম্রাটদের মত একজন সম্রাটের যা
থাকে তোমাকে সে পরিমাণ দেওয়া হলে

তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? সে উত্তরে বলবে
হে প্রভূ, আমি সন্তুষ্ট হবো। আল্লাহ
তা‘আলা বলবেন, তোমাকে সে পরিমাণ
দেওয়া হবে, তারপরও সে পরিমাণ
আবার দেওয়া হবে, তারপরও সে
পরিমাণ আবার দেওয়া হবে তারপর
আবার সে পরিমাণ দেওয়া হবে।
পঞ্চমবার সে বলবে, হে প্রভু আমি
সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আল্লাহ তা‘আলা
বলবেন, তাহলে এ পরিমাণ তোমার
সাথে এর আরো দশগুণ তোমাকে
দেওয়া হলো। আর তোমার জন্য
রয়েছে যা তোমার মন কামনা করে আর
যা তোমার চোখ দেখতে চায়। সে
বলবে, হে রব আমি সন্তুষ্ট হয়ে
গেলাম। তারপর মুসা আলাইহিস সালাম

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আর
সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তির
স্থান কেমন হবে? আল্লাহ তা‘আলা
বললেন: তারা হলো. যাদের মর্যাদার
বীজ আমি নিজ হাতে বপন করেছি এবং
তার উপর সীলমোহর এুঁটে দিয়েছি।
কাজেই সেখানের মর্যাদা ও সুখ-শান্তি
এমন যা কোনদিন কোনো চোখ দেখে
নি। কোনো কান শোনে নি। কোনো
মানুষের অন্তর তার কল্পনা করে নি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, এর সত্যতা
তোমরা আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীতে
পেতে পারো যেখানে তিনি বলেছেন,
ُ
ي لَ ُهم ِمن قُ َّر ِة أَ ۡعيُ ٖن َجزَ آَٰ ِٕۢ َء
َ ﴿فَ ََل تَعۡ لَ ُم ن َۡفس َّما َٰٓ أ ۡخ ِف
]١٧ :﴾ [السجدة١٧ َبِ َما َكانُواْ يَعۡ َملُون

“অতএব, কোনো ব্যক্তি জানে না
চোখ জুড়ানো কি জিনিস তাদের জন্য
লুকিয়ে রাখা হয়েছে”।[6৮]
হাদীসে আরো এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
َّ «قَا َل
صا ِل ِحينَ َما َلَ َعي ٌْن
َّ َّللاُ «أَ ْعدَدْتُ ِل ِعبَادِي ال
َ  َوَلَ َخ،ت
ْ َس ِمع
ْ َ َرأ
،ب بَش ٍَر
ِ ط َر َعلَى قَ ْل
َ  َوَلَ أُذُ ٌن،ت
ُ
ي لَ ُهم ِمن
َ فَا ْق َر ُءوا ِإ ْن ِشئْت ُ ْم ﴿فَ ََل تَعۡ لَ ُم ن َۡفس َّما َٰٓ أ ۡخ ِف
]١٧ :﴾ [السجدة١٧ قُ َّرةِ أ َ ۡعيُ ٖن
“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার
সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন
বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো
চোখ দেখে নি। আর যা কোনো কান

শোনেনি। এবং কোনো মানুষের
অন্তর তা কল্পনা করতে সক্ষম হয়
নি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
বলেন, তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ
করতে পারো:
ُ
﴾١٧ ي لَ ُهم ِمن قُ َّرةِ أَ ۡعيُ ٖن
َ ﴿فَ ََل تَعۡ لَ ُم ن َۡفس َّما َٰٓ أ ۡخ ِف
]١٧ :[السجدة
“অতএব কোনো ব্যক্তি জানে না
চোখ জুড়ানো কি জিনিস তাদের জন্য
লুকিয়ে রাখা হয়েছে”।[6৯]
জান্নাতের গেটের আলোচনা
জান্নাতের আটটি গেট রয়েছে।
গেটগুলো এত বিশাল যে, একটি গেটের
দুপাটের মধ্যে দুরত্ব হলো মক্কা

থেকে হিজর পর্যন্ত (প্রায় 1160
কিলোমিটার) অথবা মক্কা থেকে বসরা
পর্যন্ত (প্রায় 12৫0 কি.মি)
প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের
তাদের আমল অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ
গেট থেকে আহবান করা হবে। যে
ছদকাহ করেছে তাকে ছদকার গেট থেকে
আহবান করা হবে। যে সাওম পালন
করেছে তাকে রাইয়্যান নামক গেট থেকে
আহ্বান করা হবে।
জান্নাতের গেট সম্পর্কে আল্লাহ
রাব্বুল আলামীন বলেন,
ّا َحت َّ ٰ َٰٓى إِذَاٞۖ ﴿و ِسيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَ ۡواْ َربَّ ُه ۡم إِلَى ۡٱل َجنَّ ِة ُز َم ًر
َ
ٰسلَم
ٌ َ َجا َٰٓ ُءوهَا َوفُتِ َح ۡت أ َ ۡب ٰ َوبُ َها َوقَا َل لَ ُه ۡم خَزَ نَت ُ َها
]٧٢ :﴾ [الزمر٧٣ ََعلَ ۡي ُك ۡم ِط ۡبت ُ ۡم فَ ۡٱد ُخلُوهَا ٰ َخ ِلدِين

“আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে
তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে
নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন
সেখানে এসে পৌুঁছবে এবং এর গেটসমূহ
খুলে দেওয়া হবে তখন জান্নাতের
রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের
প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে।
অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে
প্রবেশ কর”। [সূরা যুমার, আয়াত: ৭৩]
এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো যে,
জান্নাতে অনেকগুলো গেট আছে।
জান্নাতের গেট সম্পর্কে হাদীসে
আরো এসেছে: আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ب
ِي ِم ْن أَب َْوا ِ
س ِبي ِل َّ ِ
« َم ْن أ َ ْنفَقَ زَ ْو َجي ِْن فِي َ
َّللا ،نُود َ
َّللا َهذَا َخي ٌْر ،فَ َم ْن َكانَ ِم ْن أ َ ْه ِل
ال َجنَّ ِة :يَا َع ْبدَ َّ ِ
صَلَ ِةَ ،و َم ْن َكانَ ِم ْن أَ ْه ِل
ب ال َّ
ال َّ
ي ِم ْن بَا ِ
صَلَ ِة دُ ِع َ
الج َهادَِ ،و َم ْن َكانَ ِم ْن أ َ ْه ِل
ي ِم ْن بَا ِ
ب ِ
ِ
الج َها ِد دُ ِع َ
َّانَ ،و َم ْن َكانَ ِم ْن أَ ْه ِل
ب َّ
ي ِم ْن بَا ِ
ِ
الري ِ
الصيَ ِام دُ ِع َ
صدَقَ ِة " ،فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر
ب ال َّ
ال َّ
ي ِم ْن بَا ِ
صدَقَ ِة دُ ِع َ
ي َّ
َّللا َما
َّللاُ َع ْنهُِ :بأ َ ِبي أ َ ْن َ
ت َوأ ُ ِمي يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
َر ِ
ض َ
ورةٍ ،فَ َه ْل
ي ِم ْن تِ ْل َك اۡلَب َْوا ِ
ب ِم ْن َ
ض ُر َ
َعلَى َم ْن دُ ِع َ
ب ُك ِل َها ،قَا َل« :نَعَ ْم
يُ ْد َعى أ َ َحدٌ ِم ْن ِت ْل َك اۡلَب َْوا ِ
َوأ َ ْر ُجو أ َ ْن ت َ ُكونَ ِم ْن ُه ْم»
)“যে দুটো বিষয় (প্রাণ ও সম্পদ
আল্লাহর পথে খরচ করেছে তাকে
জান্নাতের গেট থেকে ডাক দিয়ে বলা
হবে, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার
জন্য এটা কল্যাণকর। যে নামাজী হবে

তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে।
আর যে জিহাদকারী তাকে জিহাদের গেট
থেকে ডাকা হবে। সিয়াম পালনকারীকে
রাইয়ান নামক গেট থেকে ডাকা হবে। যে
ছদকা করেছে তাকে ছদকার গেট থেকে
ডাকা হবে। এ কথা শুনে আবু বকর
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশ্ন করলেন,
ইয়া রাসূলাল্লাহ (আপনার প্রতি আমার
পিতা মাতা উৎসর্গ হোক) যাকে এ
সকল গেট থেকে ডাকা হবে সে কি
কোনো অনুবিধার সম্মুখীন হবে? আর
এমন কোনো লোক পাওয়া যাবে যাকে
জান্নাতের সকল গেট থেকে ডাকা হবে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাুঁ, পাওয়া যাবে।

আমি আশা করি তুমি তাদের
একজন”।[৭0]
এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম,
এমন কিছু নেককার মানুষ থাকবেন
যাদেরকে জান্নাতে সকল গেট ও দরজা
দিয়ে ডাকা হবে। জান্নাতের সকল কপাট
তাদের জন্য খোলা থাকবে। আর এ
সকল ভাগ্যবানদের একজন হলেন,
খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর
সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। কারণ,
তিনি সকল নেক আমলই সম্পাদন
করতেন। কোনো নেক আমলই ত্যাগ
করতন না। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে
এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন:
صائِ ًما؟» قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر
« َم ْن أ َ ْ
صبَ َح ِم ْن ُك ُم ْاليَ ْو َم َ
ي هللاُ َع ْنهُ :أَنَا ،قَا َل« :فَ َم ْن ت َ ِب َع ِم ْن ُك ُم ْاليَ ْو َم
َر ِ
ض َ
ي هللاُ َع ْنهُ :أَنَا ،قَا َل:
َجنَازَ ةً؟» قَا َل أَبُو َب ْك ٍر َر ِ
ض َ
«فَ َم ْن أَ ْ
طعَ َم ِم ْن ُك ُم ْاليَ ْو َم ِم ْس ِكينًا؟» قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر
ي هللاُ َع ْنهُ :أَنَا ،قَا َل« :فَ َم ْن َعادَ ِم ْن ُك ُم ْاليَ ْو َم
َر ِ
ض َ
ي هللاُ َع ْنهُ :أَنَا ،فَقَا َل
َم ِري ً
ضا؟» قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر َر ِ
ض َ
اجت َ َم ْعنَ فِي
سلَّ َمَ « :ما ْ
َر ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
ئِ ،إ ََّل دَ َخ َل ْال َجنَّةَ»
ْام ِر ٍ
“তোমাদের মধ্যে আজ কে সাওম পালন
ুকরেছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ
বললেন, আমি সাওম পালন করেছি।
এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, কে
তোমাদের মধ্যে আজ কোনো মৃত
ব্যক্তির দাফন-কাফন ও জানাযায়

অংশ নিয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু বললেন, আমি অংশ নিয়েছি।
তারপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে
কে আজ কোনো অভাবী ব্যক্তিকে
খাবার খাইয়েছে? আবু বকর
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি
খাবার দিয়েছি। তারপর তিনি প্রশ্ন
করলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে
অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করেছে? আবু
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি
করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার
মধ্যে এ ভালো কাজগুলোর সমাবেশ
ঘটবে জান্নাতে সে প্রবেশ
করবেই”।[৭1]

আর এ জন্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু
‘আনহুকে জান্নাতের সকল গেট থেকে
আহবান করা হবে। কারণ, তিনি সকল
প্রকার ভালো কাজ করেছেন।
এ হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ি আমাদের
কর্তব্য হলো, সকল প্রকার ভালো ও
সৎকর্ম যা করা সম্ভব তা সম্পাদন
করা। তাহলে আল্লাহ তা‘আলার
রহমত-অনুগ্রহে আমরা এ মর্যাদা
অর্জন করতে পারি।
হাদীসে আরো এসেছে: সাহাল ইবন
সাআদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,

ُ الري
ُ يَ ْد ُخ ُل ِم ْنه،َّان
َّ ُ«إِ َّن فِي ال َجنَّ ِة بَابًا يُقَا ُل لَه
، َلَ يَ ْد ُخ ُل ِم ْنهُ أ َ َحدٌ َغي ُْر ُه ْم،صائِ ُمونَ يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة
َّ ال
ٌصائِ ُمونَ ؟ فَيَقُو ُمونَ َلَ يَ ْد ُخ ُل ِم ْنهُ أ َ َحد
َّ  أَيْنَ ال:ُيُقَال
»ٌ فَإِذَا دَ َخلُوا أ ُ ْغ ِلقَ فَلَ ْم يَ ْد ُخ ْل ِم ْنهُ أ َ َحد،َغي ُْر ُه ْم
“জান্নাতে একটি গেট রয়েছে। যার নাম
রাইয়্যান। কিয়ামতের দিন সিয়াম
পালনকারীরাই শুধু সে দরজা দিয়ে
প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ
সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।
সেদিন ঘোষণা করা হবে, সিয়াম
পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা
দাুঁড়িয়ে যাবে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ
করার জন্য। যখন তারা প্রবেশ করবে
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে ফলে তারা
ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে
পারবে না”।[৭2]

এ হাদীস দিয়েও আমরা বুঝলাম
জান্নাতে সাওম পালনকারীদের জন্য
একটি বিশেষ গেট থাকবে।
জান্নাতের বিভিন্ন স্তর
জান্নাতীদের মান মর্যাদা অনুযায়ী
বিভিন্ন স্তর দান করা হবে। এমনিভাবে
মুজাহিদদের জন্য একশত স্তর থাকবে।
অন্যান্য ঈমানদার ও আলিম উলামাদের
জন্য থাকবে বিভিন্ন স্তর।
এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বলেন,
َٰٓ
ت فَأ ُ ْو ٰلَئِ َك لَ ُه ُم
ِ ص ِل ٰ َح
َّ ٰ ﴿و َمن يَ ۡأتِِۦه ُم ۡؤ ِم ٗنا قَ ۡد َع ِم َل ٱل
َ
ۡ
]٧٥ :﴾ [طه٧٥ ٱلد ََّر ٰ َجتُ ٱلعُلَ ٰى

“আর যারা তাুঁর নিকট আসবে মুমিন
অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই
রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা”। [সূরা ত্বাহা,
আয়াত: ৭৫]
َّ ﴿يَ ۡرفَ ِع
ٱَّللُ ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ِمن ُك ۡم َوٱلَّذِينَ أُوتُواْ ۡٱل ِع ۡل َم
َّ ت َو
:﴾ [المجادلة١١ ٱَّللُ ِب َما تَعۡ َملُونَ َخ ِبير
ٖ ۚ دَ َر ٰ َج
]١١
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে
এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে
আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত
করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ
সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত”। [সূরা
আল-মুজাদালাহ, আয়াত: 11]
َّ ض َل
ٱَّللُ ۡٱل ُم ٰ َج ِهدِينَ ِبأ َ ۡم ٰ َو ِل ِه ۡم َوأَنفُ ِس ِه ۡم َعلَى
َّ َ﴿ف
ۚ
َّ ض َل
َّ َۡٱل ٰقَ ِعدِينَ دَ َر َج ٗة َو ُك َٗل َو َعد
َّ َٱَّللُ ۡٱل ُح ۡسن َٰۚى َوف
ُٱَّلل
ت
ٖ  دَ َر ٰ َج٩٥ ۡٱل ُم ٰ َج ِهدِينَ َعلَى ۡٱل ٰقَ ِعدِينَ أ َ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما

ۚ
َّ َِم ۡنهُ َو َم ۡغ ِف َر ٗة َو َر ۡح َم ٗة َو َكان
﴾٩٦ ورا َّر ِحي ًما
ٗ ُٱَّللُ َغف
]٩٦ ،٩٥ :[النساء
“নিজদের জান ও মাল দ্বারা
জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে
থাকাদের ওপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।
আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ
জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের ওপর
মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান
করেছেন। তাুঁর পক্ষ থেকে রয়েছে
অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা
আন নিসা, আয়াত: ৯৫-৯6]
এ সকল আয়াতের সবগুলোতে আমরা
দেখতে পেলাম, আল্লাহ তা‘আলা

জান্নাতে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর
রেখেছেন। তিনি নবী ও রাসূলদের পর
সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে আলিমউলামা ও আল্লাহর পথে যারা জিহাদ
করেছেন তাদের বিশেষ ও সুউচ্চ
মর্যাদা দান করবেন।
জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে
কয়েকটি হাদীস
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ام
ُ اَّلل َو ِب َر
َّ ام ال
ِ َّ « َم ْن آ َمنَ ِب
َ  َو،َ صَلَة
َ ص
َ َ َوأَق،سو ِل ِه
َ َجا َهد،ََّللا أ َ ْن يُ ْد ِخلَهُ ال َجنَّة
ِ َّ ضانَ َكانَ َحقًّا َعلَى
َ َر َم
،»ض ِه الَّتِي ُو ِلدَ فِي َها
ِ َّ س ِبي ِل
ِ س فِي أ َ ْر
َ فِي
َ ََّللا أ َ ْو َجل
 « ِإ َّن:اس؟ قَا َل
ُ  يَا َر:فَقَالُوا
ِ َّ سو َل
َ َّ أَفََلَ نُبَش ُِر الن،َّللا

َّ  أ َ َعدَّهَا،ٍفِي ال َجنَّ ِة ِمائَةَ دَ َر َجة
َّللاُ ِل ْل ُم َجا ِهدِينَ فِي
اء
َّ  َما بَيْنَ الد ََّر َجتَي ِْن َك َما بَيْنَ ال،َّللا
ِ س َم
ِ َّ س ِبي ِل
َ
َّ سأ َ ْلت ُ ُم
ُ فَإِنَّه،س
ِ َواۡل َ ْر
َ  فَإِذَا،ض
َ  فَا ْسأَلُوهُ ال ِف ْردَ ْو،ََّللا
ُ س
ش
ُ  فَ ْوقَهُ َع ْر- ُ أ ُ َراه- ط ال َجنَّ ِة َوأ َ ْعلَى ال َجنَّ ِة
َ أ َ ْو
»الر ْح َم ِن
َّ
“যে আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলের প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন করবে আর সালাত
কায়েম করবে ও রোযা পালন করবে
আল্লাহর উপর দায়িত্ব হলো, তিনি
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে
ব্যক্তি তার জন্ম ভূমিতে বসে থাকুক
বা আল্লাহর পথে জিহাদ করুক (উভয়
অবস্থাতে সে জান্নাতের অধিকারী
হবে) সাহাবীগণ বললেন, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এ সুসংবাদটি
মানুষকে দেব না? রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন: অবশ্যই জান্নাতে একশ স্তর
রয়েছে বিভিন্ন মর্যাদার। যা আল্লাহ
সে সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত
রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ
করেছে। এক একটি মর্যাদার ব্যপ্তি
হবে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার
দুরত্বের সম পরিমাণ। যখন তোমরা
আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা
করবে তখন তোমরা জান্নাতুল
ফেরদাউস চাবে। কারণ এটা জান্নাতের
মধ্যবর্তী ও সুউচ্চ মর্যাদার স্থান।
এর উপর রয়েছে দয়াময় আল্লাহর
আরশ”।[৭৩]
এ হাদীস থেকে আমরা যা শিখতে পারি

এক. যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলের
প্রতি ঈমান আনবে, সালাত আদায়
করবে ও সাওম পালন করবে তারা
জান্নাতে যাবে।
দুই. যারা আল্লাহর পথে তাুঁর দীন
সুউচ্চ করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ও জিহাদ
করবে তাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।
তিন. আল্লাহ তা‘আলার কাছে জান্নাতে
সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা ফেরদাউস লাভ
করার জন্য প্রার্থনা করতে রাসূলের
নির্দেশ।
চার. এ হাদীসটি মুসলিমদের জন্য
একটি বিরাট সুসংবাদ। সাহাবায়ে কেরাম
হাদীসটি শোনার পর বলেছেন, এ
সংবাদটি কি আমরা সকলের কাছে

প্রচার করবো না? তাদের এ প্রশ্নের
উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলেননি।
অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেন,
তাহলে লোকদের অলসতায় পেয়ে
বসবে। মোট কথা হলো, যেখানে ও
যখন হাদীসটি বললে লোকদের
অলসতায় পেয়ে বসবে না, বরং ঈমান ও
ইসলামের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত
করা প্রয়োজন, তখন হাদীসটি বলা
উচিৎ। আর যখন দেখা যাবে হাদীসটি
বললে এ সমাজের লোকদের মধ্যে
অলসতা এসে যাবে তখন না বলা উত্তম
হবে।
আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ق َو َرتِ ْل
ِ ص
ْ  ا ْق َرأْ َو: آن
ِ اح
َ «يُقَا ُل يَ ْعنِي ِل
ِ َ ارت
ِ ب ْالقُ ْر
آخ ِر آيَ ٍة
َ َك َما ُك ْن
ِ َ فَإِ َّن َم ْن ِزلَت َ َك ِع ْند،ت ت ُ َرتِ ُل فِي الدُّ ْنيَا
»ت َ ْق َرأ ُ ِب َها
“আল কুরআনের ধারক-বাহককে বলা
হবে, পাঠ করতে থাকো আর উপরে
উঠতে থাকো এবং সামনে অগ্রসর হও।
যেমন তুমি দুনিয়াতে কুরআন পাঠে
সামনে অগ্রসর হয়েছিলে। তোমার
মর্যাদা সেখানে, যেখানে তুমি তোমার
সর্বশেষ আয়াতটি পাঠ করবে।”[৭৪]
এভাবে আল-কুরআনের ধারক-বাহক,
হাফেয, ক্বারী, আলিম, কুরআনের বাণী

প্রচারক ও মুফাসসিরদের জান্নাতে
সুউচ্চ মর্যাদা দান করা হবে।
জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহ
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ُ غ َرف ِمن فَ ۡوقِ َها
ُ ﴿ ٰلَ ِك ِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَ ۡواْ َربَّ ُه ۡم لَ ُه ۡم
غ َرف
ف
ِ َّ َّ ُر َو ۡعدٞۖ َّم ۡبنِيَّة ت َ ۡج ِري ِمن ت َ ۡحتِ َها ۡٱۡل َ ۡن ٰ َه
ُ ٱَّلل ََل يُ ۡخ ِل
َّ
]٢٠ :﴾ [الزمر٢٠ َٱَّللُ ۡٱل ِميعَاد
“কিন্তু যারা নিজদের রবকে ভয় করে
তাদের জন্য রয়েছে কক্ষসমূহ যার
উপর নির্মিত আছে আরো কক্ষ। তার
নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর
ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন
না”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 20]

এ আয়াত দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম
যে, জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে
প্রাসাদ ও কক্ষসমূহ প্রস্তুত করে
রাখা হয়েছে।
হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
،ف ِم ْن فَ ْو ِق ِه ْم
ِ « ِإ َّن أ َ ْه َل ال َجنَّ ِة يَت َ َرا َء ْونَ أ َ ْه َل الغُ َر
َ ِمن،ق
َ َك َما يَت َ َرا َء ْونَ ال َك ْو َك
َّ ب الد ُِّر
ِ ُي الغَا ِب َر فِي اۡلُف
ض ِل َما بَ ْينَ ُه ْم» قَالُوا يَا
ُ  ِلتَفَا،ب
ِ ال َم ْش ِر ِ أ َ ِو ال َم ْغ ِر
،اء َلَ يَ ْبلُغُ َها َغي ُْر ُه ْم
ِ ََاز ُل اۡل َ ْن ِبي
ُ َر
ِ َّ سو َل
ِ َّللا ِت ْل َك َمن
اَّلل
ِ َّ  ِر َجا ٌل آ َمنُوا ِب، «بَلَى َوالَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه:قَا َل
» َس ِلين
َ صدَّقُوا ال ُم ْر
َ َو
“জান্নাতের কক্ষে অবস্থানরত
জান্নাতবাসীরা অন্যান্য

জান্নাতবাসীদের দেখবে। যেমন তোমরা
পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অস্তগামী
নক্ষত্রসমূহকে দেখতে পাও। তাদের
পরস্পরের মর্যাদার ভিন্নতা সত্বেও
তোমরা দেখতে পাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন
করলেন, ইয়ার রাসূলাল্লাহ! রাসূলদের
এই যে মর্যাদা রয়েছে তাতে অন্য কেউ
কি অভিষিক্ত হতে পারবে? তিনি
বললেন: যার হাতে আমার প্রাণ সেই
সত্বার শপথ ঐ সকল মানুষেরা সেই
মর্যাদা পাবে যারা আল্লাহ তা‘আলার
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও
রাসূলদের সত্য বলে স্বীকৃতি
দিয়েছে”।[৭৫]
আমরা যেমন ভুপৃষ্ঠে অবস্থান করে
আকাশের সব তারকাগুলো দেখতে পাই।

কোনটা আছে পূর্ব প্রান্তে, কোনটা
পশ্চিম প্রান্তে আবার কোনটি মধ্য
আকাশে থাকে। কোনটা দেখতে
আমাদের বেগ পেতে হয় না। এমনিভাবে
জান্নাতের কক্ষ ও অধিবাসীদের দেখা
যাবে।
জান্নাতবাসীদের খাবার-দাবার
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বলেন,
ف َعلَ ۡي ُك ُم ۡٱليَ ۡو َم َو َ َٰٓ
َل أَنت ُ ۡم ت َ ۡحزَ نُونَ ٦٨
﴿ ٰيَ ِعبَا ِد ََل خ َۡو ٌ
ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ بِا ٰيَتِنَا َو َكانُواْ ُم ۡس ِل ِمينَ ۡ ٦٩ٱد ُخلُواْ
ۡٱل َجنَّةَ أَنت ُ ۡم َوأ َ ۡز ٰ َو ُج ُك ۡم ت ُ ۡحبَ ُرونَ  ٧٠يُ َ
اف َعلَ ۡي ِهم
ط ُ
اب َو ِفي َها َما ت َ ۡشت َ ِهي ِه
ص َح ٖ
ِب ِ
َب َوأ َ ۡك َو ٖۖ ّٞ
اف ِمن ذَه ٖ
س َوتَلَذُّ ۡٱۡل َ ۡعيُ ُۖ ّٞن َوأَنت ُ ۡم فِي َها ٰ َخ ِلدُونَ َ ٧١وتِ ۡل َك
ۡٱۡلَنفُ ُ
ۡ
ور ۡثت ُ ُموهَا ِب َما ُكنت ُ ۡم تَعۡ َملُونَ  ٧٢لَ ُك ۡم
ي أُ ِ
ٱل َجنَّةُ ٱلَّتِ َٰٓ

:﴾ [الزخرف٧٣ َيرة ِم ۡن َها ت َ ۡأ ُكلُون
َ ِفِي َها ٰفَ ِك َهة َكث
]٧٣ ،٦٨
“হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের
কোনো ভয় নেই এবং তোমরা
চিন্তিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে
ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম।
তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে
প্রবেশ কর। স্বর্ণখচিত থালা ও
পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ
করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে
চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং
সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। আর এটিই
জান্নাত, নিজদের আমলের ফলস্বরূপ
তোমাদেরকে এর অধিকারী করা
হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে

অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে।
[সূরা যুখরুফ, আয়াত: 6৮-৭৩]
এ আয়াতগুলো থেকে আমরা যা জানতে
পারলাম:
এক. জান্নাতবাসীদের কোনো ভয়
থাকবে না আর থাকবে না কোনো
দু:শ্চিন্তা। দুনিয়ার জীবনে মানুষ যত
সম্পদের অধিকারী হোক না কেন আর
সে যতই সুখী হোক, তার ভয় থাকে,
থাকে দু:শ্চিন্তা। কিন্তু জান্নাতে এক
অনন্য বৈশিষ্ট হলো, সেখানে কোনো
পেরেশানী, দু:খ-কষ্ট, উদ্বেগ,
দুঃশ্চিন্তা ভয় কিছুই থাকবে না।

দুই. ঈমান ও ইসলাম দুটো দুই বিষয়।
যেমন, এ আয়াতে দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন
ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
তিন. যারা জান্নাতের অধিকারী হবে
তাদের স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্তদি
যদি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়
তাহলে তারা জান্নাতে একত্রেই
থাকবে। যেমন এ আয়াতে স্বামী ও
স্ত্রীসহ জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা
হবে বলে বাণী এসেছে।
অন্য আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
বলেন,
﴿وٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َوٱتَّبَعَ ۡت ُه ۡم ذُ ِريَّت ُ ُهم بِإِي ٰ َم ٍن أ َ ۡل َح ۡقنَا بِ ِه ۡم
َ
ٰ
ذُ ِريَّت َ ُه ۡم َو َما َٰٓ أَلَ ۡتنَ ُهم ِم ۡن َع َم ِل ِهم ِمن ش َۡي ٖ ۚء ُك ُّل ۡٱم ِر ِٕۢي
 َوأ َ ۡمدَ ۡد ٰنَ ُهم ِب ٰفَ ِك َه ٖة َولَ ۡح ٖم ِم َّما٢١ ب َر ِهين
َ س
َ ِب َما َك

 يَت َ ٰنَزَ عُونَ فِي َها َك ۡأ ٗسا ََّل لَ ۡغو فِي َها َو ََل٢٢ َيَ ۡشت َ ُهون
ُ َ۞وي
وف َعلَ ۡي ِه ۡم ِغ ۡل َمان لَّ ُه ۡم َكأَنَّ ُه ۡم لُ ۡؤلُؤ
٢٣ ت َ ۡأثِيم
ُ ط
َ
َسا َٰٓ َءلُون
ُ ۡ َوأ َ ۡقبَ َل بَع٢٤ َّم ۡكنُون
َ َ ض يَت
ٖ ۡض ُه ۡم َعلَ ٰى بَع
﴾٢٦ َي أ َ ۡه ِلنَا ُم ۡش ِف ِقين
َٰٓ  قَالُ َٰٓواْ ِإنَّا ُكنَّا قَ ۡب ُل ِف٢٥
]٢٥ ،٢٠ :[الطور
“আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের
সন্তান-সন্তুতি ঈমানের সাথে তাদের
অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে
তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং
তাদের কর্মের কোনো অংশই কমাব
না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের
ব্যাপারে দায়ী থাকবে। আর আমি
তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফলমূল ও
গোশত যা তারা কামনা করবে। তারা
পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময়
করবে; সেখানে থাকবে না কোনো

বেহুদা কথাবার্তা এবং কোনো
পাপকাজ। আর তাদের সেবায় চারপাশে
ঘুরবে বালকদল; তারা যেন সুরক্ষিত
মুক্তা। আর তারা একে অপরের
মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে,
তারা বলবে, পূর্বে আমরা আমাদের
পরিবারের মধ্যে শঙ্কিত ছিলাম।
অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া
করেছেন এবং আগুনের আযাব থেকে
আমাদেরকে রক্ষা করেছেন”। [সূরা
আত-তূর, আয়াত: 21-2৭]
চার. জান্নাতে মনে যা চায় ও চোখ যা
দেখতে চায় তার সবকিছুই থাকবে। এমন
নয় যে শুধু আল-কুরআন ও হাদীসে যা
উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেগুলোই
থাকবে। শুধু বাগান, নদী, গাছ, ফল-মুলই

নয়। যা চায় মনে তার সবকিছু পাওয়া
যাবে সেখানে। দুনিয়াতে একজন মানুষ
যত প্রভাবশালী, ক্ষমতার অধিকারী ও
ধন-সম্পদের মালিক হোক না কেন,
মনে যা চায় সে তা পায় না। সে তা করতে
পারে না; কিন্তু জান্নাত এ রকম নয়।
সেখানে নেই কোনো সীমাবদ্ধতা।
জান্নাতে খাবার দাবার সম্পর্কে
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,
َٰٓ
 فِي١١ َ أ ُ ْو ٰلَئِ َك ۡٱل ُمقَ َّربُون١٠ َس ِبقُون
َّ ٰ س ِبقُونَ ٱل
َّ ٰ ﴿وٱل
َ
ٰ
ِ ََّجن
َ َوقَ ِليل ِمن١٣ َ ثُلَّة ِمنَ ۡٱۡل َ َّو ِلين١٢ ت ٱلنَّ ِع ِيم
َ ُّمتَّكِين١٥ ضون َٖة
ُ س ُر ٖر َّم ۡو
ُ  َعلَ ٰى١٤ َۡٱۡل َٰٓ ِخ ِرين
ُ َ ي١٦ ََعلَ ۡي َها ُمت َ ٰقَ ِب ِلين
َوف َعلَ ۡي ِه ۡم ِو ۡل ٰدَن ُّمخَلَّدُون
ُ ط
ۡ
 ََّل١٨ ين
ٖ  ِبأ َ ۡك َو١٧
ِ َاب َوأَب
ٖ اريقَ َو َكأ ٖس ِمن َّم ِع
 َو ٰفَ ِك َه ٖة ِم َّما١٩ َنزفُون
َ ُي
ِ ُصدَّعُونَ َع ۡن َها َو ََل ي
َ  َولَ ۡح ِم٢٠ َيَت َ َخي َُّرون
ور
ٌ  َو ُح٢١ َط ۡي ٖر ِم َّما يَ ۡشت َ ُهون

ٰ
ون َ ٢٣جزَ آَٰ ِٕۢ َء بِ َما
ِعين َ ٢٢كأ َ ۡمث َ ِل ٱللُّ ۡؤلُو ۡٱل َم ۡكنُ ِ
َكانُواْ يَعۡ َملُونَ ََ ٢٤ل يَ ۡس َمعُونَ فِي َها لَ ۡغ ٗوا َو ََل ت َ ۡأثِي ًما
ين َما َٰٓ
س ٰلَ ٗما َ ٢٦وأَصۡ ٰ َح ُ
س ٰلَ ٗما َ
ِ ٢٥إ ََّل قِ ٗيَل َ
ب ۡٱليَ ِم ِ
ود َ ٢٨و َ
ط ۡل ٖح
ض ٖ
ين ِ ٢٧في ِس ۡد ٖر َّم ۡخ ُ
أَصۡ ٰ َح ُ
ب ۡٱليَ ِم ِ
وب ٣١
ود َ ٢٩و ِظ ٖل َّم ۡمد ٖ
ض ٖ
َّمن ُ
ُود َ ٣٠و َما َٰٓ ٖء َّم ۡس ُك ٖ
ير ٖة ََّ ٣٢ل َم ۡق ُ
طو َع ٖة َو ََل َم ۡمنُو َع ٖة ٣٣
َو ٰفَ ِك َه ٖة َكثِ َ
شا َٰٓ ٗء ٣٥
َوفُ ُر ٖش َّم ۡرفُو َع ٍة ِ ٣٤إنَّا َٰٓ أَنش َۡأ ٰنَ ُه َّن ِإن َ
ب
ارا ُ ٣٦
ع ُربًا أ َ ۡت َرابٗ ا ِۡ ٣٧لَصۡ ٰ َح ِ
فَ َجعَ ۡل ٰنَ ُه َّن أ َ ۡب َك ً
ين  ٣٨ثُلَّة ِمنَ ۡٱۡل َ َّو ِلينَ َ ٣٩وثُلَّة ِمنَ ۡٱۡل َٰٓ ِخ ِرينَ
ۡٱليَ ِم ِ
[ ﴾٤٠الواقعة]٤٠ ،١٠ :
“আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই
সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে
নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহে।
বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য
থেকে, আর অল্পসংখ্যক হবে
পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ ও
দামী পাথরখচিত আসনে! তারা সেখানে

হেলান দিয়ে আসীন থাকবে মুখোমুখি
অবস্থায়। তাদের আশ-পাশে ঘোরাফেরা
করবে চির কিশোররা, পানপাত্র, জগ ও
প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা
নিয়ে। তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা
করবে, আর না তারা মাতাল হবে। আর
(ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দ
মতো ফল নিয়ে। আর পাখির গোশত
নিয়ে, যা তারা কামনা করবে। আর
থাকবে ডাগরচোখা হূর। যেন তারা
সুরক্ষিত মুক্তা। তারা যে আমল করত
তার প্রতিদানস্বরূপ। তারা সেখানে
শুনতে পাবে না কোনো বেহুদা কথা
এবং না পাপের কথা; শুধু এই বাণী ছাড়া,
সালাম, সালাম। আর ডান দিকের দল;
কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা

থাকবে কাুঁটাবিহীন কুলগাছের নিচে, আর
কাুঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে, আর বিস্তৃত
ছায়ায়, আর সদা প্রবাহিত পানির পাশে,
আর প্রচুর ফলমূলে, যা শেষ হবে না
এবং নিষিদ্ধও হবে না। (তারা থাকবে)
সুউচ্চ শয্যাসমূহে; নিশ্চয় আমি
হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করব।
অতঃপর তাদেরকে বানাব কুমারী,
সোহাগিনী ও সমবয়সী। ডানদিকের
লোকদের জন্য। তাদের অনেকে হবে
পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। আর অনেকে
হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে”। [সূরা
আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: 10-৪0]
হাদীসে এসেছে: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি
বলেছেন,
َ َو ََل يَتْفُلُون، َ« ِإ َّن أ َ ْه َل ْال َجنَّ ِة يَأ ْ ُكلُونَ فِي َها َويَ ْش َربُون
ُ طونَ َو ََل يَ ْمت َ ِخ
ُ َو ََل يَبُولُونَ َو ََل يَتَغ ََّو
:طونَ » قَالُوا
َّ فَ َما بَا ُل
ح
ِ  « ُجشَا ٌء َو َر ْش ٌح َك َر ْش:الطعَ ِام؟ قَا َل
َ َك َما ت ُ ْل َه ُمون،َ يُ ْل َه ُمونَ الت َّ ْس ِبي َح َوالت َّ ْح ِميد،ْال ِم ْس ِك
»س
َ َالنَّف
“জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খাবে, পান
করবে কিন্তু তারা থুথু ফেলাবে না,
প্রসাব করবে না, পায়খানা করবে না,
বমি করবে না। এ কথা শুনে সাহাবীগণ
প্রশ্ন করলেন, তাহলে খাবার দাবার
কোথায় যাবে? তিনি বললেন, ঢেকুর
হয়ে মৃগনাভীর সুগন্ধ নিয়ে বের হয়ে
যাবে। যেভাবে শাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয়,
এভাবেই জান্নাতবাসীরা আল্লাহ

তা‘আলার তাসবীহ ও তাহমীদ করতে
থাকবে”।[৭6]
এ হাদীসটি থেকে আমরা জানতে
পারলাম:
এক. জান্নাতবাসীরা খাওয়া-দাওয়া
করবে কিন্তু এ জন্য তাদের কোনো
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে
না।
দুই. তাদের পানাহারকৃত বস্তুগুলো
ঢেকুরের সাথে বের হয়ে যাবে। আর এ
ঢেকুর কোনো বিরক্তির কারণ হবে
না। বরং সুগন্ধ ছড়াবে।
তিন. জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তা‘আলার
প্রশংসা বা তাহমীদ ও পবিত্রতা

বর্ণনা বা তাসবীহ আদায় করবে।
কিন্তু এ জন্য তাদের আলাদা কোনো
পরিশ্রম করতে হবে না। যেমন
আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কোনো
পরিশ্রম বা ইচ্ছা করতে হয় না।
জান্নাতের তাবু
হাদীসে এসেছে: আবু মূসা আলআশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ض َها
ُ  َع ْر،ٍ«فِي ْال َجنَّ ِة َخ ْي َمةٌ ِم ْن لُؤْ لُ َؤةٍ ُم َج َّوفَة
ً ِستُّونَ ِم
َ َما يَ َر ْون، فِي ُك ِل زَ ا ِويَ ٍة ِم ْن َها أ َ ْه ٌل،يَل
ُ َ ي، َْاْلخ َِرين
»وف َعلَ ْي ِه ِم ْال ُمؤْ ِم ُن
ُ ط
“জান্নাতে মুমিনদের জন্য মুক্তা খচিত
তাবু থাকবে। যার প্রশস্ততা হবে ষাট

মাইল। সেখানে মুমিনদের পরিবার
পরিজন একত্র হবে ও পরস্পরে দেখা
সাক্ষাত করবে”। [৭৭]
জান্নাতে যেমন বিশাল বিশাল
অট্টালিকা থাকবে তেমনি থাকবে বিশাল
বিশাল তাবু। যখন যেমন মনে চাবে
জান্নাতীরা তা ব্যবহার করবে।
জান্নাতের বাজার
হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন মালেক
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
ب
ُّ  فَت َ ُه،ٍ يَأْتُونَ َها ُك َّل ُج ُمعَة،سوقًا
ُ َ« ِإ َّن فِي ْال َجنَّ ِة ل
َّ ِري ُح ال
،ش َما ِل فَت َ ْحثُو ِفي ُو ُجو ِه ِه ْم َو ِثيَا ِب ِه ْم
 فَيَ ْر ِجعُونَ ِإلَى أ َ ْه ِلي ِه ْم َوقَ ِد،فَيَ ْزدَادُونَ ُح ْسنًا َو َج َم ًاَل

ْ
 َوهللاِ لَقَ ِد: فَيَقُو ُل لَ ُه ْم أ َ ْهلُو ُه ْم،ازدَادُوا ُح ْسنًا َو َج َم ًاَل
ْ
ِ َوهللا، َوأ َ ْنت ُ ْم: َ فَيَقُولُون،ازدَ ْدت ُ ْم بَ ْعدَنَا ُح ْسنًا َو َج َم ًاَل
ْ لَقَ ِد
»ازدَ ْدت ُ ْم بَ ْعدَنَا ُح ْسنًا َو َج َم ًاَل
“জান্নাতে একটি বাজার থাকবে আর
তাতে শুক্রবার দিন লোকজনের সমাগম
হবে। সেখানে উত্তর দিক থেকে বায়ু
প্রবাহিত হবে। এ বায়ুর প্রভাবে
জান্নাতীদের রূপ ও সৌন্দর্য বেড়ে
যাবে। এরপর যখন তারা তাদের পরিবার
পরিজনের কাছে ফিরে আসবে আর তারা
তাদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে
বলবে, সুস্বাগতম তোমাদের। আল্লাহ
তা‘আলার কসম! আমাদের চেয়ে
তোমার রূপ-সৌন্দর্য তো অনেক
বেড়ে গেছে। এর জবাবে তারা বলবে,
আল্লাহর শপথ! আমাদের চেয়ে

তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি
পেয়েছে”। [৭৮]
এ হাদীসটি থেকে আমরা যা জানতে
পারলাম:
এক. জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। তা
বসবে সপ্তাহের শুক্রবারে। যাদের মনে
চায় তারা সেখানে যাবে। পরস্পরে দেখা
সাক্ষাত হবে।
দুই. এ বাজারের একটি বৈশিষ্ট হলো,
যে এখানে আসবে তার রূপ-সৌন্দর্য
আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।
তিন. বাজার থেকে ফিরে আসার পর
সঙ্গী সাথিরা তাদের রূপ সৌন্দর্যের
প্রশংসা করবে। আবার সেও তাদের

রূপ-সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। এটা
তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি তীব্র
আকর্ষণ, প্রেম-ভালোবাসার একটি
প্রকাশ। যা তাদের দাম্পত্য সূখ-শান্তি
আরো বাড়িয়ে দিবে।
জান্নাতের নদ-নদী
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ضي ُع
ِ ص ِل ٰ َح
َّ ٰ ﴿ ِإ َّن ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َع ِملُواْ ٱل
ِ ُت ِإنَّا ََل ن
َٰٓ
 أ ُ ْو ٰلَئِ َك لَ ُه ۡم َج ٰنَّتُ َع ۡد ٖن٣٠ أ َ ۡج َر َم ۡن أ َ ۡح َسنَ َع َم ًَل
سا ِو َر
َ َ ت َ ۡج ِري ِمن ت َ ۡح ِت ِه ُم ۡٱۡل َ ۡن ٰ َه ُر يُ َحلَّ ۡونَ ِفي َها ِم ۡن أ
ۡ سونَ ثِيَابًا ُخ
سند ُٖس
ُ ض ٗرا ِمن
ُ ََب َويَ ۡلب
ٖ ِمن ذَه
اب
ُ َو ِإ ۡست َ ۡب َر ٖ ُّمتَّكِينَ فِي َها َعلَى ۡٱۡل َ َرآَٰئِ ۚ ِك نِعۡ َم ٱلث َّ َو
]٣١ ،٣٠ :﴾ [الكهف٣١ سن َۡت ُم ۡرتَفَ ٗقا
ُ َو َح
“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং
সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমরা এমন

কারো প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা, যাদের জন্য
রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ
দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে
তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের
চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে
মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক।
তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান
দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী
সুন্দর বিশ্রামস্থল”! [সূরা আল-কাহফ,
আয়াত: ৩0-৩1]
ّٞۖ ُ﴿ َّمث َ ُل ۡٱل َجنَّ ِة ٱلَّتِي ُو ِعدَ ۡٱل ُمتَّق
ٍونَ فِي َها َٰٓ أ َ ۡن ٰ َهر ِمن َّمآَٰء
َ غ َۡي ِر َءا ِس ٖن َوأ َ ۡن ٰ َهر ِمن لَّبَ ٖن لَّ ۡم يَتَغَي َّۡر
طعۡ ُم ۥهُ َوأ َ ۡن ٰ َهر
َّ ٰ ِم ۡن خ َۡم ٖر لَّذَّ ٖة ِلل
ّىٞۖ ص ٗف
َ ش ِر ِبينَ َوأ َ ۡن ٰ َهر ِم ۡن َع َس ٖل ُّم
ّم َك َم ۡنٞۖۡ ت َو َم ۡغ ِف َرة ِمن َّر ِب ِه
ِ َولَ ُه ۡم فِي َها ِمن ُك ِل ٱلث َّ َم ٰ َر

َّ َسقُواْ َما َٰٓ ًء َح ِم ٗيما فَق
ط َع أ َ ۡمعَا َٰٓ َء ُه ۡم
ُ ار َو
ِ َُّه َو ٰ َخ ِلد فِي ٱلن
]١٥ :﴾ [محمد١٥
“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা
দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো,
তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ,
দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত
হয় নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার
নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর
ঝর্নাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে
সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের
পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের
ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং
তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো
হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবে?” [সূরা মুহাম্মাদ,
আয়াত: 1৫]

জান্নাতের হুর সঙ্গী
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ص ٰ َرتُ َّ
ف ِعين َ ٤٨كأَنَّ ُه َّن بَ ۡيض
ٱلط ۡر ِ
﴿و ِعندَ ُه ۡم ٰقَ ِ
َ
َّم ۡكنُون [ ﴾٤٩الصافات]٤٩ ،٤٨ :
“তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না,
ডাগরচোখা। তারা যেন আচ্ছাদিত
)ডিম”। [সূরা সাফফাত, আয়াত: ৪৮-৪৯
ت َع ۡد ٖن
اب َ ٤٩ج ٰنَّ ِ
﴿ ٰ َهذَا ذ ِۡك ۚر َو ِإ َّن ِل ۡل ُمت َّ ِقينَ لَ ُح ۡسنَ َم ٖ
ب ُ ٥٠متَّكِينَ ِفي َها يَ ۡدعُونَ ِفي َها
ُّمفَت َّ َح ٗة لَّ ُه ُم ۡٱۡل َ ۡب ٰ َو ُ
ص ٰ َرتُ
اب ٥١
۞و ِعندَ ُه ۡم ٰقَ ِ
ير ٖة َوش ََر ٖ
ِب ٰفَ ِك َه ٖة َكثِ َ
َ
َّ
ب
ف أ َ ۡت َر ٌ
ٱلط ۡر ِ
سا ِ
اب َ ٰ ٥٢هذَا َما تُو َعدُونَ ِليَ ۡو ِم ۡٱل ِح َ
ِ ٥٣إ َّن ٰ َهذَا لَ ِر ۡزقُنَا َما لَ ۥهُ ِمن نَّفَا ٍد [ ﴾٥٤ص،٤٩ :
]٥٤
“এটি এক স্মরণ, আর মুত্তাকীদের
জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম নিবাস-

চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ
থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে
তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে,
সেখানে তারা বহু ফলমূল ও পানীয়
চাইবে। আর তাদের নিকটে থাকবে
আনতনয়না সমবয়সীরা। হিসাব দিবস
সম্পর্কে তোমাদেরকে এ ওয়াদাই
দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয় এটি আমার
দেওয়া রিযিক, যা নিঃশেষ হবার নয়”।
[সূরা সাদ, আয়াত: ৪৯-৫৪]
জান্নাতের সূখ-শান্তি হবে স্থায়ী
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
ت
ِ ص ِل ٰ َح
ٖ َّت َسنُ ۡد ِخلُ ُه ۡم َج ٰن
َّ ٰ ﴿وٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ َو َع ِملُواْ ٱل
َ
ٰ
ّٞۖ
ۡ
َٰٓ ت َ ۡج ِري ِمن ت َ ۡحتِ َها ٱۡل َ ۡن ٰ َه ُر َخ ِلدِينَ فِي َها َٰٓ أَبَدٗ ا لَّ ُه ۡم فِي َها

ً ظ ِل
َ ّة َونُ ۡد ِخلُ ُه ۡم ِظ َٗلٞۖ ط َّه َر
َ أ َ ۡز ٰ َوج ُّم
:﴾ [النساء٥٧ يَل
]٥٧
“আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক
আমল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে
প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার
তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ।
সেখানে তারা হবে স্থায়ী। সেখানে
তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গীগণ
এবং তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব
বিস্তৃত ঘন ছায়ায়”। [সূরা নিসা, আয়াত:
৫৭]
হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,

َّ «إِ َّن
: َ فَيَقُولُون، يَا أ َ ْه َل ال َجنَّ ِة:َّللاَ يَقُو ُل ِۡل َ ْه ِل ال َجنَّ ِة
 ه َْل:ُ فَيَقُول،س ْعدَي َْك َوال َخي ُْر فِي يَدَي َْك
َ لَبَّي َْك َربَّنَا َو
ب َوقَ ْد
ِ ضى يَا َر
َ  َو َما لَنَا َلَ ن َْر: َضيت ُ ْم؟ فَيَقُولُون
ِ َر
َ أ َ ْع
َ أََل:ُ فَيَقُول،ط ْيتَنَا َما لَ ْم ت ُ ْع ِط أ َ َحدًا ِم ْن خ َْل ِق َك
ي
ِ أُع
ِ  يَا َر: َ فَيَقُولُون،ض َل ِم ْن ذَ ِل َك
َ ْطي ُك ْم أ َ ْف
ُّ َ ب َوأ
 أ ُ ِح ُّل َعلَ ْي ُك ْم:ُ فَيَقُول،ض ُل ِم ْن ذَ ِل َك
َ
َ ش ْيءٍ أ َ ْف
ُ ِرض َْوا ِني فََلَ أ َ ْس َخ
»ط َعلَ ْي ُك ْم بَ ْعدَهُ أَبَدًا
“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতবাসীদের
বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা
বলবে, উপস্থিত হে রব, সৌভাগ্য ও
কল্যাণতো আপনারই হাতে। তারা
বলবে, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো?
তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক!
আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? আপনি
আমাদের এমন নেওয়ামত ও সূখ-শান্তি
দিয়েছেন যা কখনো অন্য কাউকে
দেননি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি

কি তোমাদের এরচেয়ে উত্তম কোনো
কিছু দেব? তখন তারা বলবে, হে
প্রতিপালক! যা দিয়েছেন তার চেয়ে
আবার উত্তম কোনো জিনিস আছে
কী? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আজ
থেকে আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর
স্থায়ী হয়ে গেল। আর কোনো দিন
তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো
না”।[৭৯]
হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম
আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্টি লাভ হলো
সর্বশ্রেষ্ঠ নি‘আমত। ব্যাপারটা
আমরা এভাবে বুঝতে পারি, আপনি যদি
কোনো এক ক্ষমতাধর
রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে চাকুরী করেন।
আর সকল দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে

যান, তাহলে সে আপনার প্রাপ্য
পুরোপুরিভাবে আদায় করবে। আপনাকে
নিয়মের মধ্যে থেকে পদোন্নতি দিবে।
এরচেয়ে বেশি কি? কিন্তু তিনি যদি
আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে
তার প্রিয় করে নেন, তাহলে ব্যাপারটা
কত বড় হয়ে গেল। তখন শুধু নির্ধারিত
বেতন আর পদোন্নতি নয়। পাবেন সব
সুখ শান্তি, সম্মান, এমনকি
কর্তৃত্বও।
এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা তার
বান্দাদের জান্নাতের সুখ শান্তি
দিবেন। কিন্তু যখন তিনি ঘোষণা
করবেন আমি স্থায়ীভাবে তোমাদের
উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, তখন এটার

মর্যাদা ও আনন্দ যে কত বিশাল হবে
সেটা শুধু তখনই অনুভব করা যাবে।
আল্লাহ তা‘আলা মেহেরবানী করে
আমাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত
করুন।
হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ ও আবু
হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে
বর্ণিত. তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
،ص ُّحوا فَ ََل ت َ ْسقَ ُموا أَبَدًا
ِ َ  ِإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت:ٍ«يُنَادِي ُمنَاد
 َو ِإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن،َو ِإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْحيَ ْوا فَ ََل ت َ ُموتُوا أَبَدًا
 َو ِإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْنعَ ُموا فَ ََل،ت َ ِشبُّوا فَ ََل ت َ ْه َر ُموا أَبَدًا
{ونُودُوا أ َ ْن
ُ َ تَبْأ
َ :سوا أَبَدًا " فَذَ ِل َك قَ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل
} َورثْت ُ ُموهَا ِب َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُون
ِ ُ تِ ْل ُك ُم ْال َجنَّةُ أ
»]٤٣ :[اۡلعراف

“জান্নাতে একজন ঘোষক ঘোষণা
দিবে: তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে
কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা
চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু
আসবে না। তোমরা চিরদিন যুব থাকবে।
বার্ধক্যে তখনো তোমাদের স্পর্ষ
করবে না। তোমরা সর্বদা পরিতৃপ্ত
থাকবে। কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। আর
এটা আল্লাহ তা‘আলার সেই কথার
বাস্তবায়ন: তাদেরকে ডেকে বলা হবে,
ঐ হলো জন্নাত। তোমরা যা কাজ
করেছো, তার বিনিময়ে এর
উত্তরাধিকারী করা হলো”।[৮0]
জান্নাতীদের সবচেয়ে বড় আনন্দ
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

َاظ َرة ﴾ ٢٣
اض َرة ٌ  ٢٢إِلَ ٰى َربِ َها ن ِ
﴿ ُو ُجوه يَ ۡو َمئِ ٖذ نَّ ِ
[القيامة]٢٣ ،٢٢ :
“সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে
হাস্যোজ্জল। তাদের রবের প্রতি
দৃষ্টি নিক্ষেপকারী”। [সূরা আল]কিয়ামা, আয়াত: 22-2৩
হাদীসে এসেছে: সুহাইব ইবন সিনান আর
রুমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
ار َك
« ِإذَا دَ َخ َل أ َ ْه ُل ْال َجنَّ ِة ْال َجنَّةَ ،قَا َل :يَقُو ُل هللاُ تَبَ َ
ض
َوتَعَالَى :ت ُ ِريدُونَ َ
ش ْيئًا أ َ ِزيدُ ُك ْم؟ فَيَقُولُونَ  :أَلَ ْم تُبَ ِي ْ
ار؟ قَا َل:
ُو ُجو َهنَا؟ أَلَ ْم ت ُ ْد ِخ ْلنَا ْال َجنَّةََ ،وتُن َِجنَا ِمنَ النَّ ِ
اب ،فَ َما أ ُ ْع ُ
طوا َ
ب ِإلَ ْي ِه ْم ِمنَ
ش ْيئًا أ َ َح َّ
فَيَ ْكش ُ
ِف ْال ِح َج َ
النَّ َ
ظ ِر ِإلَى َر ِب ِه ْم َع َّز َو َج َّل " وفي رواية :وزاد :ثم

[ } {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة:تَل هذه اْلية
.»]٢٦-  اْلية/ يونس
“যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ
করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন:
তোমাদের আরো কিছু বাড়িয়ে দেই
এমন কিছুকি তোমরা চাও? তারা বলবে,
আপনি কি আমাদের চেহারা হাসোজ্জল
করেন নি? আপনি কি আমাদের
জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আপনি কি
আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি
দেননি? এরপর আল্লাহ তা‘আলা তার
চেহারা থেকে পর্দা উঠিয়ে তাদের জন্য
নিজ চেহারাকে উম্মুক্ত করবেন। তখন
তাদের অনুভুতি হবে আমাদের যা কিছু
দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে আল্লাহ
তা‘আলার এ দর্শনই সর্বাধিক প্রিয়।

এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর এ বাণীটি তিলাওয়াত করেন:
যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য
রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং
আরো বেশি (তা হলো আল্লাহকে
সরাসরি দেখা)”।[৮1]
জান্নাতবাসীরা পৃথিবীর অবিশ্বাসী
সাথীদের অবস্থা দেখতে পাবে
যারা জান্নাতে যাবে পৃথিবীতে তাদের
এমন কিছু সহকর্মী, সাথী বন্ধু থাকবে
যারা জাহান্নামে যাবে। কারণ, তারা
পরকালে বিশ্বাস করতো না। জান্নাতে
বসে পৃথিবীর সেই অবিশ্বাসী সঙ্গিসাথীদের কথা মনে পড়ে যাবে। বলবে,

আমার তো অমুক বন্ধু ছিল, কিন্তু সে
পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস
করতো না। তার অবস্থা এখন কী? সে
কোথায় আছে? তখন আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন তার অবিশ্বাসী বন্ধুদের
অবস্থা দর্শন করাবেন। এ প্রসঙ্গে
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
 قَا َل قَآَٰئِل٥٠ َسا َٰٓ َءلُون
ُ ۡ﴿فَأ َ ۡقبَ َل بَع
َ َ ض يَت
ٖ ۡض ُه ۡم َعلَ ٰى بَع
َ يَقُو ُل أ َ ِءنَّ َك لَ ِمن٥١ ِم ۡن ُه ۡم ِإنِي َكانَ ِلي قَ ِرين
َ ٰ  أ َ ِءذَا ِم ۡتنَا َو ُكنَّا ت ُ َرابٗ ا َو ِع٥٢ َص ِد ِقين
ظ ًما أ َ ِءنَّا
َ ۡٱل ُم
َّ َ ف٥٤ َط ِلعُون
َّ  قَا َل ه َۡل أَنتُم ُّم٥٣ َلَ َمدِينُون
ٱطلَ َع
َّ ٱَّلل ِإن ِك
دت
ِ َّ َ  قَا َل ت٥٥ س َوآَٰ ِء ۡٱل َج ِح ِيم
َ فَ َر َءاهُ فِي
َض ِرين
َ  َولَ ۡو ََل ِنعۡ َمةُ َر ِبي لَ ُكنتُ ِمنَ ۡٱل ُم ۡح٥٦ ِين
ِ لَت ُ ۡرد
]٥٧ ،٥٠ :﴾ [الصافات٥٧
“অতঃপর তারা মুখোমুখি হয়ে
পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে। তাদের

একজন বলবে, (পৃথিবীতে) আমার এক
সঙ্গী ছিল, সে বলত, তুমি কি সে
লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস
করে আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও
হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো তখনও কি
আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?
আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি উুঁকি দিয়ে
দেখবে? অতঃপর সে উুঁকি দিয়ে দেখবে
এবং তাকে (পৃথিবীর সঙ্গীকে) দেখবে
জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে,
আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে
প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে! আমার
রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো
(জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের একজন
হতাম”। [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত:
৫0- ৫৭]

এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা শিখতে
পারলাম, পৃথিবীর কর্মস্থল, পড়াশুনা,
যাত্রাপথ ইত্যাদি সুত্রে যে সকল
সঙ্গী-সাথি আছে তাদের মধ্যে যারা
অবিশ্বাসী তাদের থেকে দূরত্ব বজায়
রাখা উচিৎ। যেমন, এ আয়াতে আমরা
দেখি জান্নাতী লোকটি বলবে, তুমি
তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে
দিয়েছিলে। হ্যা কুরআনের কথা সত্যি।
এ সকল অবিশ্বাসী মানুষের সাথে
চলাফেরা উঠা-বসা করলে তারা
বিশ্বাসীদের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে
ফেলে।
অন্য আয়াতে এসেছে:

َٰٓ َّ ِ إ٣٨ ٌ﴿ ُك ُّل ن َۡف ِ ِٕۢس بِ َما َك َسبَ ۡت َر ِهينَة
ب
َ َل أَصۡ ٰ َح
َ َع ِن ۡٱل ُم ۡج ِر ِمين٤٠ َسا َٰٓ َءلُون
ٖ َّ فِي َج ٰن٣٩ ين
َ َ ت يَت
ِ ۡٱليَ ِم
َ قَالُواْ لَ ۡم نَكُ ِمن٤٢ سقَ َر
َ سلَ َك ُك ۡم فِي
َ  َما٤١
 َو ُكنَّا٤٤ َ َولَ ۡم نَكُ نُ ۡط ِع ُم ۡٱل ِم ۡس ِكين٤٣ َص ِلين
َ ۡٱل ُم
ِين
ُ  َو ُكنَّا نُ َكذ٤٥ َضين
ُ نَ ُخ
ِ وض َم َع ۡٱل َخا َٰٓ ِئ
ِ ِب ِبيَ ۡو ِم ٱلد
َّ ٰ ش ٰفَعَةُ ٱل
ُ  َحت َّ ٰ َٰٓى أَت َ ٰىنَا ۡٱليَ ِق٤٦
َ  فَ َما تَنفَعُ ُه ۡم٤٧ ين
َش ِف ِعين
:﴾ [المدثر٤٩ َضين
ِ  فَ َما لَ ُه ۡم َع ِن ٱلت َّ ۡذ ِك َر ِة ُمعۡ ِر٤٨
]٤٩ ،٣٨
“প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে
দায়বদ্ধ; কিন্তু ডান দিকের লোকেরা
নয়, জান্নাতসমূহের মধ্যে তারা একে
অপরকে জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের
সম্পর্কে: কিসে তোমাদেরকে
জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো?
তারা বলবে, আমরা সালাত
আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তকে

খাদ্য দান করতাম না। আর আমরা
অনর্থক গল্প-গুজবকারীদের সাথে
(বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম। আর
আমরা প্রতিদান দিবসকে অবিশ্বাস
করতাম। অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু
আগমন করে। অতএব সুপারিশকারীদের
সুপারিশ তাদের কোনো উপকার করবে
না। আর তাদের কী হয়েছে যে, তারা
উপদেশ বাণী থেকে বিমুখ?” [সূরা আলমুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৮-৪৯]
সমাপ্ত
কিয়ামতের আলামত, কবরের আযাব,
মরণের পরে ইত্যাদি নামে অনেক বইপুস্তক বাজারে পাওয়া যায়; কিন্তু
কোনোটিই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর

মানদণ্ডে একশ ভাগ উন্নীত বলে দাবী
করা যায় না। সেখানে যেমন আছে দূর্বল
হাদীসের ছড়াছড়ি, তেমনি আছে সনদসুত্রবিহীন কথার ফুলঝুড়ি আর সপ্নের
বর্ণনা ও অলীক কল্প-কাহিনী।
বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে কিয়ামত দিবস,
কিয়ামতের দৃশ্যাবলি ও ভয়াবহতা,
কিয়ামতপরবর্তী শঙ্কাবিদূর
ঘটনাসমূহ আলোচিত হয়েছে।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2৮৮৭।
[2] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং
1৮৫৩৪, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৫৩,
মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং 10৭।

আলবানী রহ. আহকামুল জানায়িয
কিতাবে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1৩৭৪,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৭0।
[৪] তিরমিজী, হাদীস নং 10৭1, তিনি
বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।
আলবানী রহ. বলেছে্ হাদীসটির সুত্র
হাসান। হাদীসটি ইমাম মুসলিমের
বিশুদ্ধতার শর্তে উত্তীর্ণ।
[৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭0৪৭।
[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 11৪৩।
[৭] মুসনাদে আহমাদ, আলবানী
হাদীসটিকে সহীহ আল জামে আস সগীর
কিতাবে সহীহ বলেছেন।

[৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৯৪0।
[৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৩৫, ও
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৯৫৫।
[10] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৪2;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৭৮৭।
[11] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৭৮৮।
[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৭৯0।
[1৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৫৯।
[1৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭60,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮06।
[1৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৩2।
[16] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮6৪।

[1৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৫66।
[1৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 660;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 10৩1।
[1৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৩02।
[20] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫2৯।
[21] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৩0,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 222।
[22] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫6৫।
[2৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭।
[2৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৮।
[2৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৪৭।

[26] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৯৩,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৭।
[2৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৩0,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৮৪৫।
[2৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৭৯;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 22৯2।
[2৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৯৫।
[৩0] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭12;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৯৪।
[৩1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৭6,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫৫।
[৩2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫6।

[৩৩] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪2৯0,
আলবানী রহ. সহীহ আল জামে গ্রন্থে
হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ
করেছেন।
[৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৪৯।
[৩৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং
11৫৫৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে
সহীহ বলেছেন।
[৩6] তিরিমিজী, হাদীস নং 2৪16, তিনি
হাদীসটিকে গরীব বলেছেন, আলবানী
রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন
সহীহ আল জামে।
[৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৯6৮।
[৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৩৭।

[৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫12।
[৪0] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং
৯৪৯৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮6৪।
আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ
বলেছেন।
[৪1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2৪৪1।
[৪2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 16৭৮।
[৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2৪৪৯।
[৪৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৫৮1।
[৪৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৯0৫।
[৪6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৫6৯।
[৪৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮0৭।

[৪৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং
1৩162, আলবানী রহ. হাদীসটিকে
সহীহ জামে কিতাবে সহীহ বলে উল্লেখ
করেছেন, হাদীস নং ৩11/6।
[৪৯] তিরমিজী, হাদীস নং 26৩৯, তিনি
হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন,
আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ
বলেছেন। দেখুন সিলসিলাতুল আহাদীস
আস সহীহা নং 1৩৫।
[৫0] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৮৩।
[৫1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৭৩।
[৫2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৯৯।
[৫৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯।

[৫৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৮৫।
[৫৫] হাকেম, হাদীস নং ৩2৪৭, তিনি
বলেছেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের
শর্তে সহীহ। ইমাম জাহাবী এ কথার
সাথে একমত পোষণ করেছেন।
[৫6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৩৫।
[৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৫0,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৪6।
[৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫6৯।
[৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 6৫৪৮;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৪৯।
[60] তিরমিজী, হাদীস নং 2৫৮৫, তিনি
হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ
বলেছেন।
[61] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৯৮৯।
[62] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 21৩।
[6৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৪৫।
[6৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫1৯6।
[6৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯।
[66] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৯৭।
[6৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭0৫;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 220।
[6৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৮৯।

[6৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩2৪৪,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮2৪।
[৭0] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1৮৯৭,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 102৭।
[৭1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 102৮।
[৭2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1৮৯6,
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 11৫2।
[৭৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2৭৯0।
[৭৪] তিরমিযী, হাদীস নং 2৯1৪, তিনি
হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন,
আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ
বলেছেন।
[৭৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩2৫6।

[৭6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৩৫।
[৭৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৩৮।
[৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৩৩।
[৭৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫1৮;
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮2৯।
[৮0] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2৮৩৭।
[৮1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1৮1।

