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কুরআেনর আেলােক জা�াত ও জাহা�াম 

ক. জা�াত 

 ,অথর  ন সি�েবিশত বাগান ,جغيت  এক বচন, বহবচেন جغو

বাগ-বািগচা। আরবীেত বাগানেক اضو  (রও�াতুন) এবং حديقو 

(হাদীকাতুন) ও বলা হয়। িক� جغيت (জা�াত) শ�িট আ�াহ 

র�ুল ‘আলামীেনর িনজ� একিট পিরভাষা। পািরভািষক অেথর 

জা�াত বলেত এমন �ানেক েবাঝায়, যা আ�াহ র�ুল ‘আলামীন 

তাঁর অনুগত বা�ােদর জনয িনিদর্ কের েরেেেেন। যা িদগগ 

িব�ৃত নানা রকম ফুেল ফুেল সুেশািভত সুরময অঅািলকা সসিলত 

মেনামু�কর বাগান; যার পাশ িদেয় �বাহমান িবিভ� ধরেনর 

নদী-নালা ও ঝণরাধারা। েযোেন িচর বসগ িবরাজমান। 

আমরা জা�াতেক জা�াতও বেল থািক। জা�াত ফাসরী শ�। 

এোেন আমরা আরবী শ�িটই বযবহার করেবা। 

জা�াত িচরশািগর জায়গা। েসোেন আরাম- আেয়শ, সুে-শািগ, 

আেমাদ-�েমাদ, িচ� িবেনাদন ও আন�-আহলােদর চরম ও 

পরম বযব�া রেয়েে। েসোেন েভাগ-িবলাস ও পানাহােরর 

আিতশযয। জা�াতীরা যা কামনা করেব িকংবা েকােনা িকেু 

পাওয়ার আহবান জানােব, সকল িকেু পােব। েসোেন সবাই যুবক 

হেয় বাস করেব। শরীের েকােনা েরাগ-েশাক, জরাজীণরতা, ম�া, 
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বাধরকয, দুবরলতা ও অপারগতা থাকেব না। যত ধরেনর ফল-

ফলািদ, োদয-োবার, পানীয়, দুধ, মধু সু�াদু োবার সব েেেত 

পারেব। েভাগ-িবলােসর সকল উপায়-উপকরণ িবদযমান। েসসেলা 

�াদ ও গে� অপূবর। আেমাদ-�েমাদ, �মন-িবহার, েেলা-ধুলা, 

েবড়ােনা, বাজার করা ও শেভভা-�াগত জানােত পারেব। �াচুেযরর 

েকােনা অভাব হেব না। �তগামী যানবাহনসহ মেনর ইভা 

েচােের িনিমেষর পূরণ করেত পারেব।  

নারীেদর জনয থাকেব নয়নািভরাম �ামী এবং �ামীেদর জনয 

থাকেব নয়নািভরাম �ী ও রপবতী লাবণযময়ী হর। তারা েসোেন 

সুেী-সু�র দা�তয জীবন-যাপন করেব। মানুষ েসোেন েপশাব-

পায়োনা, নােকর ে��া েথেক মু� এবং নারীরা ঋতুমু� হেব।  

এক কথায়, পরম ও চরম শািগ বলেত যা বুঝায়, তা সবই 

জা�ােত পাওয়া যােব। দুিনয়ার সুে-শািগর যত বযব�া আেে, 

জা�ােতর সুে-শািগর তুলনায় তা িকেুই না। বরং তা দুিনয়ার 

সকল আরাম-আেয়শেক হার মানােব। মানুষ সুে েপেত চায়। তাই 

পরম সুে লােভর �িতেযািগতায় অবতীণর হওয়া উিচত। 

জা�ােতর বযাপক পিরিচিত স�েকর সংেংেপ এক বণরনায় মহান 

আ�াহ বেলন:  

ٓ  َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  َ� فَ ﴿ ا ۡخِ�َ  َّ
ُ
ِن لَُهم أ َّ  ِ ة َّ ُُ  ٖ�ُ�ۡ

َ
ۢ  أ ْ  بَِما َجَزآَء  َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
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  ]  ١٧: السجدة[ ﴾١

‘েকউ জােন না তার জনয কৃতকেমরর িক িক নয়নািভরাম িবিনময় 

লুকািয়ত আেে।’’ (সূরা সাজদাহ: ১৭) 

আবু েহারায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: মহান আ�াহ রাববুল 

আলামীন এরশাদ কেরন, 

ْعَدْدُت «
َ
يِلِ�َ  ِلِعبَيِدي أ ّا ْت، َ�ْ�ٌ  الَ  َمي ال

َ
ُذنٌ  َاالَ  َ أ

ُ
 َعَ  َخَطرَ  َاالَ  َسِمَعْت، أ

ِب 
ْ
، قَغ ْخِفَ  َمي َ�ْفٌس  َ�ْعغَمُ  فَالَ  ِشئْتُمْ  إِنْ  فَيقَْرُءاا َََشٍ

ُ
ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أ ْ�ُ�ٍ  قُرا

َ
 »أ

“আিম আমার েনক বা�ােদর জনয এমন েনয়ামত  তির কের 

েরেেিে, যা েকােনা চংু েদেে িন, েকােনা কান েশােন িন এবং 

এমনিক েকােনা মানুষ তা ক�নাও করেত পাের না। এরপর িতিন 

বেলন, যিদ েতামরা চাও, তাহেল িনে�া� আয়াতিট পেড়া। যার 

অথর হেলা: “েকউ জােন না, তার জনয িক িক নয়নািভরাম িবিনময় 

লুকািয়ত আেে।” (বুোরী, ৩২৪৪; মুসিলম, ২৮২৪) 

জা�াত েমাট আট �কারঃ 

আট �কার জা�ােতর কথাই আল-কুরআন ও সহীহ হাদীেস 

উে�ে করা হেয়েে। �কারসেলা হেভ : 

1) জা�াতুল িফরদাউস। 
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2) জা�াতুন নায়ীম। 

3) জা�াতুল মাওয়া। 

4) জা�াতুল আদন। 

5) জা�াতু দারস সালাম। 

6) জা�াতুদ দারল েুলদ। 

7) জা�াতু দারল মাকাম। 

8) জা�াতু দারল কারার। 

স�ূণর জা�াত হেব শীতাতপ িনয়িিত (Air condition) 

জা�ােত সবরদা বসগকাল িবরাজ করেব। ফুল-ফেলর সমাহার 

এবং েসৗ�যরয শযামলতা কেেনা নান হেব না। এমন িক েগাটা 

জা�াত শীতাতপ িনয়িিত বা Air condition হেব। মহান 

আ�াহ বেলন,  

﴿  � َٗ ۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ� َزۡمَهَِ� ََ ]  ١٣: اال�سين[﴾  ١َ� يَ  

অথরযা্- ‘তােদরেক েসোেন (জা�ােত) না সূযরতাপ  ালাতন করেব 

না  শতয �বাহ।’ (সূরা দাহর: ১৩) 

জা�ােত েকান দুঃে-ক্ থাকেব না 
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পৃিথবীেত মানুষ যেতা িব�শালী েহাক এবং যেতা সুে-শািগই 

েভাগ করক না েকন তবু েকােনা না েকােনা দুঃে বা অশািগ 

থােকই, েকােনা মানুেষর পেংই স�ূণর সুেী হওয়া সসব নয়। 

িক� জা�ােত েকােনা দুঃেই থাকেব না, এমন িক পৃিথবীেত মাি� 

িবিলয়ন হেয়ও আেরা েবশী পাওয়ার জনয এবং েভাগ করার জনয 

দুঃেের েশষ থােক না। পংাগের জা�াতীগণ- যােক সবেচেয় 

েোট জা�াত েদয়া হেব তারও েকান অনুতাপ বা দুঃে থাকেব না। 

আ�াহ িনেজই এ বযাপাের সাংয িদেভন, 

ََِجَ�  ﴿ ِۡنَها بُِمۡخ َّ ا ُهم  ََ  ]  ٤٨: الجر[﴾  ٤َ� َ�َمّسُهۡم �ِيَها نََصٞب َو

অথরঃ ‘তারা েসোেন কেনও েকান দুঃে-কে্র স�ুেীন হেব না 

এবং েকানিদন েসোন েথেক তােদরেক েবর কের েদয়া হেব না।’ 

(সূরা িহজর: ৪৮) 

অনয্ বলা হেয়েে, 

َِن فَۡللِۦِ� َ� َ�َمّسَنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمّسَنا �ِيَها  ﴿  ِ ََ ّلَنا َااَ  ۡلُۡمَاا ََ َ
ّۡيِٓأ أ

]  ٣٥: فيطر[﴾  ٣لُُغوٞب   

অথরঃ ‘(জা�াতীগণ বলেব) িতিন আমােদরেক িনেজর অনু�েহ 

িচরগনী আবা�ল দান কেরেেন এবং আমােদর েকান দুঃে এবং 

�ািগ েনই।’ (সূরা ফািতর: ৩৫) 
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নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َغاوَ  يَْدُخُل  َمنْ «
ْ
  َ�غَْعمُ  اة

َ
ُس، ال

َ
  َ�بْأ

َ
  ِ�يَينُهُ  َ�بَْ�  ال

َ
 »َشبَينُهُ  َ�ْفَ�  َاال

অথরঃ ‘যারা জা�ােত যােব তারা সবরদা �ভল অব�ায় থাকেব, 

দাির� ও অনাহাের ক্ পােব না। তােদর েপাশাক পুরাতন হেব 

না এবং তােদর েযৗবনও েকানিদন েশষ হেব না।’ (মুসিলম: 

২৮৩৬) 

জা�ােত অ�ীল কথা শনা যােব না 

পৃিথবীেত যেতা ঝগড়া-ফাসাদ সম�ই �াথরপরতা, অহংকার ও 

িহংসার কারেণ সং িটত হেয় থােক। জা�ােত �াথরপরতা, 

অহংকার, িহংসা ইতযািদ থাকেব না, তাই েসোেন গীবত, 

পরিন�া, পরচচরা, ঝগড়া-িববাদ, অ�ীল কথাবাতরা ইতযািদ থাকেব 

না। েসোেন শধু সসীিত ও েসৗ�যরপূণর পিরেবশ িবরাজ করেব। 

মহান আ�াহ বেলন, 

�ِيًما  ﴿
ۡ
: الواقعو[﴾  ٢ِِّ� �ِيٗ� َسَ�ٰٗما َسَ�ٰٗما  ٢َ� �َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� تَأ

٢٦،  ٢٥  [  

অথরঃ ‘েসোেন তারা েবহদা ও অ�ীল কথাবাতরা শনেত পােব না। 

েয কথাবাতরা হেব তা িিকিাক ও যথাযথ (সসীিত পূণর) হেব।’ 

(সূরা ওয়ািক‘আহ : ২৫-২৬) 



 

9 

অনয্ বলা হেয়েে, 

ٰٗبا  ﴿ َّ ]  ٣٥: اابي[﴾  ٣ّ� �َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� ِِ  

অথরঃ ‘েসোেন তারা েকান অ�েয়াজনীয় তা্পযরহীন ও িমথযা কথা 

শনেব না।’ (সূরা নাবা: ৩৫) 

অবশয এ বযাপাের জা�াতবাসীেদরেক জা�ােতর �াররংীগণই 

সুসংবাদ �দান করেব। ইরশাদ হেভ, 

بَۡ�ُٰ�َها َوَُاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعَلۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم ﴿
َ
ٰ َِِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � ّّ ََ

 ]  ٧٣: الزمر[﴾  ٧فَٱۡاُخلُوَها َ�ِٰ�ِيَن 

অথরঃ ‘অতঃপর যেন তারা েসোেন (�েবশ করার জেনয) আসেব, 

তেন �াররংীগণ তােদর জনয দরজাসমূহ েুেল রােেব এবং 

জা�াতীেদরেক সেসাধন কের বলেব, আপনােদর �িত অবািরত 

শািগ বিষরত েহাক। অনগকােলর জনয এোেন �েবশ করন।’ 

(সূরা যুমার: ৭৩)। 

জা�াতীেদর আর মৃতুয হেব না 

পৃিথবীেত যেতাসেলা বা�ব ও চাংুষ ব� আেে তার মেধয মৃতুয 

একিট। সিতয কথা বলেত িক, মানুষ পািথরব েকােনা ব� েথেকই 

অমেনােযাগী ও গােফল নয় একমা্ মৃতুয োড়া। যিদও আমােদর 

�েতযকেকই মৃতুযর মুেোমুিে হেত হেব। তবুও মৃতুযেক আমরা 
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ভীিতর েচােে েদিে এবং মৃতুয েথেক পািলেয় েবড়াবার বযথর �য়াস 

পাই। এ ভীিতকর অব�া েথেক মুি�র একমা্ গযারািি থাকেব 

জা�াতীেদর জনয। মহান আ�াহ বেলন, 

� َوَوَُٮُٰهۡم َعَذاَب ۡۡ�َِحيِم  ﴿ وَ�ٰ
ُ
ََ ِِّ� ۡلَۡمۡوتََ  ۡۡ� ُوَن �ِيَها ۡلَۡمۡو ﴾  ٥َ� يَُذُو

 ]  ٥٦: الخين[

অথরঃ ‘েসোেন তারা আর কেেনা মৃতুযর মুেোমুিে হেব না। 

পৃিথবীেত একবার েয মৃতুয হেয়েে েসটাই তােদর জনয যেথ্। 

আর আ�াহ তােদরেক জাহা�ােমর শাি� েথেক বাঁিচেয় েদেবন।’ 

(সূরা েদাোন: ৫৬) 

নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন, 

نْ  لَُ�مْ  إِنا : ُمغَيدٍ  ُ�غَيِدي«
َ
وا أ ُّ ِّ نًَدا، �َْسَقُموا فََال  ََ

َ
نْ  لَُ�مْ  َاِِنا  أ

َ
ْيَْوا أ

َ
 فََال  ت

نًَدا، َ�ُموَُوا
َ
نْ  لَُ�مْ  َاِِنا  أ

َ
ّبوا أ ِِ

َ نًَدا، َ�ْهَرُموا فََال  �
َ
نْ  لَُ�مْ  َاِِنا  أ

َ
 فََال  َ�غَْعُموا أ

ُسوا
َ
نًَدا َ�بْأ

َ
  »أ

‘যেন জা�াতীগণ জা�ােত �েবশ করেব তেন এক ে াষক 

ে াষণা করেব- ‘‘েহ জা�াতীগণ! এেন আর েতামরা েকােনািদন 

অসু� হেয় পড়েব না। সবরদা সু� ও �া�যবান থাকেব। 

েকােনািদন আর েতামােদর মৃতুয হেব না, অনগকাল জীিবত 

থাকেব। সবরদা যুবক হেয় থাকেব কেেনা বুেড়া হেব না। সবরদা 
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অফুরগ েনয়ামত েভাগ করেব েকােনািদন তা েশষ হেব না এবং 

কেেনা দুঃে ও অনাহাের থাকেব না।’ (মুসিলম, ২৮৩৭; 

িতরিমযী, ৩২৪৬) 

জা�ােতর �শ�তা হেব আসমান-যমীেনর সমান 

আ�াহ বেলন,  

﴿  ْ ٖ  َِِ�ٰ  ۞َوَسا ُِعٓوا � ََ ۡغفِ ِن ََ َُۡضَها وََجّن ٍ  ّ ّ�ُِ�مۡ  َّ َُ  َع ٰ �ُض  ۡلّسَ�َٰ�
َ
 َوۡۡ�

 َۡ َّ ِع
ُ
 ]١٣٣: ال عمران[ ﴾ ١ لِۡلُمّتاِ�َ  أ

“েতামরা েতামােদর �ভুর ংমা ও জা�ােতর িদেক �ত ধািবত 

হও, যার �শ�তা হেব আসমান-যমীেনর সমান। যা েমা�াকীেদর 

জনয  তির করা হেয়েে”। (সূরা আেল-ইমরান: ১৩৩) 

জা�ােতর দরজাসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُٰت  ﴿ َّ نٖ  َج َۡ ُخلُوَ�َها َع َۡ ن يَ ََ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  َِنۡ  َصلَحَ  َو
َ
ٰتِِهۡمۖ  َوأ َّ  َوُذّ ِ

ٰ�َِك ُ  ََ ُخلُونَ  َوۡلَۡم َۡ ِن َعلَۡيِهم يَ َّ  ِ ُ�مۚۡ  بَِما َعلَۡيُ�م َسَ�ٰمٌ  ٢ بَاٖب  ُ�ّ  َصَ�ۡ

ا ِ  ُ�ۡاَ�  فَنِۡعمَ  َّ  ]                                                                               ٢٤  ،٢٣: الرعد[ ﴾ ٢ ۡ

“�ায়ী জা�াত, তােত তারা �েবশ করেব এবং তােদর িপতা-

মাতা, পিত-প�ী ও সগান-সগিতেদর মেধয যারা স্কাজ কেরেে 
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তারাও। আর েফের�াগণ তােদর কােে উপি�ত হেব �েতযক 

দরজা িদেয় এবং বলেব, েতামরা  ধযর ধারণ কেরে বেল েতামােদর 

�িত শািগ; আর আেেরােতর এ পিরণাম কতই না উ�ম।”(সূরা 

আর-রাদ: ২৩ – ২৪) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ۚ  َ�َٰذا﴿ َٞ ِۡ ِٰت  ٤ اٖب  َٔ َ�  َ�ُۡسنَ  لِۡلُمّتاِ�َ  ننّ  ذِ َّ نٖ  َج َۡ َفّتَح ٗ  َع بَۡ�ُٰب  لُّهمُ  َّ
َ
�ۡۡ 

 ] ٥٠  ،٤٩: ص[ ﴾٥

“এ এক �রণ। মু�াকীেদর জনয রেয়েে উ�ম আবাস— িচর�ায়ী 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয উউু�।”(সূরা সদ: ৪৯ – 

৫০) 

জা�াতীেদর েচহারা হেব ধবধেব সাদা এবং তারা ৬০ হাত লসা 

হেব 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন:  

: فغمي خغقه ؛ قيل ، طو  ستون ذ اع ، مدى ع صو َه  عز ا جل خغق اهللا«
فيستمع مي �يونا ؛ ، اذلب فسغم ع أا ا اافر من الالئ�و جغوس 

السالى : فقيلوا . السالى عغي�م : فقيل .  »فهنهي تيتا اتيو ذ �تا 
، فن من يدخل اةغو ع صو ة مدى . ا حو اهللا : فزاداه . عغيا ا حو اهللا 
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 ) . ااه الخي ي ا مسغم(.  »فغم يزل الغق يغق  نعد حت اآلن 

জা�ােত �েবশকারী ১ম দলিটর েচহারা হেব পূিণরমার রােতর 

উ�ল চাঁেদর আেলার মেতা। পরবতরী দলসেলার েচহারা হেব 

উ�ল েজযািতেের মেতা। তােদর েপশাব-পায়োনা নােকর ে��া 

ও থুথু হেব না। িচরনী হেব েসানার,  াম হেব েমশেকর মেতা 

সু�াণ, আগর কােির সু�াণযু� েধাঁয়া িবতরণ করা হেব, �ীরা 

হেব আয়াতেলাচনা, সবার চির্ এক ও অিভ� এবং আকৃিত হেব 

তােদর িপতা আদেমর মেতা ৬০ হাত লসা। (বুোরী, ৬২২৭;  ও 

মুসিলম, ২৮৪১) 

িন�তম জা�াতীর মযরাদা 

মুগীরা ইবন েশা‘বা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْدِخَل « 
ُ
لًَو قَيَل ُلَو  َُجٌل يَِجُء َ�ْعَد َمي أ ِ

ْْ َغاِو َم
ْ
ْلِل اة

َ
ْدَأ أ

َ
ُاُه َمي أ  َ ََ َل ُمو

َ
َسأ

َغاوَ 
ْ
ُ اْدُخِل اة

َ
يَُقيُل   َُ َغاَو 

ْ
َغاِو اة

ْ
ْلُل اة

َ
ْر  َ ك َييَْ  َاقَْد نََزَل ااايُس . أ

َ
يَُقوُل أ َُ

ِا َمِغٍا ِمْن 
ْ
ْن يَُ�وَن لََا ِمثُْل ُمغ

َ
ََْرَض أ

َ
ُ أ
َ
يَُقيُل   َُ َخَااَِِهْم 

َ
َخُااا أ

َ
َمغَيِزلَُهْم َاأ

يَُقوُل  َِضيُت  َ ك  َُ يَُقوُل لََا َذلَِا َاِمثْغُُه َاِمثْغُُه َاِمثْغُهُ . ُمغُوِا اّلْ�يَي  . َاِمثْغُهُ  َُ
َيِمَسِو  َِضيُت  َ ك 

ْ
َقيَل ِ  ال ْمثَيِ ِ َالََا َمي اْشتََهْت . َُ

َ
ُة أ يَُقوُل َلَاا لََا اََعَشَ َُ

ْت َ�يْغَُا  ا يَُقوُل  َِضيُت  َ ك  .َ�ْفُسَا َاََ لًَو قَيَل . َُ ِ
ْْ ْعالَُلْم َم

َ
قَيَل  َ ك فَأ

 َْدُت َغَرْسُت يَ 
َ
يَن أ ِ

ا
َِا اَ

َ
ا 
ُ
َراَمتَُهْم �ِيَِدر اََختَْمُت َعغَيَْهي فَغَْم َََر َ�ْ�ٌ َالَْم أ
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ِب َََشٍ 
ْ
ُذٌن َالَْم َطُْطْر َعَ قَغ

ُ
 ) . ااه مسغم( . »�َْسَمْع أ

“একবার মূসা আলাইিহস সালাম তাঁর �িতপালকেক িজেজস 

কেরিেেলন, জা�ােত সবেচেয় িন��েরর েলাকিট েক হেব? 

আ�াহ বলেলন: েস হল এমন এক বযি�, েয জা�াতবাসীেদরেক 

জা�ােত �েবশ করােনার পর আসেব। তােক বলা হেব, জা�ােত 

�েবশ কর। েস বলেব: েহ �িতপালক! তা িকরেপ হেব? 

জা�াতীগণ েতা িনজ িনজ আবােসর অিধকারী হেয় েগেেন। তারা 

তােদর �াপয িনেয়েেন। তােক বলা হেব: পৃিথবীর েকােনা 

স�ােটর সা�ােজযর সমপিরমাণ স�দ িনেয় িক তুিম স�্ হেব? 

েস বলেব: েহ �ভু! আিম এেত েুিশ। আ�াহ বলেবন: েতামােক 

উ� পিরমাণ স�দ েদয়া হল, সােথ েদয়া হল আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ, আরও 

সমপিরমাণ, আরও সমপিরমাণ ; প�মবাের েস বেল উিেব, আিম 

পিরতৃ�, েহ আমার রব! আ�াহ বলেবন: আরও দশসণ েদয়া 

হল। এ সবই েতামার জনয। তাোড়া েতামার জনয রেয়েে এমন 

িজিনস, যার �ারা মন তৃ� হয়, েচাে জুড়ায়। েলাকিট বলেব: েহ 

আমার �ভু! আিম পিরতৃ�। মূসা আলাইিহস সালাম বলেলন: েহ 

আমার রব! তাঁেদর মেধয সেবরা্ েক? আ�াহ তা‘আলা বলেবন: 

এরা তারাই, যােদর মযরাদা আিম িনজহােত সু�িতি�ত কেরিে 

এবং তার  উপর েমাহর কের িদেয়িে; এমন িজিনস তােদর জনয 
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েরেেিে, যা েকান চংু কেনও েদেেিন, েকান কান কেনও শেন 

িন এবং কারও অগের কেনও ক�নারও উদয় হয় িন।”1 

জা�ােতর �রসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ َ�ُٰت ۡۡلُعَ�ٰ  ﴿ َّ ََ لَُهُم ۡ ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
ِٰت فَأ َٰ ِ ٰل ّٰ َۡ َعِمَٱ ۡل َِٗنا َُ ِۡ تِۦِ� ُم

ۡ
ن يَأ ََ ﴾  ٧َو

 ]٧٥: طه[

“আর যারা তারঁ (আ�াহর) কােে আসেব স্কমর কের, তােদর 

জনযই থাকেব উ্তম মযরাদা।” [সূরা �া-হা: ৭৫]  

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ََ َ�ُۡظوً ا  ﴿ ِ ا َ�َن َ�َطآُء َ ّ� ََ ۚ َو ََ ِ َِۡن َ�َطآءِ َ ّ� َ�ٓءِ  ُِ ٰ ََ َ�ٓءِ َو ُِ ٰ ََ  َّ  ٢ُ ّٗ نِّم
 َۡ ۡ�َ�ُ  ۡنُظ

َ
ۡ�َ�ُ َاَ َ�ٰٖت َوأ

َ
ةُ أ ََ ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخ ََ فَّلۡلَنا َ�ۡعَلُهۡم َ�َ ۡي َِ

 ]                                                                            ٢١،  ٢٠: االساء[﴾  ٢َ�ۡفِليٗ� 

“েতামার �িতপালক তাঁর দান �ারা এেদরেক এবং ওেদরেক 
সাহাযয কেরন; আর েতামার �িতপালেকর দান অবািরত। লংয 

                                                           
1 মুসিলম, অধযায়: ঈমান ( يتي  اإليمين   ), পিরেভদ: জা�ােতর 

সবেচেয় িন��েরর জা�াতবাসী (ًة �ِيَها
َ
ِة َمْ�ِل

َّ َ ْلِ  لْْ
َ
 ه
َ
 �ْ
َ
 ,(باأ ه

হািদস নং- ৪৮৫   
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কর, আিম িকভােব ওেদর এক দলেক অপেরর উপর ে��� 
িদেয়িে, আর আেেরাত েতা িন�য়ই মযরাদায় মহ�র ও সেণ 
ে��তর।” (সূরা আল-ইসরা: ২০-২১) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

وَن ِ� َسبِيِٱ  ﴿ َُ َ ِ َوۡلُۡمَ�ِٰه َّ ْوِ� ۡل
ُ
ُ أ ۡۡ ََ َِنَِ�  ِۡ ََِن ۡلُۡم وَن  َُ ٰعِ ََ ّ� �َۡسَتوِأ ۡۡل

يَن  َِ ٰعِ ََ نُفِسِهۡم َ�َ ۡۡل
َ
َ�ٰلِِهۡم َوأ َۡ َ

يَن بِأ َِ ُ ۡلُۡمَ�ِٰه َّ نُفِسِهۡمۚ فَّلَٱ ۡ
َ
َ�ٰلِِهۡم َوأ َۡ َ

ِ بِأ َّ ۡ
 ُ َّ ۡ ََ ّٗ وََع ُُ ۚ َو ا َا ََجٗ  ًَ ۡج

َ
يَن أ َِ ٰعِ ََ يَن َ�َ ۡۡل َِ ُ ۡلُۡمَ�ِٰه َّ � َوفَّلَٱ ۡ ٰ َٰ  ۡۡ�ُۡس

يًما  ٩َعِظيٗما  َِ ُفوٗ � ّ  ََ  ُ َّ ۚ َوَنَن ۡ  َٗ َۡ ٗة َوَ  ََ ۡغفِ ََ ۦُ َو ِۡن َّ ﴾  ٩َاَ َ�ٰٖت 
 ]                                              ٩٦،  ٩٥: النسيء[

“মুিমনেদর মেধয যারা অংম নয় অথচ  ের বেস থােক এবং যারা 
আ�াহর পেথ �ীয় ধন-�াণ �ারা িজহাদ কের, তারা সমান নয়। 
যারা �ীয় ধন-�াণ �ারা িজহাদ কের আ�াহ তােদরেক, যারা  ের 
বেস থােক তােদর উপর মযরাদা িদেয়েেন; তােদর �েতযেকর জনয 
আ�াহ জা�ােতর ওয়াদা কেরেেন। যারা  ের বেস থােক তােদর 
উপর যারা িজহাদ কের তােদরেক আ�াহ মহাপুরোেরর েংে্ 
ে��� িদেয়েেন। এসব তারঁ কাে েথেক মযরাদা, ংমা ও দয়া; আর 
আ�াহ ংমাশীল, পরম দয়ালু।”(সূরা আন-িনসা: ৯৫ – ৯৬) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 
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ُ بَِما  ﴿ َّ ْ ۡۡلعِۡلَم َاَ َ�ٰٖت� َوۡ وتُوا
ُ
َِنُ�ۡم َوّۡيِيَن أ  ْ ُنوا ََ ُ ّۡيِيَن َءا َّ فَِ� ۡ َۡ يَ

 ]١١: الجيدلو[﴾  ١َ�ۡعَملُوَن َخبِۡٞ 

“েতামােদর মেধয যারা ঈমান এেনেে এবং যােদরেক জান দান 

করা হেয়েে আ�াহ তােদরেক মযরাদায় উ�ত করেবন; আর 

েতামরা যা কর, আ�াহ েস স�েকর সিবেশষ অবিহত।”(সূরা 

আল-মুজাদালা: ১১) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۦُ َجَهّنُمۖ َو�ِۡئَس ﴿ ٰ َوٰ
ۡ
أ ََ ِ َو َّ َِن ۡ َّ َمۢن بَآَء سَِسَخٖ   َِ  ِ َّ َ�َمِن ّۡ�َبَ�  ِۡضَ�َٰن ۡ

َ
أ

 ُۡ ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  ١ۡلَۡمِص ُۡ ُ بَِص َّ ِ  َوۡ َّ ۡ ََ : ال عمران[﴾  ١ُهۡم َاَ َ�ٌٰت ِعن
١٦٣،  ١٦٢ [ 

“আ�াহ েযটােত স�্, েয তারই অনুসরণ কের, েস িক ওর মত, 

েয আ�াহর ে�ােধর পা্ হেয়েে এবং জাহা�ামই যার আবাস? 

আর েসটা কত িনকৃ্ �তযাবতরন�ল! আ�াহর কােে তারা িবিভ� 

�েরর; তারা যা কের, আ�াহ েসসব ভালভােব েদেেন।”(সূরা 

আেল ইমরান: ১৬২ – ১৬৩) 

জা�াতীেদর মযরাদােভেদ জা�ােতর �কারেভদ 

পিব্ কালােম জা�াতীেদরেক দু’ভাগ করা হেয়েে। যথা:  

১) ডান িদেকর েলাক (২) অ�বতরী েলাক। 
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ইরশাদ হেভ: 

ُٰب ۡلَۡمۡيَمَن ِ  ﴿ َٰ ۡص
َ
آ أ ََ ُٰب ۡلَۡمۡيَمَن ِ  َٰ ۡص

َ
]  ٨: الواقعو[﴾  ٨فَأ  

‘‘অতঃপর ডান িদেকর েলাক। ডান িদেকর েলােকর (েসৗভােগযর 

কথা) িক বলা যায়?’’ (সূরা ওয়ািক‘আহ : ৮) 

আরও বলা হেয়েে, 

بُِاوَن  ﴿ ٰ َّ ٰبُِاوَن ۡل َّ ُ�وَن  ١َوۡل َّ ََ ۡلُۡمَا ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
]  ١١،  ١٠: الواقعو[﴾  ١أ  

‘‘আর অ�বতরী েলােকরা েতা (সকল বযাপাের) অ�বতরীই। তারাই 

েতা সাি�ধযশালী েলাক।’’ (সূরা ওয়ািক‘আহ : ১০-১১) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেেন:  

ْلَل  إِنا «
َ
ْلَل  َ�َتَاَءْانَ  اةَغاوِ  أ

َ
 اّل كيا  الَكْوَيَب  َ�َتَاَءْانَ  َيَمي فَْوقِِهْم، ِمنْ  الُاَرِف  أ

فُِق، ِف  الَاينِرَ 
ُ
قِ  ِمنَ  األ اِ  الَمْشِ

َ
ِ   َُسوَل  يَي قَيلُوا »نَيْغَُهمْ  َمي ِلََفيُضِل  الَمْارِِ ، أ َا  ا

َا 
ْ
نِْبيَيءِ  َمغَيِزُل  َِغ

َ
ِي نََ� «: قَيَل  َ�ْ�ُُلْم، َ�بْغُُاَهي الَ  األ

ا
  َِجيٌل  �ِيَِدهِ، َ�ْفِس  َااَ

ِ  مَمغُوا َا قُوا نِي  »الُمرَْسِغ�َ  اََصدا

‘‘জা�াতীরা তােদর উপরতলার েলাকেদরেক এমনভােব েদেেত 

পােব, েযমন কের েতামরা পূবর অথবা পি�ম িদগেগ উ�ল 

তারকাসেলা েদেেত পাও। তােদর পররর মযরাদা পাথরেকযর 

কারেণ এরপ হেব।’’ সাহাবীগণ িজেজস করেলন: ‘‘ইয়া 
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রাসূলু�াহ! ঐ �রসেলা িক নবীেদর যা অনয েকউ লাভ করেত 

পারেব না? িতিন বলেলন: ‘‘েকন পারেব না! েসই স�ার শপথ, 

যার হােত আমার �াণ। যারা আ�াহর উপর ঈমান এেনেে এবং 

নবীেদরেক সতয বেল েমেন িনেয়েে, তারা ঐ �ের েযেত সংম 

হেব।’’ (বুোরী, ৩২৫৬, মুসিলম, ২৮৩১) 

অ্ হাদীস েথেক র্ জানা যায় েয, জা�াতীেদর আমেলর 

তারতেমযর কারেণ েসোেন তােদর মযরাদাও িবিভ� রকম হেব। 

অেনক হাদীেস জা�াতীেদর েনয়ামেতর বণরনা িদেত িগেয় বলা 

হেয়েে িন�মােনর এক জা�াতীেক অমুক  অমুক ব� েদয়া হেব। 

এেত র্ �তীয়মান হয় েয জা�াতীেদরেক আ�াহ তােদর 

আমল ও মযরাদা অনুযায়ী িবিভ� মােনর জা�াত েদেবন।  

এ েথেক আরও বুঝা যায় েয, কুরআন ও হাদীেস জা�ােতর েয 

আেলাচনা করা হেয়েে তা সাধাণভােব সকল জা�াতীেদর জনয 

�েযাজয। িক� যারা আ�াহর ি�য় ও সােলহ বা�াহ তােদরেক 

এর অিতির� আরও িকেু েদেবন তার বণরনা আ�াহ েকাথাও 

কেরন িন। শধু ইিিত েদয়াই যেথ্ মেন কেরেেন। 

জা�াতীেদর উ� সসধরনা 

আ�াহ বেলন,  
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ْ  ّۡيِينَ  َوِسيقَ ﴿ �ۖ  ۡۡ�َّن ِ َِِ�  َ ّ�ُهمۡ  ّۡ�َاۡوا ًَ ٰ  ُزَم ّّ  َوفُتَِحۡت  َجآُءوَها َِِذا ََ

بَۡ�ُٰ�َها
َ
 ٧ َ�ِٰ�ِينَ  فَٱۡاُخلُوَها ِطۡبُتمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  َخَزَ�ُتَها لَُهمۡ  َوَُاَل  �

 ْ َُ  َوَُالُوا ۡم َ�ۡۡ  ِ ّ َ�َنا ّۡيِأ َِ ََ هُۥ َص ََ ۡوَ َ�َنا وَۡع
َ
�َض  َوأ

َ
�ۡۡ  

ُ
 ۡۡ�َّن ِ  َِنَ  نََََبّوأ

ۡيُث  ََ  ۖ َُ  فَنِۡعمَ  �ََشآُء ۡج
َ
  ]  ٧٤  ،٧٣: الزمر[ ﴾٧ ۡۡلَ�ِٰملِ�َ  أ

“েমা�াকীেদরেক দেল দেল জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। 

যেন তারা মু� দরজা িদেয় জা�ােত েপৗোেব, জা�ােতর রংীরা 

তােদরেক এ বেল অভযথরনা জানােব, েতামােদর �িত সালাম, 

শেভভা, েতামরা সুেে থােকা এবং সবরদা বসবােসর জনয েতামরা 

জা�ােত �েবশ কেরা। তারা বলেব, সম� �শংসা আ�াহর িযিন 

আমােদর �িত তাঁর ওয়াদা পূণর কেরেেন এবং আমােদরেক এ 

ভূিমর উ�রািধকারী বািনেয়েেন। আমরা জা�ােতর েযোেন ইভা 

বসবাস করেবা। েমহনতকারীেদর পুরোর কতই না চম্কার।” 

(সূরা যুমার: ৭৩-৭৪)  

বহতল ভবন ও িনঝরিরণী 

জা�াতীেদর বাস�ান স�েকর আ�াহ বেলন:  

ْ  ّۡيِينَ  َ�ِٰ�نِ ﴿ ََٞف  لَُهمۡ  َ ّ�ُهمۡ  ّۡ�َاۡوا ِن ُغ ۡبِِّي ٞ  فَۡوَُِها َّ َّ ََف  َِأ ُغ  َِن َ�ۡ

ۖ  َ�ۡتَِها َُ ٰ نَۡ�
َ
�ۡۡ  ََ ِ  وَۡع َّ ۡ  �َ  َُ ِ ل ۡ�ُ  ُ َّ �ٞ]٢٠: الزمر[ ﴾٢ ۡلِۡميَعااَ  ۡ  

“যারা েমা�াকী, তােদর জনয রেয়েে কেংর উপর কং (বহতল 
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ভবন) এবং এর নীেচ িনঝরিরণী �বািহত। আ�াহ িনজ ওয়াদা 

কেনও ভি কেরন না।” (সূরা যুমার: ২০) 

সকল �কার মজাদার োবার িডশ ও ফল-ফলািদ 

আ�াহ বেলন,  

ٰعَِبااِ ﴿ نُتمۡ  َوَ�ٓ  ۡۡ�َۡومَ  َعلَۡيُ�مُ  َخۡوٌف  َ�  ََ
َ
ْ  ّۡيِينَ  ٦ َ�َۡزنُونَ  أ ُنوا ََ  َءا

ٰتَِنا ِب  ََ ْ  �ٔ�َا ْ  ٦ ُمۡسلِِم�َ  َوَننُوا نُتمۡ  ۡۡ�َّن َ  ۡۡاُخلُوا
َ
ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  أ

َ
ونَ  َوأ ُ�َۡ�ُ ٧ 

ِن بِِصَحاٖف  َعَلۡيِهم ُ�َطاُف  ۡ�َواٖب�  َذَهبٖ  َّ
َ
ا َو�ِيَها َوأ نُفُس  �َۡشَتِهيۦِ  ََ

َ
�ۡۡ 

 ّ ََ ۖ  َوتَ ُ�ُ�ۡ
َ
نُتمۡ  ۡۡ�

َ
ونَ  �ِيَها َوأ ُ�ِٰ�َ ٧   ََ ٓ  ۡۡ�َّن ُ  َوتِۡل ِّ و ِۡ�ُتُموَها ّۡل

ُ
 بَِما أ

نُتمۡ  ُِ
ٞ  َ�ِٰكَه ٞ  �ِيَها لَُ�مۡ  ٧ َ�ۡعَملُونَ   َۡة ِ ث َِ

ِۡنَها  ُ�لُونَ  َّ
ۡ
 ﴾ ٧ تَأ

 ]٧٣  ،٦٨: الزخرف[

“েহ আমার বা�াগণ, েতামােদর আজ েকােনা ভয় েনই এবং 

েতামরা দুঃিেত ও েপেরশান হেব না। েতামরা আমার 

আয়াতসমূেহর িব�াস �াপন কেরিেেল এবং েতামরা আমার 

আজাবহ িেল। জা�ােত �েবশ কেরা েতামরা এবং েতামােদর 

িবিবগণ সানে�। তােদর কােে েসানার  তির িডশ ও পানপা্ 

েপশ করা হেব এবং েসোেন রেয়েে মন যা চায় এবং নয়ন যােত 

তৃ� হয়। েতামরা েসোেন িচরকাল থাকেব। এই েয জা�ােতর 

েতামরা উ�রািধকারী হেয়েো, এটা েতামােদর কেমরর ফল। 
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েসোেন েতামােদর জনয আেে �চুর ফল-মূল, তা েথেক েতামরা 

োেব।” (সূরা যুমার: ৬৮-৭৩) 

জা�ােত সকল �কার ফল-মূল পাওয়া যােব তারা দাঁিড়েয়, বেস 

ও শেয় যেনই ইভা করেব, তেনই েেেত পারেব। 

যা েপেত ইেভ করেব তাই পােব 

পৃিথবীেত েকান িজিনস েপেত হেল বা েভাগ করেত চাইেল েস 

িজিনেসর জনয েচ্া �ম ও েকান েকান েংে্ টাকা বা স�েদর 

�েয়াজন হয়। িক� জা�ােত ইেভ হওয়া মা্ই েস িজিনস তার 

সামেন উপি�ত পােব। এ বযাপাের আ�াহ সাংয িদেভনঃ 

ُعوَن ﴿ َّ ا تَ ََ نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها 
َ
ٓ أ ِِ ا �َۡشَت ََ ِۡن  ٣َولَُ�ۡم �ِيَها  َّ نُُزٗ� 

يٖ�  َِ ُفو ٖ ّ   ]  ٣٢،  ٣١: فّغت[﴾  ٣ََ

অথরঃ ‘েসোেন েতামরা যা িকেু চাও এবং যা ইেভ করেব সােথ 

সােথ তাই হেব। এটা হেভ ংমাশীল ও দয়াবান আ�াহর তরফ 

হেত েমহমানদারী।’ (সূরা হা-মীম আস-িসজদা: ৩০-৩১) 

অনয্ বলা হেয়েেঃ 

ٖ� ّمِّما �َۡشَتُهوَن  ﴿ ِٰكَه ٖ َوَ�ۡ ََ ِ ُٰهم ب ََ ۡا ََ َۡ َ
]  ٢٢: الطو [﴾  ٢َوأ  

“এবং আিম জা�াতীেদরেক তােদর ইভানুযায়ী ফল ও েগাশত 
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�দান করেত থাকেবা।’ (সূরা আত-তূর: ২২) 

এ দান �ান ও কােলর সােথ সীমাব� হেব না, িনয়িমতভােব 

িচরিদন �দান করা হেব। েযমন আ�াহ বেলনঃ 

ا  ﴿ ٗة وََعِشّيٗ ََ  ]  ٦٢: مر�م[﴾  ٦َولَُهۡم  ِزُۡ�ُهۡم �ِيَها بُۡ�

অথরঃ ‘এবং েসোেন তােদরেক (িনয়িমতভােব) সকাল স�যা োদয 

পিরেবশন করা হেব।’ (সূরা মারইয়াম: ৬২) 

অসীম সুে-সসার েকােনািদন েশষ হেব না 

পৃিথবীেত যিদও েকােনা বযাি� স�ূণর সুে-সেসাগ লাভ করেত 

পাের না; তবুও যেতাটুকু পায় তার মেধয �িতিট মুহূতর ভীত সি� 

থােক েচার-ডাকাত, �তারক এবং মৃতুযর ভেয়। িক� জা�ােতর 

িনয়ামত এবং সুে েভাগ েকােনা িদনই কমিত বা েশষ হেব না। 

আ�াহ বেলনঃ 

ُۡلوٖ� ﴿ َّ  ٖ َۡ نُلوٖ�  ٢ِ� ِس َّ وٖ�  ٢َوَطۡلٖح  َُ ّٱٖ ّمۡم ِِ  ]  ٣٠،  ٢٨: الواقعو[﴾ ٣َو

অথরঃ ‘তােদর জনয কাটাবৃংসমূহ, থের থের সাজােনা কলা, িব�ীণর 

অ�লবযাপী োয়া, সবরদা �বাহমান পািন, আর েুব �চুর পিরমাণ 

ফল থাকেব। যা েকানিদন েশষ হেব না এবং েভাগ করেত েকান 

বাঁধা-িবপি�ও থাকেব না।’ (সূরা ওয়ািক‘আহ : ২৮-৩০) 
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অনয্ বলা হেয়েেঃ 

بَۡ�ُٰب  ﴿
َ
َفّتَحٗ  لُّهُم ۡۡ� َّ ٖن  َۡ ِٰت َع َّ ّتِ�  ٥َج ِٰكَهٖ   َُِٔ ََ ِ ُعوَن �ِيَها ب َۡ َ� �ِيَها يَ

اٖب  ٖ َوَ�َ � َۡ ِ ث هُ  ٥َِ ََ اٌب ۞وَِعن ََ تۡ
َ
ِف � َۡ َُ ۡلّط ٰ ََ ِٰص ََ وَن  ٥ۡم  َُ ا تُوَع ََ َ�َٰذا 

َِن ّ�َفاٍا  ٥ِ�َۡوِم ۡۡ�َِساِب  ُۥ  ََ ا  ََ  ]  ٥٤،  ٥٠: ص[﴾  ٥ِِّن َ�َٰذا لََِزُۡ�َنا 

অথরঃ ‘িচর�ায়ী জা�াতসমূহ যার �ারসেলা তােদর জনয উউু� 

হেয় থাকেব। েসোেন তারা েিস িদেয় বসেব এবং �চুর ফল ও 

পানীয় েচেয় পািােব, আর তােদর িনকট ল�াবনত সমবয়ো �ী 

থাকেব। এ িজিনসসেলা এমন যা িহেসেবর িদন দান করার জনয 

েতামােদর িনকট ওয়াদা করা হেয়েে। এটা আমােদর েদয়া 

িরিযক, েকােনা িদন েশষ হেয় যােব না।’ (সূরা সদ: ৫০-৫৪) 

জা�াতীেদরেক আ�াহ পিব্া �ী ও হরেদর সােথ িবেয় েদেবন 

মহান আ�াহ বেলনঃ 

ّتِ�  ﴿ ُٰهم ِ�ُوٍ  ِ�ٖ�  َُِٔ ََ ۡصُفوفَ ٖ� َوَزّوۡج َّ  ٖ ُ ُُ  ٰ ]  ٢٠: الطو [﴾  ٢َ� َ�َ  

অথরঃ ‘তারা সামনা-সামিনভােব সাজােনা সাির সাির আসেনর 

উপর েিস িদেয় বেস থাকেব এবং আিম তােদর সােথ সুনয়না 

হরেদর িববাহ েদেবা।’ (সূরা তুর: ২০) 

 অথর অতযগ সুস, অিন�য حو اء বহবচেনর শ�। একবচেন حو 
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সু�র। �ع শ�িটও বহবচন। একবচেন عيغيء অথর ভাসা ভাসা 

ডাগর চংুওয়ালা নারী। যােদরেক বাংলা সািহেতযর ভাষায় হিরণ 

নয়না বলা হয়। হর সসে� বযােযা িদেত িগেয় মুফািভরগণ 

দু’ভােগ ভাগ কেরেেন, এক দেলর মেতঃ সসবত এরা হেব 

েসসব েমেয় যারা বােলগা হওয়ার পূেবরই মৃতুযবরণ কেরিেেলা 

এবং যােদর িপতা-মাতা জা�ােত যাওয়ার েযাগয হয় িন। েস সব 

েমেয়েদরেক েষাড়শী যুবতী কের হের রপাগর করা হেব। আর 

তারা িচরিদন নবয যুবতীই েথেক যােব। 

অনযেদর মেতঃ হরগণ �কৃতপেং �ী জািত িক� তােদর সৃি্ 

মানব সৃি্র েচেয় আলাদা এবং আ�াহ রা�ুল ‘আলামীন আপন 

মিহমায় তােদরেক সৃি্ কেরেেন। 

অনয্ বলা হেয়েেঃ 

َساٞن  ﴿ َِ  ٌَ ٰ ََ  ]  ٧٠: الرحن[﴾  ٧�ِيِهّن َخۡي

অথরঃ ‘(এসব িনয়ামেতর মেধয থাকেব) তােদর জনয স্ির্বান 

ও সুদশরন �ীগণ।’ (সূরা আর-রাহমান: ৭০) 

সূরা আল-ইমরােন বলা হেয়েেঃ 

ۡزَ�ٰٞج  ﴿
َ
َُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ ٰ نَۡ�

َ
َِن َ�ۡتَِها ۡۡ� ٰٞت َ�َِۡأ  َّ ََ َ ّ�ِِهۡم َج ِيَن ّۡ�َاۡواْ ِعن َّ ِ ل

ۢ بِٱۡلعَِبااِ  ُۡ ُ بَِص َّ ِ  َوۡ َّ َِن ۡ َّ ةٞ َو ِۡضَ�ٰٞن  ََ َطّه ]  ١٥: ال عمران[ ﴾ ١َّ  
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অথরঃ ‘যারা আ�াহেক ভয় কের তােদর �িতপালেকর িনকট 

তােদর জনয এমন উদযান সমূহ রেয়েে যার নীচ িদেয় ঝণরাধারা 

�বাহমান। আর েসোেন তারা িচরকাল অব�ান করেব। েসোেন 

তােদর জনয আরও আেে পিব্া �ীগণ ও আ�াহর স�ি্। 

জা�াতী হেররা হেব কুমারী 

আ�াহ বেলন, 

﴿ ٓ ُٰهنّ  ِِّ�ا ََ ۡ
�َشأ

َ
ُٰهنّ  ٣ ِِ�َشآءٗ  أ ََ َعۡل ََ بَۡ�اً ا فَ

َ
ً�ا ٣ � َُ اٗبا ُع ََ تۡ

َ
� ٣﴾ 

  ]    ٣٧  ،٣٥: الواقعو[

“আিম জা�াতী নারীেদরেক িবেশষরেপ সৃি্ কেরিে। তারপর 

তােদরেক িচরকুমারী, কািমনী ও সমবয়ো বািনেয়িে।” (সূরা 

ওয়ািক‘আহ : ৩৫-৩৮) 

ঐ সম� হর এবং �ীগণ শধু কুমারীই হেব না বরং এমন অব�ায় 

থাকেব েয, জা�াতীেদর রেশরর পূেবর েকােনা মানুষ অথবা  ীন 

তােদরেক রশর কের িন বা েদেেও িন। েকননা িবচােরর পূেবর 

েকােনা বযি�ই জা�ােত �েবশ করেত পারেব না তাই তােদরেক 

েদো বা রশর করাও সসব নয়। 

আ�াহ রা�ুল ‘আলামীন িনেজই বেলনঃ 

]  ٧٤: الرحن[﴾  ٧لَۡم َ�ۡطِمۡثُهّن ِِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآّنٞ  ﴿  
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অথরঃ তােদরেক (জা�াতীেদর) পূেবর েকােনা মানুষ অথবা  ীন 

রশর কের িন।’ (সূরা আর-রাহমান: ৫৬) 

হেররা হেব আবরেণ রিংত উ�ল মিণ-মু�ার মেতা সু�রী 

আ�াহ বেলন: 

و ٌ  ﴿ َُ َ�ٰٱِ  ٢ ِ��ٞ  َو َۡ َ
أ لُوٕ  َِ ِۡ  ]  ٢٣  ،٢٢: الواقعو[ ﴾ ٢ ۡلَۡمۡكُنونِ  ۡلّل

“হেরর উদাহরণ হেলা, আবরেণ রিংত মু�ার মেতা সু�র ও 

উ�ল এবং আয়তেলাচনা। ”(সূরা ওয়ািক‘আহ : ২৩) 

আ�াহ আেরা বেলন, 

ُهمۡ ﴿ ََ َُ  وَِعن ٰ ََ ِٰص ِف  ََ َۡ ّ�ُهنّ  ٤ ِ��ٞ  ۡلّط
َ
� َِ

ۡكُنونٞ  َ�ۡيٞض   َّ ٤﴾ 
  ]٤٩  ،٤٨: الّيفيت[

“তােদর েচাে সবরদাই অবনত (পিব্া যারা অেনযর িদেক তাকায় 

না), সু�র েচাে িবিশ্ এবং তারা েযন িডেমর আবরেণর েভতর 

সু� উ�ল।” (সূরা সাফ ফাত:৪৮- ৪৯) 

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, নবী করীম 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন 

نا  َالَوْ «
َ
ةً  أ

َ
ْلِل  ِمنْ  اْمَرأ

َ
غََعْت  اةَغاوِ  أ   اطا

َ
ْلِل  إِل

َ
 ِْض  أ

َ
َضيَءْت  األ

َ َ
 نَيْغَُهَمي، َمي أل

َْهُ 
َ
يُفَهي ِ �ًي، َالََمَأل ِّ َ

َ
ِسَهي َعَ  َاا

ْ
يَهي َاَمي اّل�ْيَي ِمنَ  َخْ�ٌ  َ أ ُِ« 
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‘জা�াতীগেণর �ীেদর মেধয েথেক েকােনা একজন �ী যিদ 

পৃিথবীর িদেক উঁিক েমেরা েদেেতা তেব আসমান ও জিমেনর 

মধযবতরী সবিকেু আেলািকত হেয় েযেতা এবং েগাটা পৃিথবী সুগে� 

ভের েযেতা। তার মাথার উড়নািটও পৃিথবী এবং পৃিথবীর সম� 

ব�র েচেয় দামী।’ (বুোরী, ২৭৯৬) 

অনয বণরনায় এেসেে, হেররা অতযগ উ�ল সু�রী, রপবতী, 

লাবণযময়ী, সু�র ও বড় বড় েচােের অিধকািরণী হেব, কাপেড়র 

মধয িদেয় তােদর হােড়র েভতেরর ম�া েদো যােব, তােদর েদহ 

আয়নার মেতা �ভ হেব এবং েয েকউ িনেজর েচহারা  তােত 

েদেেত পােব।  

আনাস ইবন মােলক েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: েমািমনেক জা�ােত ১শত নারীর সােথ 

েযৗনিমলেনর শি� েদয়া হেব। (মুসনােদ আহমাদ, ৪/৩৭১) 

অনয বণরনায় আেেঃ 

َل  إِنا « اا
َ
 الَقَمرِ  َضوْءِ  ِمثِْل  َعَ  اُُجوِلِهمْ  َضوْءُ  الِقيَيَموِ  يَْوىَ  اةَغاوَ  يَْدُخغُونَ  ُزْمَرةٍ  أ
ْغَوَ 
َ
ْحَسِن  ِمثِْل  َعَ  اَايِ�يَوُ  َاالّزْمَرةُ  اَلْدِ ، ل

َ
َميِء، ِف  ُد كّي  َيْوَيٍب  أ  لُِنك  السا

ك  َعَ  َزاَْجتَينِ  ِمغُْهمْ   َُجٍل  ُّ  يَُرر ُحغاوً  َسبُْعونَ  َزاَْجوٍ  ُُ  »َاَ ائَِهي ِمنْ  َسيقَِهي ُم

“�থম যারা িকয়ামেতর িদন জা�ােত যােব, তােদর েচহারা 
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পূিণরমার চাঁেদর মত উ�ল েদো যােব, আর ি�তীয় দল, তারা 

েযন েসৗ�েযর আকােশর  ব তারা, তােদর �েতযেকর জনয 

থাকেব দু’জন �ী, �েতযক �ীর উপর থাকেব স�রিট কাপড়, 

তথািপ তার েভতর েথেকও পােয়র নলার িভতেরর মগজ 

দৃি্েগাচর হেব।” (িতরিমযী, ২৫৩৫) 

েসানার োেট মুেোমুিে হেয় েহলান িদেয় বসেব 

﴿ ٰ َ�َ  ٖ ُ وُۡضونَ ٖ  ُُ ّتِ�  ١ َّ ٰبِلِ�َ  َعلَۡيَها �َ  َِّٔ ََ َت  ]١٦ ،١٥:الواقعو[ ﴾١ َُ

“জা�াতীরা েসানার োেট পররর মুেোমুিে হেয় েহলান িদেয় 

আরােমর সােথ আলাপচািরতা করেব।” (সূরা ওয়ািক‘আহ  : ১৫-

১৬) 

আ�াহ বেলন: 

ۡزَ�ُٰجُهمۡ  ُهمۡ ﴿ 
َ
َ�ٰٱٍ  ِ�  َوأ ِِ  َ�َ  

َ
�ۡۡ َِ ِ ّتِ�  َ آ�   ]  ٥٦: �س[ ﴾ ٥ ونَ  ُٔ َُ

“তারা এবং তােদর �ীরা োয়ার মেধয োেট েহলান িদেয় বসেব। 

েসোেন তােদর জনয রেয়েে ফল-মুল এবং তারা যা চােব সবই 

।” সূরা ইয়ািসন-৫৬) 

হরেদর �াণ মাতােনা সংগীত 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, জা�ােতর মেধয 
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হরেদর একিট সমি্ থাকেব, যারা এমন মধুর সুের গান গােব, 

আ�াহর েকান সৃি্ এত সু�র কে�র গান আর েকােনা িদন 

েশােন িন। তারা এ বেল গাইেব: 

‘আমরা িচর�ায়ী, েকান িদন েতম হেবা না, 

আমরা িচরসুেী, েকানিদন দুঃেী হেবা না। 

আমরা িচরস�্, েকান িদন অস�্ হেবা না, 

সুসংবাদ, আমরা যােদর জনয এবং যারা আমােদর জনয। 

(িতরিমযী, ২৫৬৪)P1F

2
P  

আবু েহারায়রা রািদয়া�াহ আনহেক জা�াতী গােনর ধরণ স�েকর 

িজেজস করায় িতিন উ�র েদন: েস সকল গান হেব আ�াহর 

হামদ ও সণ-কীতরন, �শংসা ও �িত। 

জা�াতীেদর েেদমেতর জনয অসংেয িগলমান থাকেব 

জা�াতীেদর জনয হেরর পাশাপািশ িগলমান (غغمين) থাকেব। 

                                                           
2 দুবরল সনেদ; তেব ইবন উমর রািদয়া�াহ আনহমা েথেক 

�াবারানীর কাোকািে অেথর একিট বণরনা রেয়েে, শাইে আল-

আলবানী েসটােক হাসান বেলেেন, তাই উপেরর বণরনািট েরেে 

েদওয়া হেলা। [স�াদক] 
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 অথর দাস, েসবক ইতযািদ। غالى বহবচন, এক বচেন غغمين

মহান আ�াহ বেলনঃ 

ۡكُنوٞن  ﴿ َّ  ِٞ ُ ل ِۡ ُ ّ�ُهۡم ل
َ
� َِ ]  ٢٤: الطو [﴾  ٢۞َوَ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغۡلَماٞن لُّهۡم   

“আর তােদর (েসবা যে�) কােজ িনযু� থাকেব এমন সু�র সুস 

বালক, তারা েযন (িঝনুেক) লুিকেয় থাকা মু�।” (সূরা তুর: ২৪) 

 বা েসবকগণ হেব িচরগন বালক। এেদর বয়স غغمين

েকােনািদনই বাড়েব না। এই েসইসব বালক যারা বােলগ হওয়ার 

আেগই মৃতুযবরণ কেরেে এবং তােদর বাবা-মা িচর�ায়ী জাহা�ামী 

হেব। অথবা তারা হেব এক নতুন সৃি্ যােদরেক আ�াহ আপন 

মিহমায় জা�াতীেদর পিরচযরা ও েসবার জনয সৃি্ করেবন। 

(আ�াহই সবরজ)। ঐ বালকগণ জা�াতীেদরেক বাসন-েকাসন, 

োদয-পানীয় ইতযািদ পিরেবশেনর দািয়� িনেয়ািজত থাকেব এবং 

তারা পুরষ ও মিহলা উভয় ধরেনর জা�াতীেদর িনকট অবােধ 

যাতায়াত করেব। 

 অনয্ বলা হেয়েে: 

نُثوٗ �  ﴿ َّ  � ِٗ ُ ل ِۡ ُ ِسۡبَتُهۡم ل ََ ۡ�َتُهۡم 
َ
وَن َِِذا َ � ُ�َّ َّ ﴾  ١۞َوَ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَنٰٞن 

]  ١٩: اال�سين[  

‘‘আর তােদর (েসবার জনয) িনধরািরত থাকেব এমন সব বালক 
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যারা িচরিদনই বালক থাকেব। আপিন তােদরেক েদেেল মেন 

করেবন এরা েযন েিড়েয় েদয়া মু�া।’’ (সূরা দাহর: ১৯)  

কিচকাচঁা েোট িশশেদর আপযায়ন 

িশশরা আনে�র েোরাক। তােদর কিচকাঁচা চালন-চলন মেনাহর। 

যিদ তারাই আপযায়ন করায় তাহেল তা আেরা কত েবিশ 

আন� ন হেব! আ�াহ বেলন:  

ونَ  وِۡلَنٰنٞ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُطوُف  ﴿ ُ�َّ َّ
ۡ�َواٖب  ١ 

َ
بَا ِ�قَ  بِأ

َ
ٖس  َو�

ۡ
ِن َوَ�أ عِ�ٖ  َّ َّ 

ُعونَ  ّ�  ١ َّ ونَ  ّمِّما َوَ�ِٰكَه ٖ  ١ يُ�ِفُونَ  َوَ�  َ�ۡنَها يَُص ُ ّۡ مِ  ٢ َ�َتَخ  َوَ�ۡ

 ٖ ۡۡ ]٢١  ،١٧: الواقعو[ ﴾ ٢ �َۡشَتُهونَ  ّمِّما َط  

“তােদর কােে পানপা্ ও সূরাপূণর েপয়ালা হােত কিচ-েকামল 

িশশরা ে ারােফরা করেব। আর যা পান করেল মাথা বযাথা হেব 

না এবং িবকার�� হেব না। আর তােদর পে�সই ফল-মুল ও 

রিচস�ত পােীর েগাশত িনেয় আপযায়েনর জনয ে ারােফরা 

করেব।”  (সূরা ওয়ািক‘আহ : ১৭-২১) 

জা�াতীেদর  দিহক গিন 

রাসূল আকরাম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন: 

ْلُل  يَْدُخُل «
َ
ِغ�َ  ُمْرًدا ُجْرًدا اةَغاوَ  اةَغاوِ  أ ُا ْ�غَيءَ  ُمَك

َ
اْ  ثََالِ��َ  أ

َ
 َاثََالِ��َ  ثََالٍث  أ

 »َسغَوً 
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‘‘জা�াতীরা জা�ােত �েবশ করেব, তারা থাকেব েলাম ও দািড় 

েগাঁফ িবহীন, ে্নািবহীন, সুরমা লাগােনা, ি্শ অথবা েতি্শ 

বেেরর বয়েসর।’’ (িতরিমযী, ২৫৪৫) 

অনয হাদীেস বলা হেয়েে: 

 »نهميُل اليف� شبينهم اال يب� ثييمرد  ألل اةغو جرد«

‘‘জা�াতীগণ েলাম ও দািড় েগাঁফ িবহীন হেব, তােদর েচাে থাকেব 

সুরমািয়ত। তােদর েযৗবন েকানিদনই িবলু� হেব না এবং তােদর 

কাপড় েচাপড়ও পুরােনা হেব না।’’ (িতরিমযী, ২৫৩৯) 

হাসান বসরী রহ. বেলন,  

ََْت 
َ
  َعُجوزٌ  أ

َ
ك  إِل ِِ

ُ  َص�ا  ااا َا َقيلَْت  �َ اََسغام َعغَيْهِ  ا ِ   َُسوَل  يَي: َُ َا َ  اْدعُ  ا َا نْ  ا
َ
 أ

َغاوَ  يُْدِخغَِ� 
ْ
َقيَل . اة ىا  يَي( :َُ

ُ
َغاوَ  إِنا  فَُالنٍ  أ

ْ
  اة

َ
 فََولاْت : قَيَل ) . َعُجوزٌ  ََْدُخغَُهي ال

َقيَل . َ�بِْك  ْخِبُاَلي( :َُ
َ
َهي أ �ا

َ
َ  

َ
َ  إِنا  َعُجوزٌ  َاِ�َ  ََْدُخغَُهي ال َا   ا

َ
 إِناي: َ�ُقوُل  َ�َعيل

نَيُلنا 
ْ
أ َِ ْ �

َ
يءً  أ َِ ْ غَيُلنا . إِ�

ْ
 )أَراني عرُي. أن�ي ا فََجَعغ

একবার রাসূেল আকরাম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকট 

এক বৃ�া আেবদন করেলন: ‘‘েহ আ�াহর রাসূল! আপিন দু’আ 

কের িদন আিম েযেনা জা�ােত েযেত পাির।’’ রাসূেল আকরাম 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েকান বৃ�া জা�ােত যােব 

না। একথা শেন বৃ�া কাঁদেত লাগেলন। তেন িতিন তােক েডেক 
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বলেলন: বুিড় েশােনা, তুিম যেন জা�ােত যােব তেন আর বুিড় 

থাকেব না। েষাড়ষী যুবতী হেয়ই জা�ােত �েবশ করেব। একথা 

শেন বৃ�া েুশী হেয় চেল েগেলা। [শামােয়েল িতরিমযী, বণরনা নং 

২০৫, শাইে আল-আলবানী বণরনািটেক হাসান বেলেেন]  

জা�ােতর নদী ও ঝণরাসমূহ 

জা�ােত েমাট চার ধরেনর নদী �বািহত হেব।  

(১) পািন  (২) দ্ুধ (৩) মধু (৪) শরাব। তউেধয পািন, তার 

ঝণরাসমূহ হেভ,  

1) ‘কাফুর’ নামক ঝণরা। এর পািন সু�াণ এবং সুশীতল। 

2) সালসািবল ঝণরা। এর পািন ফুটগ চা ও কিপর নযায় 
সুগি� ও উ�� থাকেব।  

3) তােনীম নাম ঝণরা। এর পািন থাকেব নািতশীেতা�।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َِن َ�ۡتَِها  ﴿ ٰٖت َ�َِۡأ  َّ ّن لَُهۡم َج
َ
ِٰت أ َٰ ِ ٰل ّٰ ْ ۡل ْ وََعِملُوا ُنوا ََ ِ ّۡيِيَن َءا َوسَّ ِ

 ۖ َُ ٰ نَۡ�
َ
 ]٢٥: القرة[﴾ ۡۡ�

“আর যারা ঈমান এেনেে এবং স্কাজ কেরেে তােদরেক শভ 

সংবাদ িদন েয, তােদর জনয রেয়েে জা�াত, যার তলেদেশ নদী 
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�বািহত।” (আল বাকারা:২৫) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ِن ّلَ�ٖ  ﴿ َّ  َٞ ٰ نَۡ�
َ
ِ َءاِسٖن َو� ۡۡ ََ آٍء  َّ ن  َّ  َٞ ٰ نَۡ�

َ
ََ ۡلُۡمّتُاوَنۖ �ِيَهآ � ِّ وُِع َثُٱ ۡۡ�َّن ِ ّۡل َّ

� َولَُهۡم  َصّ�ٗ َّ ِۡن َعَسٖٱ  َّ  َٞ ٰ نَۡ�
َ
َِ�َِ� َو� ٰ ّّ ةٖ ّلِل َٖۡ ّيّ َٖ ِۡن  َّ  َٞ ٰ نَۡ�

َ
ۥ َو� ۦُ ۡ َطۡعُم ّۡ ّلۡم َ�َتَغ

َِن ُ�ِّ  َِ �ِيَها  ٰ ََ ]                                                              ١٥: �مد[﴾  ََّۡم  

“মু�াকীেদরেক েয জা�ােতর �িত�িত েদয়া হেয়েে তার দৃ্াগ: 

তােত আেে িনমরল পািনর নহরসমূহ, আেে দুেধর নহরসমূহ যার 

�াদ অপিরবতরনীয়, আেে পানকারীেদর জনয সু�াদু সুরার 

নহরসমূহ, আেে পিরেশািধত মধুর নহরসমূহ এবং েসোেন 

তােদর জনয থাকেব �েতযক �কােরর ফলমূল।”(মুহা�দ:১৫) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  �َِٖ َ
َااٍ� أ ََ ٰٖت وَُ�ُيوٖن  ٥ِِّن ۡلُۡمّتاَِ� ِ�  َّ  ]٥٢،  ٥١: الخين[﴾  ٥ِ� َج

“িন�য় মু�াকীরা থাকেব িনরাপদ �ােন— উদযান ও ঝণরার 

মােঝ।”(আদ দুোন:৫১-৫২) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

 ]٥٠: الرحن[﴾  ٥�ِيِهَما َ�ۡيَناِن َ�ََِۡ�اِن  ﴿

“উভয় উদযােন রেয়েে �বাহমান দুই ��বণ।”(আর রাহমান:৫০) 
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

 ]٦٦: نالرح[﴾  ٦�ِيِهَما َ�ۡيَناِن نَّلاَخَتاِن  ﴿

“উভয় উদযােন আেে উভিলত দুই ��বণ।” (আর রাহমান:২২) 

সূরা যািরয়ােত বলা হেয়েে: 

ٰٖت وَُ�ُيوٍن  ﴿ َّ آ َءاتَٮُٰهۡم َ ّ�ُهۡمۚ ِِّ�ُهۡم َ�نُواْ َ�ۡبَٱ  ١ِِّن ۡلُۡمّتاَِ� ِ� َج ََ َءاِخِذيَن 
ََ ُ�ِۡسَِِ�  ِ ]  ١٦،  ١٥: اَا �يت[﴾  ١َ�ٰل  

‘‘অবশয মু�াকী েলােকরা েসিদন বাগ-বািগচা ও ঝণরাধারাসমূেহর 

পিরেব্েন অব�ান থাকেব। তােদর রব তােদরেক যা েদেব 

সানে� তারা তা �হণ করেত থাকেব। (এটা এজনয েয) তারা 

এর আেগ মুহিসন (সদাচারী) বা�া িহেসেব পিরিচত িেেলা।’’ 

(সূরা যািরয়াত: ১৫-১৬) 

বাগানসমূেহর িনচ িদেয় �বােহর অথর হেভ, বাগানসমূেহর পাশ 

িদেয় নদী নালা �বাহমান থাকেব। েকননা- বাগ-বািগচা যিদও 

নদীর িকনাের হয় তবু তা নদী েথেক একটু উচু জায়গাই হেয় 

থােক এবং নদী ও বাগান েথেক সামানয িনচু িনেয়ই �বািহত 

হয়।  

পংাগের েয সম� জায়গায় ঝণরার কথা বলা হেয়েে েসোেন 

বাগান এবং ঝণরা একে্ থাকেব একথাই বলা হেয়েে। আমরা 
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জািন বাগােনর মেধয বা একই সমতেল ঝণরা থাকা সসব। শধু 

সসবই নয় বাগােনর েশাভা বধরেনর একিট অনযতম উ্সও বেট। 

তাই কুরআেনর ভাষায় হেভ: 

ٰٖت وَُ�ُيوٖن  ﴿ َّ ]  ٥٢: الخين[﴾  ٥ِ� َج  

“েসিদন তারা বাগ-বািগচা ও ঝণরাসমূেহর পিরেব্েন অব�ান 

করেব।”  

আেরা বলা হেয়েে: 

َ�ٰلَُها َوُذّلِلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَۡذِ�ٗ�  ﴿ ِِ ]  ١٤: اال�سين[﴾  ١َوَاا�َِيً  َعلَۡيِهۡم   

‘‘জা�ােতর োয়া তােদর উপর িব�ৃত হেয় থাকেব এবং তার 

ফলসমূহ সবরদা আয়ে�র মেধয থাকেব।’’ (সূরা দাহর: ১৪) 

একই জায়গায় নানা ধরেনর ফুল ফেলর বাগান, বড় বড় োয়াদার 

বৃংরািজ, ঝণরাসমূহ, সােথ িবশাল আয়তেনর অঅািলকাসমূহ, পাশ 

িদেয় �বাহমান নদী, একে্ এসেলার সমােবশ  টেল পিরেবশ 

কত েমািহনী মেনামু�কার হেত পাের তা িলেে বা বণরনা কের 

বুঝােনা েকান�েমই সসব নয় শধুমা্ মেনর েচােে ক�নার েিব 

েদেেল িকেুমা্ অনুমান করা সসব। 

মু‘আিবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন: 
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ثم �ِقق ، ارر المر ، ارر الغب ، ارر العسل ، إن ف اةغو رر اليء « 
 ) . ااه التماي (  . »األنهي  نعد  

“িন�য়ই জা�ােতর মেধয থাকেব পািনর সমু�, মধুর সমু�, দুেধর 

সমু� এবং মেদর সমু�; অতঃপর নদী-নালার বযব�া করা হেব।” 

[িতিরিমযী, ২৫৭১] 

জা�ােতর �াসাদ, কং ও তাবুঁসমূহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ٖن�  ﴿ َۡ ِٰت َع َّ ِ�َن َطّيَِبٗ  ِ� َج ٰ ََ ََ  ]٧٢: الوُو[﴾ َو

“আরও ওয়াদা িদেভন, উ�ম বাস�ােনর, �ায়ী জা�াতসমূেহ।” 

[সূরা আত-তাওবাহ: ৭২] 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

َُِنوَن  ﴿ َ�ِٰت َءا َُ  ]٣٧: سبي[﴾  ٣َوُهۡم ِ� ۡۡلُغ

“আর তারা সুউ্ �াসােদ িনরাপেদ থাকেব।”(সূরা সাবা: ৩৭) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

وْ ﴿
ُ
ْ َوُ�لَّاۡوَن �ِيَها َ�ِّيٗ  َوَسَ�ًٰما أ وا فََ  بَِما َصَ�ُ َۡ َۡزۡوَن ۡۡلُغ ُۡ  ََ ِ � ٰ َٓ٧  ﴾
 ]٧٤: الفرقين[
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“তারাই, যােদরেক �িতদান েদয়া হেব জা�ােতর সুউ্ কং, 

েযেহতু তারা িেল  ধযরশীল। আর তারা �া� হেব েসোেন 

অিভবাদন ও সালাম।”(সূরা আল-ফুরকান: ৭৫) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َِن َ�ۡتَِها  ﴿ ۡبِِّي ٞ َ�َِۡأ  َّ ََٞف  ِن فَۡوَُِها ُغ َّ ََٞف  َ�ِٰ�ِن ّۡيِيَن ّۡ�َاۡواْ َ ّ�ُهۡم لَُهۡم ُغ
ُ ۡلِۡميَعاَا  َّ ۡ َُ ِ ِ َ� ُ�ۡل َّ ۡ ََ ۖ وَۡع َُ ٰ نَۡ�

َ
   ]                                                                                                                            ٢٠: الزمر[﴾  ٢ۡۡ�

“তেব যারা তােদর রেবর তাকওয়া অবলসন কের, তােদর জনয 

আেে বহ �াসাদ যার উপর িনিমরত আেরা �াসাদ, যার পাদেদেশ 

নদী �বািহত; এটা আ�াহ র �িত�িত, আ�াহ �িত�িতর 

িবপরীত কেরন না।”(সূরা যুমার: ২০) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َٞ ِ� ۡۡ�َِياِم  ﴿ ٰ ۡاُصوَ� َّ و ٞ   ]٧٢: الرحن[﴾  ٧َُ

“তারা হূর  ,তাঁবুেত সুরিংতা।”  )সূরা আর -রাহমান :৭২(  

আবু মূসা আশ’আরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: জা�ােত েমািমেনর জনয 

মু�ার  তির তাঁবু থাকেব। এর  দ রয হেব ৬০ মাইল। েসোেন 

েমািমনেদর পিরবার থাকেব। তারা তােদর কােে আসা-যাওয়া 

করেব, এেক অপরেক েদেেত পারেব না। (বুোরী, ৪৮৭৯; 
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মুসিলম, ১৮০) 

তাঁবু দী র হওয়ার কারেণ সাধারণভােব এেক অপরেক দূরে�র 

কারেণ েদেেত পােব না।  

আনাস ইবন মােলক েথেক বিণরত, িতিন িমরােজর হাদীস বণরনা 

কের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বরাত িদেয় 

বেলন: িজবরীল আমােক িসদরাতুল েমানতাহা পযরগ িনেয় েগেলা। 

এরপর অজাত রং �ারা চতুিদরক আবৃত হেয় েগেলা। পের 

আমােক জা�ােত �েবশ করােনা হেলা। েসোেন মু�ার  তির 

তাঁবুসমূহ রেয়েে। এসেলার মািট হেভ েমশক।’ (বুোরী, ৩৪৯; 

মুসিলম, ১৬৩) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: জা�ােতর ইট 

হেলা েসানা ও রপার, মািট হেলা েমশক, কংকর হেলা মু�া ও 

ইয়াকুত, মািট হেলা যাফরান। েয �েবশ করেব েস সুেে থাকেব, 

দুঃেী হেব না, িচর�ায়ী হেব, মৃতুয বরণ করেব না, েপাশাক 

পুরাতন হেব না এবং েযৗবন েশষ হেব না। [িতরিমযী, ২৫২৬; 

মুসনােদ আহমাদ ২/৩০৪] 

জা�ােতর বৃং ও িবহিকুল 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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ُٰب ۡۡ�َِمِ�  ﴿ َٰ ۡص
َ
ٓ أ ا ََ ُٰب ۡۡ�َِمِ�  َٰ ۡص

َ
ُۡلو�ٖ  ٢َوأ َّ  ٖ َۡ َوَطۡلٖح  ٢ِ� ِس

نُلوٖ�  وٖ�  ٢َّ َُ ّٱٖ ّمۡم ِِ ۡسُكوٖب  ٣َو َّ آءٖ  ََ �ٖ  ٣َو َۡ ِ ث َِ : الواقعو[﴾  ٣َوَ�ِٰكَه ٖ 
٣٢،  ٢٧ [                                                                                                                     

“আর ডান িদেকর দল, কত ভাগযবান ডান িদেকর দল! তারা 
থাকেব এমন উদযােন, যােত আেে কাঁটাহীন কুলগাে এবং কাঁিদ 
ভরা কলা গাে; আর সসসািরত োয়া; আর সদা �বাহমান পািন 
এবং �চুর ফলমূল।”(সূরা আল-ওয়ািক‘আহ : ২৭ – ৩২) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

َااَم َ ّ�ِۦِ� َجّنَتاِن  ﴿ ََ بَاِن  ٤َولَِمۡن َخاَف  ّأِ َءاَ�ٓءِ َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
َذَواتَآ  ٤فَبِأ

ۡ�َناٖن 
َ
]٤٨،  ٤٦: الرحن[﴾  ٤أ  

“আর েয তার রেবর স�ুেে উপি�ত হওয়ার ভয় রােে, তার 

জনয রেয়েে দুিট উদযান। কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর 

েকান অনু�েহ িমথযােরাপ করেব? উভয়ই বহ শাো-

প�বিবিশ্।”(সূরা আর-রাহমান: ৪৬ – ৪৮) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َِن ُاونِِهَما َجّنَتاِن  ﴿ بَاِن  ٦َو ّأِ َءاَ�ٓءِ َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
َتاِن  ٦فَبِأ َّ ٓ َها َۡ َُ٦  ﴾

 ]٦٤،  ٦٢: الرحن[

“এ উদযান দুিট োড়া আেরা দুিট উদযান রেয়েে। কােজই েতামরা 
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উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথযােরাপ করেব?  ন 

সবুজ এ উদযান দু’িট।”(সূরা আর-রাহমান: ৬২ – ৬৪) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

َ�ٰٖٱ وَُ�ُيوٖن  ﴿ ِِ  ]٤١: الرسالت[﴾  ٤ِِّن ۡلُۡمّتاَِ� ِ� 

“িন�য় মু�াকীরা থাকেব োয়ায় ও ��বণ বহল �ােন।”(সূরা 

আল-মুরসালাত: ৪১) 

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন: 

إن شئتم .  »�س� الرايب ف لغهي ميئو عى ال يقطعهي ، إن ف اةغو شجرة « 
وٖ�  ﴿: فيقرؤاا  َُ ّٱٖ ّمۡم ِِ ۡسُكوٖب  ٣َو َّ آءٖ  ََ  ) . ااه الخي ي(﴾  ٣َو

“িন�য়ই জা�ােতর মােঝ এমন একিট বৃং হেব, যার োয়ার 

মােঝ একজন আেরাহী একশ বের পযরগ �মণ করেত পারেব, 

তবুও বৃেংর োয়ােক অিত�ম করেত পারেব না। যিদ েতামরা 

চাও, তাহেল েতামরা পাি কর: (আর সসসািরত োয়া এবং সদা 

�বাহমান পািন)।”P2F

3
P’ 

অনয হাদীেস বলা হেয়েে: 

                                                           
3 বুোরী, আস-সহীহ, হািদস নং- ৩২৫১; মুসিলম, ২৮২৭।  
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 »اسيقهي من ذلب ف اةغو شجر إال مي«

‘‘জা�ােত এমন েকান বৃং েনই যার শাো �শাো �েণরর নয়।’’ 

(িতরিমিয, ২৫২৫) 

জারীর ইবেন আ�ু�াহ রািদয়া�াহ আনহ বণরনা কেরেেন: একিদন 

আিম সালমান ফােরসীর িনকট েগলাম। িতিন আলাপ আেলাচনার 

এক পযরােয় েোট একিট কােির টুকেরা িনেলন, যা তার দু’ 

আিুেলর মােঝ থাকার কারেণ ভােলাভােব েদো যািভল না। িতিন 

বলেলন: যিদ তুিম জা�ােত এতটুকু কাি সং�হ করেত চাও তা 

পারেব না। আিম বললাম: তাহেল েেজুর গােও অনযানয গােপালা 

েকাথায় যােব। (যার কথা কুরআন ও হাদীেস উে�ে আেে?) 

িতিন বলেলন: অবশয েেজুর ও অনযানয গােপালা েসোেন থাকেব 

তেব তা কােির হেব না। বরং তা শাখা �শাখাগেুলা েমািম ও �েণরর 

ৈতরী হেব। আর তােত থাকেব কাঁিদ কাঁিদ েখজরু। (বাইহাকী; আল-বা‘েে 

ওয়ান নুশূর, ১/১৯১; শ‘আবুল ঈমান, ৭৭৯৭; শাইে আল-

আলবানী সহীহত তারগীেব েসটােক হাসান বেলেেন) 

জা�ােত শধু গাে-পালা, নদী-নালা ও ঝণরাধারাই থাকেব না। 

েসোেন রং েবরং এর নানা �জািতর পােীও থাকেব। তারা 

সারাংণ কুজন কাকলীেত মুেিরত কের রােেব।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন: 
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‘‘জা�ােত লসা  াড় িবিশ্ উেটর নযায় পােীও আেে। যারা সবরদা 

জা�ােতর বৃংারাজীর মেধয িবচরণ কের েবড়ােব।’’ আবুবকর 

রািদয়া�াহ আনহ েশােন আরজ করেলন: ‘‘ইয়া রাসূলা�াহ! তারা 

েতা েুব আন�ময় ও সুেময় জীবন যাপন রত।’’ রাসূলু�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম  বলেলন: ‘‘েসসেলা ভংণকারীরা েসোেন 

আেরা উ�ম জীবন যাপন করেব।’’ একথা িতিন িতনবার 

বলেলন। (মুসনােদ আহমদ ৩/২৩৬) 

জা�াতীেদর আসবাবপ্ 

۠ َوُ�َطاُف َعلَۡيِهم � ﴿ ا ََ ۡ�َواٖب َ�نَۡت ََُوا ِ�
َ
ِن فِّل ٖ َوأ َّ َِن  ١�َِي ٖ   ْ ا ََ ََُوا ِ�

 � َٗ ي َِ ُ وَها َ�ۡا َّ  ]  ١٦،  ١٥: اال�سين[﴾  ١فِّل ٖ َُ

‘‘তােদর স�ুেে েরৗপয িনিমরত পা্ ও কাঁেচর েপয়ালা আবিতরত 

করােনা হেব। েস কাঁচ যা েরৗপয জাতীয় হেব এবং েসসেলােক 

পিরমাণ মেতা ভরিত কের রাো হেব।’’ (সূরা দাহর: ১৫-১৬) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

نُفُس  ﴿
َ
ا �َۡشَتِهيۦِ ۡۡ� ََ ۡ�َواٖب� َو�ِيَها 

َ
ِن َذَهٖب َوأ َّ ُ�َطاُف َعَلۡيِهم بِِصَحاٖف 

وَن  نُتۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ۖ َوأ ُ�ُ�ۡ

َ
�ۡۡ ّ ََ  ]  ٧١: الزخرف[﴾  ٧َوتَ

‘‘তােদর সামেন েসানার থালা ও পান পা্ আবিতরত হেব এবং 

মন ভুলােনা ও েচাে জুড়ােনা িজিনসসমূহ েসোেন বতরমান 
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থাকেব। তােদরেক বলা হেব এেন েতামরা িচরিদন এোেন 

থাকেব।’’ (সূরা যুেরফ: ৭০) 

এোেনও েদো যােভ েকাথাও �েণরর এবং েকাথাও েরৗেপযর 

পাে্র কথা উে�ে করা হেয়েে। অথরা্ েসোেন �েণরর অথবা 

েরৗেপর পান পা্ একে্ অথবা পৃথক পৃথক বযবহার করা হেব। 

তেব েরৗপয পাে্র আেরকিট  বিশে্যর কথা বলা হেয়েে েয, েস 

পা্সেলা যিদও েরৗেপযর  তরী হয় িক� কাঁেচর মেতা �ভ েদো 

যােব। যা েদেেল কাঁেচর মেতাই মেন হেব িক� কাঁেচর মেতা 

ভিুর হেব না। িিক ত�প �ভ বালাোনার কথাও হাদীেস উে�ে 

আেে। নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন:  

 »طغهي من ليلرليإن ف اةغو غر في يرر ليلرلي من نيطغهي اُي«

‘‘জা�ােতর মেধয এমন বালাোনা আেে (�ভতার কারেণ) যার 

েভতেরর অংশ বাইের েথেক এবং বাইেরর অংশ েভতর েথেক 

েদো যায়।’’ (মুসনােদ আহমাদ ২/১৭৩) 

 »ا�يمرلم األلوة ------أمِيطهم اَلب «

‘‘তােদর িচরনী হেব �েণরর  তির --- তােদর ধুপদানী সুগ�ী কাি 

িদেয়  ালােনা হেব।’’ (বুোরী, ৩২৪৫; মুসিলম, ২৮৩৪) 
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েসানা-রপার জা�াত 

আবু মূসা আশ‘আরী েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: “দুেটা জা�াত রপার এবং পানপা্ ও 

আসবাপ্ও রপার। আর দুেটা জা�াত েসানার এবং পানপা্ ও 

আসবাবপ্ েসানার। জা�ােত আদেন তােদর ও আ�াহর মেধয 

দৃি্র আড়াল হেলা আ�াহর অহংকােরর চাদর।” (বুোরী, ৪৮৭৮; 

মুসিলম, ১৮০)। 

জা�ােতর ইটসেলা েসানা ও রপার, িসেমি হেভ েমশক, কংকর 

হেভ মিণ-মু�া ও ইয়াকুত পাথর এবং মািট হেভ যাফরান। 

জা�ােতর বাজােরর বণরনা 

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “জা�ােত একজন আওয়াজ 

দানকারী আওয়াজ িদেয় বলেব: েতামরা এেন েথেক িচরস্ু�, 

কেনও অসু� হেব না; েতামরা এেন েথেক িচরিদন জীিবত, আর 

মৃতুয বরণ করেব না, েতামরা এেন েথেক িচরযুবক, আর 

েকানিদন বৃ� হেব না, েতামরা এেন েথেক িচর�ায়ী িনয়ামত ও 

সুে-শািগেত থাকেব, কেনও দুঃে-েবদনার স�ুেীন হেব না।” 

একথাই আ�াহ িনে�া� আয়ােত বেলন: তােদরেক েডেক বলা 

হেব, েতামােদর আমেলর িবিনমেয় েতামরা এ জা�াত লাভ 
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কেরেো।’ (মুসিলম, ২৮৩৭) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেেন:  

‘‘জা�ােত একিট বাজার আেে। েসোেন জা�াতীগণ �িত শ�বার 

যােব। েসোেন উ�র িদেক হেত মৃদুম� বাতাস �বািহত হেয় 

জা�াতীেদর মুেম�ল ও পিরেধর ব�ািদ সুগি�েত ভিরেয় েদেব। 

আর তােদর েসৗ�যর ও রপ লাবণয পযরায়�েম বাড়েত থাকেব। 

সুতরাং তারা অতযগ সু�র ও লাবণযময় হেয় িনেজেদর �ী িনকট 

িফের আসেব। �ীগণ তােদরেক েদেে বলেব, আ�াহর শপথ‘‘ 

েতামার েয েসৗ�যরয ও লাবেণযর অিধকারী হেয়েো। আবার 

পুরষগণও বলেব, আ�াহর কসম! আমরা েতামােদর কাে হেত 

যাবার পর েতামােদর রপলাবণয ও েসৗ�যরও অেনক সণ বৃি� 

েপেয়েে। (মুসিলম, ২৮৩৩) 

জা�াতবাসীেদর োদয ও পানীয় 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

وَن  ﴿ ُ ّۡ ٖ ّمِّما �َۡشَتُهوَن  ٢َوَ�ِٰكَه ٖ ّمِّما َ�َتَخ ۡۡ ِم َط ]٢١،  ٢٠: الواقعو[﴾  ٢َوَ�ۡ  

“আর (ে ারােফরা করেব) তােদর পে�মত ফলমূল িনেয়, আর 

তােদর ঈি�ত পােীর েগা� িনেয়। [সূরা আল-ওয়ািক‘আহ: ২০-

২১] 
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আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ۚ نّن لِۡلُمّتاَِ� َ�ُۡسَن َ�  ﴿ َٞ ِۡ بَۡ�ُٰب  ٤اٖب  َٔ َ�َٰذا ذِ
َ
َفّتَحٗ  لُّهُم ۡۡ� َّ ٖن  َۡ ِٰت َع َّ َج

ّتِ�  ٥ اٖب  َُِٔ �ٖ َوَ�َ َۡ ِ ث َِ ِٰكَه ٖ  ََ ِ ُعوَن �ِيَها ب َۡ                                                                                                                  ]٥١،  ٤٩: ص[﴾  ٥َ� �ِيَها يَ

“এ এক �রণ, আর মু�াকীেদর জনয রেয়েে উ�ম আবাস, 

জা�াত, যার দরজাসমূহ তােদর জনয উউু�। েসোেন তারা 

আসীন হেব েহলান িদেয়, েসোেন তারা বহিবধ ফলমূল ও পানীয় 

চাইেব।” [সূরা সদ, ৪৯-৫১] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوً ا  ﴿
ۡ
أ َِ َِن  ُ�وَن  اَ  �َۡ َ ََ بۡ

َ
ُب بَِها ِعَباُا  ٥ِِّن ۡۡ� َ�ۡيٗنا �َۡ َ

 � ٗۡ َِ وَ�َها َ�ۡف َُ ِ َّ ِ ُ�َف َّ     ] ٦،  ٥: اال�سين[﴾  ٦ۡ

“িন�য় স্কমরশীেলরা পান করেব এমন পূণরপা্-পানীয় েথেক 

যার িম�ণ হেব কাফূর --- এমন একিট ��বণ যা েথেক 

আ�াহ র বা�াগণ  পান করেব, তারা এ ��বণেক যেথভা 

�বািহত করেব।” [সূরা আল-ইনসান, ৫-৬] 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡو ﴿
َ
ٍَ أ

َِ ِن َذ َّ ۡن َعِمَٱ َ�ٰلِٗحا  ََ ۖ َو َِۡثلََها  �ِِّ ٰٰ َۡز ُۡ َِِّةٗ  فََ�  ۡن َعِمَٱ َس نَ�ٰ ََ
ُ
أ

َساٖب  َِ  ِ ۡۡ زَُُوَن �ِيَها بَِغ َۡ ُخلُوَن ۡۡ�َّنَ  يُ َۡ ََ يَ ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
َِٞن فَأ ِۡ : غفر[﴾ ٤َوُهَو ُم

٤٠ [ 
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“েকউ ম� কাজ করেল েস শধু তার কােজর অনুরপ শাি�ই 

�া� হেব। আর েয পুরষ িকংবা নারী মুিমন হেয় স্কাজ করেব 

তেব তারা �েবশ করেব জা�ােত, েসোেন তােদরেক েদয়া হেব 

অগিণত িরিযক।”(সূরা গােফর: ৪০) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

نُفُس  ﴿
َ
ا �َۡشَتِهيۦِ ۡۡ� ََ ۡ�َواٖب� َو�ِيَها 

َ
ِن َذَهٖب َوأ َّ ُ�َطاُف َعَلۡيِهم بِِصَحاٖف 

وَن  نُتۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ۖ َوأ ُ�ُ�ۡ

َ
�ۡۡ ّ ََ                                                                                                                                         ]                   ٧١: الزخرف[﴾  ٧َوتَ

“�েণরর থালা ও পানপা্ িনেয় তােদরেক �দিংণ করা হেব; 

েসোেন মন যা চায় এবং যােত নয়ন তৃ� হয় তাই থাকেব। আর 

েসোেন েতামরা �ায়ী হেব।” (সূরা যুেরফ: ৭১) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ٰٖت َونَعِيٖ� ﴿ َّ ٓ َءاتَٮُٰهۡم َ ّ�ُهۡم َوَوَُٮُٰهۡم َ ّ�ُهۡم  ١ِِّن ۡلُۡمّتاَِ� ِ� َج َ�ِٰكِهَ� بَِما
ْ َهنِٓ�  ١َعَذاَب ۡۡ�َِحيِم  ُ�وا ْ َوۡۡ�َ ۢ ُ�ُوا نُتۡم َ�ۡعَملُوَن  َٔ ُِ ،  ١٧: الطو [﴾ ١� بَِما 

١٩  [ 

‘‘মু�াকী েলােকরা েসোেন বাগানসমূেহ ও িনয়ামত সসােরর মেধয 

অব�ান করেব। মজা ও �াদ আ�াদন করেত থাকেব েস সব 

িজিনেসর যা তােদর রব তােদরেক েদেবন। আর তােদর রব 

তােদরেক জাহা�ােমর আজাব হেত রংা করেবন। (তােদরেক 
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বলা হেব) োও এবং পান কর মজা ও তৃি�র সােথ। এটা েতা 

েতামােদর েস সব কােজর �িতফলন যা েতামরা (পৃিথবীেত) 

করিেেল।’’ (সূরা তুর: ১৭-১৯)  

অনয্ বলা হেয়েে: 

ُ�واْ  ٢ُ�ُطوُ�َها َاا�َِي ٞ  ٢ِ� َجّنٍ  َ�ِ�َ ٖ  ٢َ�ُهَو ِ� ِعَِش ٖ ّ اِضَي ٖ  ﴿ ْ َوۡۡ�َ ُ�ُوا
ۢ َهنِٓ�  يّاِم ۡۡ�َاِ�َ ِ  َٔ

َ
ۡسلَۡفُتۡم ِ� ۡۡ�

َ
 ]  ٢٤،  ٢١: اليقو[﴾  ٢� بَِمآ أ

‘‘েসোেন তারা বাি�ত সুেেভাগ িল� থাকেব। (তােদর অব�ান 

হেব) জা�ােতর উ্তম �ােন। যা ফলসমূেহর সভ ঝুলেত 

থাকেব। (বলা হেব) োও এবং পান কেরা, তৃি� সহকাের। েস 

সব আমেলর িবিনমেয় যা েতামরা অতীত িদেন কেরেো। ’’ (সূরা 

আল হা�াহ: ২১-২৪) 

আেরা বলা হেয়েে: 

ْ َ�َٰذا ّۡيِ ۖ ﴿ ا َُالُوا ُٗ ٖ ّ ِۡز � ََ َِن َ�َم َِۡنَها   ْ ْ بِۦِ�  ُ�َّما ُ زُُِوا تُوا
ُ
ۖ َو� َِن َ�ۡبُٱ أ ُ زِۡ�َنا 

ٰبِٗهاۖ  َّ ََ  ]  ٢٥: القرة[﴾ َُ

‘‘জা�ােতর ফল েদেেত পৃিথবীর ফেলর মেতাই হেব। যেন েকান 

ফল তােদর েদয়া  হেব োবার জনয, তারা বলেব: এ ধরেনর ফল 

েতা আমরা পৃিথবীেতই েেেয়িে।’’ (সূরা বাকারা: ২৫)  

ফলসেলা যিদও পৃিথবীর মেতা মেন হেব িক� �াদ ও গে� 
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স�ূণর উ�ত ও িভ� ধরেনর হেব। �িতবার োওয়ার সময়ই তার 

�াদ গ� েশৈন: েশৈন: বৃি� পােব। 

এোেন �� হেত পাের েয, পৃিথবীেত দুঃে আেে বেলই সুেেক 

আমরা উপেভাগ করেত পাির। িক� জা�ােত যিদ দুঃে না থােক 

তেব শধু সুে উপেভাগ করা যােব িক? বা সুে েভাগ করেত 

করেত একে েয়মী লাগেব না? 

এ দুিট উ�র হেত পাের 

�থমত: জা�াতীগণ জাহা�ামীেদর অব�া অবেলাকন করেত 

পারেব এবং কথেপাকথনও হেব। তাই তােদর সুেেক 

জাহা�ামীেদর সােথ তুলনা করেত ক্ হেব না এবং েস সুেে 

এক ে েয়িমও আসেব না।  

ি�তীয়ত: দুঃে না থাকেলও সুেের মা্া ি�িতশীল হেব না, 

পযরায়�েম বৃি� েপেত থাকেব। কােজই েস সুেেভাগ কেেনা 

�ািগ আেন না বরং সুেেভােগর অনুভুিত তী� হেত তী�তর হেব।  

জা�াতীেদর ��াব পায়োনার �েয়াজন হেব না 

জািবর রািদয়া�াহ আনহ নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম হেত বণরনা কেরেেন েয, িতিন বেলেেন: 

يأ ل ألل اةغو فيهي ا�شُون ال يتاوطون اال يمتخطون اال يبو لون «
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السا يغهمون السسبيح االكب� يمي  حال�ن طعيمهم ذلا جِيء يرش
 »يغهمون اافس

‘‘জা�াতীগণ জা�ােতর োবার োেব এবং পানীয় ব� পান করেব 

িক� েসোেন তােদর পায়োনা ��ােবর �েয়াজন হেব না, 

এমনিক তােদর নােক ময়লাও জমেব না। েঢকুেরর মাধযেম 

তােদর েপেটর ো�য�বয হজম হেয় িমশেকর সুগি�র মেতা 

েবিরেয় যােব। �াস-��াস �হেণর মেতাই তারা তাসবীহ 

তাকবীের অভয� হেয় যােব।’’ (মুসিলম, ২৮৩৫) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

 »ولون اال يتاطون اال يتفغون اال يمتخطوناليب«

‘‘তােদরেক েপশাব পায়োনা করেত হেব না, মুেে থুথু আসেব না, 

আর নােক েকানরপ ময়লা জমেব না।’’ (বুোরী, ৩৩২৭; মুসিলম, 

২৮৩৪) 

জা�াতবাসীেদর েপাষাক-পিরভদ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ َٞ �َِ ََ �ۖ َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها  ِٗ ُ ل ِۡ ُ َِن َذَهٖب َول َساوَِ  
َ
َِۡن أ َّلۡوَن �ِيَها  : الج[﴾  ٢ُُ

٢٣[ 
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“েসোেন তােদরেক অলংকৃত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা এবং েসোেন তােদর েপাষাক-পিরভদ হেব েরশেমর।”(সূরা 

আল-হা�: ২৩) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ٖس  ﴿ َُ ِن ُسن َّ  � ٗ َۡ َِن َذَهٖب َوَ�ۡلبَُسوَن �َِيابًا ُخ َساوَِ  
َ
َِۡن أ َّلۡوَن �ِيَها  ُُ

ّتِ�  َّ   ٖ َ�َفٗاا  ِٔنۡسََۡ�َ َۡ ُسَنۡت ُم ََ � نِۡعَم ََّۡواُب و َِ ِ َ آ�
َ
﴾  ٣َ� �ِيَها َ�َ ۡۡ�

                                                                 ]                                            ٣١: الكه [

“েসোেন তােদরেক �ণর কংকেন অলংকৃত করা হেব, তারা পরেব 

সূ� ও পুর েরশেমর সবুজ ব�, আর তারা েসোেন থাকেব 

েহলান িদেয় সুসি�ত আসেন; কত সু�র পুরোর ও উ�ম 

িব�াম�ল!” (সূরা আল-কাহাফ: ৩১) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

َِن فِّل ٖ َوَسَاٮُٰهۡم َ ّ�ُهۡم   َساوَِ  
َ
ْ أ ّلٓوا َُ ۖ َو  ٞ ٞ نۡسََۡ�َ َۡ ٍس ُخ َُ َلٰلَِيُهۡم �َِياُب ُسن

اٗبا َطُهوً ا   ]  ٢١: اال�سين[﴾  ٢َ�َ

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকৃত হেব েরৗপয িনিমরত কংকেন, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিব্ পানীয়।” (সূরা আল-ইনসান: ২১) 

সূরা আর রাহমােন বলা হেয়েে: 
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ّتِ�  ﴿ َُِٔ  َ�  ٰ ٍََف  َ�َ ٖ  َ ۡف َۡ َسانٖ  وََ�ۡبَاَِّأٍ  ُخ  ]  ٧٦: الرحن[ ﴾ ٧ َِ

‘‘তারা সবুজ গািলচা ও সু�র সুরি�ত শযযায় এলািয়তভােব 

অব�ান করেব।’’ (সূরা আর রহমান: ৭৬) 

উপেরা� আয়াতসমূেহর আেলােক বুঝা যায় েয, উ� েপাশাক 

এবং অলংকার পুরষ ও মিহলা উভয়েকই পরােনা হেব অলংকার 

সাধারণত: মিহলাগণই পের থােক। িক� পুরষেদরেক পরােনা 

হেব, কথািট আমােদর িনকট একটু েটকা লােগ। তেব 

গভীরভােব িচগা করেলই বুঝা যায় েয, �াচীনকােল এমন িক 

কুরআন যেন অবতীণর হেয়েে তেেনা রাজা-বাদশাগণ, সমাজপিত 

ও স�াগ বযি�বগর হােত, কােন, গলায় েপাষাক পিরভেদর 

অলংকার ও মুকুট বযবহার করেতন। এককােল আমােদর েদেশর 

রাজা বাদশা ও জিমদারগণ িবিভ� �কার অলংকার পরেতন সিতয 

করা বলেত িক, তেন পুরষেদর অলংকারিদ িেেলা েকৗিলেনযর 

�তীক। এ কথািট সূরা যুেরেফর একিট আয়ােতও �মািণত 

হয়। যেন মূসা (আলাইিহস সালাম) জাকজমকহীন েপাষােক 

শধুমা্ একিট লািি হােত িফরআউেনর দরবাের েগেলন, 

িফরআউনেক দাওয়াত েদয়ার জনয, তেন েস সভাসদেক লংয 

কের বেল উিেলা: 

‘‘এ যিদ আসমান জিমেনর বাদশাহর িনকট হেত ে�িরতই হেতা 
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তেব তােক �েণরর কংকন পিরেয় েদয়া হেলা না েকেনা? িকংবা 

েফেরশতােদর একটা বািহনীই না হয় তার আদরালী হেয় 

আসেতা।’’ (সূরা যেরফ: ৫৩) 

েকাথাও �েণরর কংকন আবার েকাথাও েরৗেপর কংকন পরােনার 

কথা বলা হেয়েে। এ �সেি েকােনা েকােনা আেলম বেলন: 

‘‘এ সব কিট আয়াত এক্ কের পাি করেল িতনিট অব�া সসব 

বেল মেন হয়। 

�থমত: তারা কেেনা �েণরর এবং কেেনা েরৗেপর কংকন পরেত 

চােব, আর উভয় িজিনসই তােদর ইভানুযায়ী থাকেব।  

ি�তীয়ত: �ণর ও েরৗেপযর কংকন তারা একসেি পরেব। েকননা, 

তােত েসৗ�েযরযর মা্া অেনকসণ বৃি� েপেয় যােব। 

তৃতীয়ত: যার ইভা হেব �েণরর কংকন পরেব এবং যার ইভা 

হেব েরৗেপযর কংকন পরেব।” 

জা�ােতর িবোনা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

فُوَع ٞ  ﴿ َۡ َّ  ٞ ُ ُُ وُۡضوَع ٞ  ١�ِيَها  َّ ۡ�َواٞب 
َ
ّ  ١َوَ�َما ُِ  َمۡصُفوفَ ٞ  ١َوأ ِِ َوَزَ ا

ۡبُثوثٌَ    ]١٦،  ١٣: الايشيو[﴾  ١ََ
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“েসোেন থাকেব উ�ত শযযাসমূহ, আর ��ত থাকেব পানপা্, 

সাির সাির উপাধান এবং িবোনা গািলচা।” (সূরা আল-গািশয়া: ১৩ 

– ১৬) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আরও বেলন: 

ّتِ�  ﴿ َُِٔ  َۡ�ۡ َٰ ٖ � وََج َِۡن ِِۡسََۡ�َ � َ�َطآ�ُِنَها  َُ ٰ فُ : الرحن[﴾  ٥ّنََۡ�ِ َااٖن َ� َ�َ
٥٤[ 

“েসোেন তারা েহলান িদেয় বসেব এমন ফরােশ যার অভযগরভাগ 

হেব পুর েরশেমর। আর দুই উদযােনর ফল হেব কাোকািে।” 

(সূরা আর-রাহমান: ৫৪) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ّتِ�  ﴿ َساٖن  َُِٔ َِ ٖ وََ�ۡبَاَِّأٍ  َۡ ٍََف ُخ ٰ َ ۡف  ]٧٦: الرحن[﴾  ٧َ� َ�َ

“তারা েহলান িদেয় বসেব সবুজ তািকয়ায় ও সু�র গািলচার 

উপের।” (সূরা আর-রাহমান: ৭৬) 

জা�াতবাসীেদর অল�ার 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  َٞ �َِ ََ ۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها  ِٗ ُ ل ِۡ ُ َِن َذَهٖب َول َساوَِ  
َ
َِۡن أ َّلۡوَن �ِيَها  : الج[﴾  ٢ُُ

٢٣[ 
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“েসোেন তােদরেক অলংকৃত করা হেব েসানার কাঁকন ও মু�া 

�ারা এবং েসোেন তােদর েপাষাক-পিরভদ হেব েরশেমর।”(সূরা 

আল-হা�: ২৩) 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َِن فِّل ٖ َوَسَاٮُٰهۡم  ﴿ َساوَِ  
َ
لّٓواْ أ َُ ٞ ۖ َو ٞ نۡسََۡ�َ َۡ ٍس ُخ َُ َلٰلَِيُهۡم �َِياُب ُسن

اٗبا َطُهوً ا  ]  ٢١: اال�سين[﴾  ٢َ ّ�ُهۡم َ�َ  

“তােদর আবরণ হেব সূ� সবুজ েরশম ও �ূল েরশম, আর তারা 

অলংকৃত হেব েরৗপয িনিমরত কংকেন, আর তােদর রব তােদরেক 

পান করােবন পিব্ পানীয়।”(সূরা আল-ইনসান: ২১) 

জা�াতীেদর েসৗ�যর ও সসীিত 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেেন:  

ان اال زمرة يدخغون اةغو ع صو ة القمر لغو الد  ثم اَين يغو نهم ك «
شد يو�ب د ر   السميء اضيءة قغو نهم ع قغب  جل ااحد ال اختالف 

 »نيغهم االَبيغض

‘‘েয দলিট সবর�থম জা�ােত �েবশ করেব তােদর েচহারা 

পূিণরমার চাঁেদর মেতা সু�র ও উ�ল হেব। তােদর পর যারা 

�েবশ করেব তােদর েচহারা হেব আকােশর সবরািধক 

আেলাকউ�ল তারকার মেতা েজযািতরময়। আর সকেলর অগকরণ 
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একিট অগকরণ সাদৃশ হেব। তােদর মেধয পাররািরক মতেভদ 

বা  বপিরতয থাকেব না। (বুোরী, ৩২৪৬; মুসিলম, ২৮৩৪) 

আ�াহ রাববুল আলামীন ইরশাদ কেরেেন: 

ٰبِلَِ�  ﴿ ََ َت َّ  ٖ ُ ُُ  ٰ ِۡن ِغّٱٍ ِِۡخَ�ٰنًا َ�َ َّ و ِهِم  َُ ا ِ� ُص ََ : الجر[﴾  ٤َونَزَۡ�َنا 
٤٧  [  

‘‘আিম তােদর অগর েথেক ঈষরা ও  বিরতা দূর কের েদেবা। 

তারা ভাইেয়র মেতা পররর মুেোমুিে হেয় আসন সমূেহ 

সমাসীন থাকেব।’’ [সূরা আল-িহজর: ৪৭] 

জা�াতীগণ জা�াতী বাপদাদা, �ী ও সগানসহ একা�বতরী 

পিরবােরর নযায় বসবাস করেব 

মহান আ�াহ বেলন: 

ِۡن  ﴿ َّ ُٰهم  ََ ۡ�َ
َ
آ � ََ ۡ�َۡاَنا بِِهۡم ُذّ ِّ�َتُهۡم َو

َ
ُنواْ َوّۡ�َبَعۡتُهۡم ُذّ ِّ�ُتُهم �ِِِيَ�ٍٰن � ََ َوّۡيِيَن َءا

َسَب  َهِٞ�  َِ � ُ�ّ ۡۡمَِ� بَِما  ءٖ ۡ ََ ِن  َّ ]  ٢١: الطو [﴾  ٢َ�َملِِهم   

‘‘যারা ঈমান এেনেে এবং তােদর সগানও ঈমােনর েকান মা্ায় 

তােদর পদাংক অনুসরণ কেরেে, তােদর েস সগানেদরেক আমরা 

(জা�ােত) তােদর সােথ একি্ত করেবা, আর তােদর আমেল 

েকান কম করা হেব না।’’ (সূরা তুর: ২১) 
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সূরা রােদ বলা হেয়েে: 

﴿ ِ ٰت َّ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّ ِ
َ
َِۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ ن َصلََح  ََ ُخلُوَ�َها َو َۡ ٖن يَ َۡ ُٰت َع َّ ِهۡمۖ َج

ِ بَاٖب 
ِن ُ�ّ َّ ُخلُوَن َعلَۡيِهم  َۡ ٰ�َِكُ  يَ ََ  ]  ٢٣: الرعد[﴾  ٢َوۡلَۡم

‘‘তারােতা িচরগন জা�ােত �েবশ করেবই, তােদর সােথ তাঁেদর 

বাপ-দাদা, তােদর �ী এবং তােদর সগানেদর মেধয যারা স্ ও 

েনককার তারাও তােদর সােথ েসোেন (জা�ােত) যােব। 

েফেরশতাগণ চারিদক হেত তােদরেক সসধরনা িদেত আসেব এবং 

বলেব েতামােদর �িত শািগ।’’(সূরা রা‘দ: ২৩) 

এোেন উে�েয েয, েয সগান অ�া� বয়েস মৃতুযবরণ কের তােদর 

কথা বলা হয় িন, েকননা তােদর বযাপাের েতা কুফুর, ঈমান, 

আ�াহর আনুগতয ও নাফরমানীর ��ই উেি না। সহীহ হাদীেস 

বিণরত আেে েয, ঈমানেদর সগান-স�িত এমিনই জা�ােত যােব 

এবং মা বােপর স�ি্র জনয তােদর সােথ একি্ত কের েদয়া 

হেব। 

জা�ােত িচর�ায়ীভােব অব�ান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َاۡوِس نُُزً�  ﴿ َۡ ُٰت ۡۡلفِ َّ ِٰت َ�نَۡت لَُهۡم َج َٰ ِ ٰل ّٰ ْ ۡل ْ وََعِملُوا ُنوا ََ  ١ِِّن ّۡيِيَن َءا
َوٗ�  َِ                                                                  ]                                                                                ١٠٨،  ١٠٧: الكه [﴾  ١َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� َ�ۡبُغوَن َ�ۡنَها 
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“িন�য় যারা ঈমান এেনেে এবং স্কাজ কেরেে তােদর 

আিতেথয়তার জনয রেয়েে জা�াতুল িফরদাউস। েসোেন তারা 

িচরকাল থাকেব, েসোন েথেক তারা �ানাগিরত হেত চাইেব 

না।”( সূরা আল-কাহাফ: ১০৭ – ১০৮) 

রেবর সামেন দ�ায়মােন ভীত বযি�র জনয দু’িট জা�াত 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َااَم َ ّ�ِۦِ� َجّنَتاِن  ﴿ ََ بَاِن  ٤َولَِمۡن َخاَف  ّأِ َءاَ�ٓءِ َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
َذَواتَآ  ٤فَبِأ

ۡ�َناٖن 
َ
بَاِن  ٤أ ّأِ َءاَ�ٓءِ َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

َ
ّأِ  ٥ََِ�اِن �ِيِهَما َ�ۡيَناِن َ�ۡ  ٤فَبِأ

َ
فَبِأ

بَاِن  ِ َ�ِٰكَه ٖ َزۡوَجاِن  ٥َءاَ�ٓءِ َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َِن ُ�ّ ّأِ َءاَ�ِٓء  ٥�ِيِهَما 

َ
فَبِأ

بَاِن                                      ]                                                                                         ٥٣،  ٤٦: الرحن[﴾  ٥َ ّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

“আর েয তার রেবর স�ুেে উপি�ত হওয়ার ভয় রােে, তার 

জনয রেয়েে দুিট উদযান। কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর 

েকান অনু�েহ িমথযােরাপ করেব? উভয়ই বহ শাো-প�বিবিশ্। 

কােজই েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথযােরাপ 

করেব? উভয় উদযােন রেয়েে �বাহমান দুই ��বণ। কােজই 

েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথযােরাপ করেব? 

উভয় উদযােন রেয়েে �েতযক ফল দুই দুই �কার। কােজই 

েতামরা উভেয় েতামােদর রেবর েকান অনু�েহ িমথযােরাপ 

করেব?”(সূরা আর-রাহমান: ৪৬ – ৫৩) 
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জা�াতীগণ সবরািধক বড় িনয়ামত আ�াহর দশরন লাভ করেব 

আ�াহর দশরেনর বযাপাের আল-কুরআেনর মা্ দু’জায়গায় 

আেলাচনা করা হেয়েে। সূরা আল িকয়ামাহ এবং সূরা আল-

মুতাফিফফীেন। 

আ�াহ বেলন: 

﴿  ٞ �ِذٖ  وُُجوه ََ ةٌ  يَۡو ٞ  َ ّ�َِها َِِ�ٰ  ٢ نّاِ�َ ة ََ ِِ   ]  ٢٣  ،٢٢: القييمو[ ﴾ ٢ نَا

“েসিদন অেনক মুেম�ল উ�ল হেব। তারা তােদর রেবর �িত 

তািকেয় থাকেব।” (সূরা িকয়ামাহ: ২২-২৩) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

وُ�وَن  ﴿ َُ �ِٖذ لَّمۡح ََ ٓ ِِّ�ُهۡم َعن ّ ّ�ِِهۡم يَۡو ]  ١٥: الطفف�[﴾  ١َ ّ  

‘‘কেনই নয়। িনঃসে�েহ েসিদন এ েলাকেদরেক তােদর রব এর 

দশরন হেত বি�ত রাো হেব।’’ (সূরা মুতাফিফফীন: ১৫) 

নবী করীম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন েয, 

“আ�াহর কসম, জা�াতীেদর জনয আ�াহর দশরন বযিতেরেক 

অিধক ি�য় ও পে�নীয় আর িকেু হেব না।” (মুসিলম, ১৮১; 

িতরিমযী, ২৫৫২) 

অনয্ বলা হেয়েে: 
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َ  إِنا « َا   َ�بَي َاَ  ا
َ
ْلِل  َ�ُقوُل  َاَ�َعيل

َ
ْلَل  يَي: اةَغاوِ  ِأل

َ
يَُقولُونَ  اةَغاِو؟ أ ايَْا : َُ

َ
ُاغَي ل  َ 

يَُقوُل  اََسْعَديَْا، يَُقولُونَ   َِضيتُْم؟ َلْل : َُ َي َاَمي: َُ
َ
ْ�َطيْسَغَي َاقَدْ  نَْرَض  الَ  ا

َ
 لَمْ  َمي أ

َحًدا ُ�ْعِط 
َ
ِقَا، ِمنْ  أ

ْ
يَُقوُل  َخغ َُ : 

َ
ْعِطيُ�مْ  نَيأ

ُ
فَْضَل  أ

َ
، يَي: قَيلُوا َذلَِا، ِمنْ  أ   َ ك

ّي 
َ
ءٍ  َاأ فَْضُل  َشْ

َ
يَُقوُل  َذلَِا؟ ِمنْ  أ ِحّل : َُ

ُ
ْسَخُط  فَالَ   ِْضَواِ�، َعغَيُْ�مْ  أ

َ
 أ

نًَدا َ�ْعَدهُ  َعغَيُْ�مْ 
َ
 »أ

“মহান ও পরা�মশালী আ�াহ জা�াতবাসীেদর বলেবন, েহ 

জা�াত বাসীগণ! তারা বলেব েহ আমােদর �ভূ, আমরা উপি�ত। 

সম� মিল ও কলযাণ আপনার হােত। (িক আেদশ বলুন!) আ�াহ 

তা’আলা তােদরেক িজজাসা করেবন, েতামরা িক েতামােদর 

আমেলর �িতদান েপেয় স�্ হেয়ে? তারা (জা�াতীগণ) জবাব 

িদেব-েহ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক এমন সব েনয়ামত 

িদেয়েেন যা অনয কাউেক েদনিন। তেন আমরা স�্ হেবা না 

েকেনা? তেন আ�াহ বলেবন আিম িক  েতামােদরেক এর েচেয়ও 

অিধক উ�ম ও উ�ত িজিনস দান করেবা না? তারা বলেব এর 

েচেয় অিধক ও উ�ম ব� আর িক হেত পাের? তেন আ�াহ 

বলেবন আিম িচরকাল েতামােদর উপর স�্ থাকেবা। েকানিদন 

আর অস�্ হেবা না। (বুোরী, ৬৫৪৯; মুসিলম, ২৮২৯) 

অনয হাদীেস আেে এ কথা শেন জা�াতীগণ তােদর সম� 

েনয়ামেতর কথা ভুেল যােব। েকননা এ সুসংবাদ-ই হেভ তােদর 
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কােে সবেচেয় বেড়া েনয়ামত।  

েসাহাইব ইবন েসনান আর-রমী েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْلُل  َدَخَل  �َِذاإ«
َ
َغاوِ  أ

ْ
َغاَو، اة

ْ
  َ�بَي َاَ  اهللاُ  َ�ُقوُل : قَيَل  اة

َ
 َشيْئًي َُِر�ُدانَ : َاَ�َعيل

ِز�ُدُ�ْم؟
َ
يَُقولُونَ  أ لَمْ : َُ

َ
لَمْ  اُُجوَلغَي؟ َُبَيكْض  أ

َ
غَي أ

ْ
َغاَو، َُْدِخغ

ْ
غَي اة  ااايِ ؟ ِمنَ  َاُ�غَجك

ُ  : قَيَل  ِِ يَْك َِجيَ ، َُ
ْ
َمي ال ْ�ُطوا َُ

ُ
َحبا  َشيْئًي أ

َ
ِْهمْ  أ

َ
  اااَظرِ  ِمنَ  إِل

َ
ُكِهمْ  إِل  َعزا  َ 

 »اََجلا 

জা�াতীরা জা�ােত �েবেশর পর আ�াহ তােদরেক িজেজস 

করেবন, েতামরা িক আেরা িকেু চাও, তাহেল আিম তা বািড়েয় 

েদেবা? তারা উ�ের বলেব, আপিন িক আমােদর েচহারা উ�ল 

কেরন িন, আমােদরেক িক জাহা�াম েথেক মুি� িদেয় জা�ােত 

�েবশ করানিন? এরপর আ�াহ িনেজর নূেরর পদরা েুেল 

েফলেবন। আ�াহর অিতশয় সু�র স�ার �িত দৃি্ দান অেপংা 

তােদরেক জা�ােতর আর েকান উ�ম িনয়ামত েদয়া হয় িন। 
(মুসিলম, ১৮১) 

জা�াত চাইেত হেব আ�াহর কােে 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন, েতামরা যেন 

আ�াহর কােে জা�াত চাইেব তেন জা�াতুল েফরেদৗস চাইেব। 



 

64 

েসটাই মধযম ও সেবরা্ জা�াত। 

জা�াতীেদরেক অসংেয ও অগিণত িনয়ামত েদয়া হেব। আ�াহ 

এক সােথ অেনক িনয়ামেতর উে�ে কেরেেন িনে�া� আয়ােত: 

ْ  بَِما وََجَزُٰٰهم﴿ وا � َجّن ٗ  َصَ�ُ َٗ �َِ ََ َِ  ١ َو ّت �  َ�َ  �ِيَها �ٔ�ِينَ  َّ َِ ِ َ آ�
َ
�ۡۡ  �َ 

ۡونَ  ََ � َوَ�  َشۡمٗسا �ِيَها يَ َٗ َ�ٰلَُها َعلَۡيِهمۡ  َوَاا�َِي ً  ١ َزۡمَهَِ�  ُ�ُطوُ�َها َوُذّلِلَۡت  ِِ

ِن �ٔ�َا�َِي ٖ  ِب  َعلَۡيِهم َوُ�َطاُف  ١ تَۡذِ�ٗ�  ۡ�َواٖب  فِّل ٖ  َّ
َ
۠  َ�نَۡت  َوأ ا ََ  ١ ََُوا ِ�

 ْ ا ََ ُ وَها فِّل ٖ  َِن ََُوا ِ� َّ َُ � َٗ ي َِ ٗسا �ِيَها َو�ُۡسَاۡونَ  ١ َ�ۡا
ۡ
أ َِ

 ِمَزاُجَها َ�نَ  

ٰ  �ِيَها َ�ۡيٗنا ١ َز�َبِيً�  َّ  وِۡلَنٰنٞ  َعلَۡيِهمۡ  ۞َوَ�ُطوُف  ١ َسۡلَسبِيٗ�  �َُس

ونَ  ُ�َّ َّ
ۡ�َتُهمۡ  َِِذا 

َ
ِسۡبَتُهمۡ  َ � ََ � ِٗ ُ ل ِۡ ُ نُثوٗ � ل يَۡت  نَذا ١ َّ

َ
يَۡت  َ�مّ  َ �

َ
 نَعِيٗما َ �

ا َوُمۡلٗ�  ًۡ ِ ب َِ
ٍس  �َِياُب  َلٰلَِيُهمۡ  ٢  َُ ٞ  ُسن َۡ ۖ  ُخ  ٞ ْ  نۡسََۡ�َ ّلٓوا َُ َساوِ َ  َو

َ
 َِن أ

اٗبا َ ّ�ُهمۡ  َوَسَاٮُٰهمۡ  فِّل ٖ   َوَننَ  َجَزآءٗ  لَُ�مۡ  َ�نَ  َذاَ�ٰ  ِِنّ  ٢ َطُهوً ا َ�َ

ۡشُكوً ا َسۡعُيُ�م  ]  ٢٢  ،١٢: اال�سين[ ﴾ ٢ َّ

“এবং তােদর সবর ও  ধেযরর িবিনমেয় তােদরেক েদেবন জা�াত 

ও েরশমী েপাশাক-আশাক। তারা েসোেন িসংহাসেন েহলান িদেয় 

বসেব। েসোেন েরােদর তাপ ও শীেতর িা�া অনুভব করেব না। 

আর গােের োয়া তােদর উপর ঝুঁেক থাকেব এবং ফলসমূহ 

তােদর আয়ে� রাো হেব। তােদরেক োদয ও পানীয় পিরেবশন 

করা হেব রপার পাে্ এবং  ুিটেকর মেতা পানপাে্। 
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পিরেবশনকারীরা তা পিরমাণ কের পূণর করেব। তােদরেক 

েসোেন পান করােনা হেব, ‘যানজাবীল’ িমি�ত পানপা্। এটা 

জা�ােত অবি�ত ‘সালসাবীল’ নামক একিট ঝণরা। আর তােদর 

কােে আনােগানা করেব িচর িকেশারগণ। আপিন তােদরেক েদেে 

মেন করেবন েযন িবিং� মিণ-মু�া। আপিন যেন েসোেন 

েদেেবন, তেন িনয়ামতরািজ ও িবশাল রাজয েদেেত পােবন। 

তােদর েপাশাক হেব িচকন সবুজ েরশম ও েমাটা সবুজ েরশম 

এবং তােদরেক পিরধান করােনা হেব েরৗপয িনিমরত কংকন এবং 

তােদর �িতপালক তােদরেক পান করােবন পিব্ পানীয়। এটা 

েতামােদর �িতদান। েতামােদর আমল ও কাজ �ীকৃিত লাভ 

কেরেে।” (সূরা আদ-দাহর: ১২-২২) 

জা�াত সবরািধক মূলযবান িজিনস। তাই তা সং�েহর আ�াণ ও 

েজারদার েচ্া চালােনা উিচত। তাকওয়া মূলত: জা�াত লােভর 

উপায় এবং তা অজরেনর জনয বা�ব েচ্া ও পির�েমর বা�ব 

�িশংণ।  

  



 

66 

জাহা�াম 

িচর দুঃে-ক্-েপেরশানী, লা�না-গ�না, অপমান, িবড়সনা, 

দুভরাগয, ল�া-শরম, ংুধা-িপপাসা, আসন, অশািগ, হতাশ-িনরাশা, 

চী্কার-কা�াকািট, শাি�, অিভশাপ, আযাব-গযব ও অসেগােষর 

�ান হেলা জাহা�াম। শািগর েলশমা্ই েসোেন েনই। হাত-পা ও 

 াড়-গলা িশকেল েবঁেধ েবিড় পিরেয় দেল দেল জাহা�ােমর অতল 

গহবের িনেংপ করা হেব। েযোেন শধু অিতেবিশ েতজ ও দাহয 

শি�স�� আসন োড়া আর িকেু েনই। েদাযেের অিিিশো 

তােদরেক উপর, নীচ এবং ডান ও বাম েথেক রশর করেব, 

 ালােত-েপাড়ােত থাকেব। একবার চামড়া পুেড় েগেল আবােরা 

নুতন চামড়া গজােব েযন বার বার আসেনর �াদ আ�াদন করেত 

পাের। িপপাসায় �াণ েপেটর নািড়-ভূঁিম গেল যােব। এ হেভ, 

আজােবর উপর আযাব। তােত িপপাসা না কেম আেরা তী� হেব। 

অিত দুগর�ময় যা�ুম এবং কাঁটাযু�  াস ও িগসিলন হেব তােদর 

োদয। ংুধার তাড়নায় জির  ালায় তা ভংণ করেত েগেল 

েপেটর েভতের আেরা যিণা বাড়ােব। োদয এবং পানীয় হেব 

আযােবর অনযতম উপকরণ।  

অিতশয় িা�া ও িহম �বাহ �ারাও আেরক �কার শাি� েদয়া 

হেব। বরেফর চাইেত শত সণ িা�া যামহারীের তােদরেক রাো 
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হেব। েস আযাব হেব করণ। তারা শাি�র মেধয মৃতুয কামনা 

করেব, িক� তা কবুল হেব না। িনরপায় হেয় জাহা�াম েথেক 

বাইের েযেত চাইেব। িক� আজ তােদর েকান সাহাযযকারী েনই, 

েনই েকান সুপািরশকারী। িন�য়ই আ�াহ কিিন শাি�দাতা।  

জাহা�াম হেভ িবিচ্ রকেমর অসহনীয় যাতনার িবশাল 

কারাগার। জাহা�াম আজােবর কারেণ  দিনক অি-�তযি এমনিক 

েদেহর মেধয অবি�ত  ্িপ�, নাড়ী-ভূিড়, িশরা-উপিশরা, 

অি�ম�া ইতযািদ িবকৃিত  টেব িক� েসই তী� যিণা হেত মুি� 

পাবার অথবা পািলেয় যাবার েকান রা�াও েোলা থাকেব না। 

মহান আ�াহ বেলন: 

﴿  َُ ا َسَا ََ  ََ ٰ ۡاَ ٰ
َ
ٓ أ ا ََ ََ ٞ ّلِۡلبََ ِ  ٢َ� ُ�ۡبِ� َوَ� تََذُ   ٢َو َعلَۡيَها �ِۡسَعَ   ٢لَّوا

 ]  ٣٠،  ٢٧: الدثر[﴾  ٣َ َ عَ 

“আর তুিম িক জােনা, জাহা�াম িক? তা শািগেত থাকেত েদয় না 

আবার েেেড়ও েদয় না। চামড়া ঝলেস েদয়। উিনশজন েফেরশতা 

তার �হরী হেব।’’ (সূরা মু�াসিসর: ২৭-৩০) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

َۡيٰ  ﴿ َُ َُ �ِيَها َوَ�    ]  ١٣: االع[﴾  ١ُ�ّم َ� َ�ُمو

‘‘েহ (জাহা�ােম) মরেবও না আবার জীিবতও থাকেব না।’’ (সূরা 
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আ’লা: ১৩) 

আেরা বলা হেয়েে: 

ْ لََها َشِهيٗاا َوِ�َ َ�ُفوُ   ﴿ ْ �ِيَها َسِمُعوا ۡلُاوا
ُ
� ٓ ََِن ۡۡلَغۡيِظ�  ٧َِِذا  ُ َّ ﴾ تََ�اُا َ�َم

 ]  ٨،  ٧: الغا[

‘‘তারা (জাহা�ামীরা) যেন েসোেন িনিং� হেব, তেন তার 

িং�তার তজরন-গজরন শনেত পােব এবং তা উ াল-পাতাল করেত 

থাকেব, ে�াধ আে�ােশ এমন অব�া ধারণ করেব, মেন হেব তা 

েগা�ায় েফেট পড়েব।’’ (সূরা মুলক: ৭-৮) 

﴿ � ٗۡ َٖ َسِمُعواْ لََها َ�َغّيٗظا َوزَ�ِ َ�ن  بَعِي َّ ِن  َّ ۡ�ُهم 
َ
  ١َِِذا َ �

ُ
� ٓ َ�ٗ�ا نَذا ََ َِۡنَها   ْ ۡلُاوا

ََ ُ�ُبوٗ �  ِ �َِ� َاَعۡواْ ُهَنال َّ َا َّ  ]١٣،  ١٢: الفرقين[﴾ ١َضّيِٗاا 

‘‘জাহা�াম যেন দূর হেত তােদরেক (জাহা�ামীেদর)েদেেত পােব 

তেন তারা তার ে�াধ ও েতজ�ী আওয়াজ (অথরা্ তজরন-গজরন) 

শনেত পােব। আর যেন তােদরেক হাত-পা বাধা অব�ায় 

জাহা�ােমর েকান সংকীণর �ােন িনেংপ করা হেব তেন তারা 

েসোেন েকবল মৃতুযেক ডাকেত থাকেব।’’ (সূরা ফুরকান: ১২-১৩) 

সূরা নাবােয় বলা হেয়েে: 

َصاٗاا  ﴿ َۡ ٰغَِ� َ�  ٢ِِّن َجَهّنَم َ�نَۡت ِم َّ َااٗ�ا  ٢اٗ�ا  َٔ ّلِل َۡ َ
ٓ أ ﴾  ٢ّ�ٰبِثَِ� �ِيَها

 ]٢٣،  ٢١: اابي[
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‘‘িন�য় জাহা�াম একিট  াঁিট। আ�াহে�াহীেদর জনয আ�য়�ল। 

েসোেন তারা যুগ যুগ ধের অব�ান করেব।’’ (সূরা নাবা: ২১-২৩) 

জাহা�ােমর ে�ণী িবনযাস 

মহান আ�াহ বেলন, 

ۡاُسوٌم  ﴿ َّ ِۡنُهۡم ُجزۡءٞ  َّ ِ بَاٖب 
ّ ُُ ِ بَۡ�ٰٖب ّل

َ
]  ٤٤: الجر[﴾  ٤لََها َسۡبَعُ  �  

‘‘জাহা�ােমর সাতিট দরজা (�র) আেে। �েতযকিট দরজার জনয 

িভ� িভ� দল িনধরািরত হেয়েে।’’ (সূরা আল-িহজর: ৪) 

অথরা্ জাহা�াম হেভ পরেলােকর এমন একিট িবশাল এলাকা 

েযোেন িবিভ� ধরেনর শাি�র জনয িভ� িভ� এলাকা িনধরািরত 

আেে। েসসেলােক �ধানত: সাত ভােগ ভাগ করা হেয়েে: যথা: 

1) হািবয়া। 

2) জাহীম। 

3) সাকার। 

4) লাযা।  

5) সাঈর। 

6) হতামাহ । 
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7) জাহা�াম।  

িবিভ� �ের িবিভ� ধরেনর অপরাধীরা শাি� েভাগ করেব। েযমন: 

কােফর, মুশিরক, বযিভচারী, সুদেোর,  ুষেোর ইতযািদ, সবার 

জনযই িভ� িভ� �ের শাি� িনিদর্ আেে। আবার �েতযকিট 

�েরর অেনকসেলা  াঁিট আেে। যথা:  

গাছোক: একিট �দ। যা জাহা�ামীগেণর র�,  াম ও পঁুজ ইতযািদ 

�বািহত হেয় েসোেন জমা হেব।  

িগেিলন: এটা হেভ জাহা�ামীেদর মল-মু্ জমা হওয়ার �ান। 

জাহা�ামীরা যেন েুব ংুধা-তৃ�া অনুভব করেব তেন উপেরা� 

দু’জায়গা হেত পানাহার করেত েদয়া হেব। তাোড়া ‘তীনাতুল 

োবাল’’ নামক িবষ ও পঁুেজ পিরপূণর আেরকিট কুেপর কথাও 

হাদীেস উে�ে করা হেয়েে। 

সাউদ: এটা তীনাতুল েবেলর পােড় অবি�ত একিট িবশাল 

পাহাড়।  

এক ে�ণীর জাহা�ামীেদরেক ঐ পাহােড়র উপর উিােয় সেজাের 

ধা�া িদেয় িনেচ েফলা হেব, পূণরায় উিােনা হেব এবং েফলা হেব 

এভােব শাি� েদয়া হেব।  

ইরশাদ হেভ: ۥ َصُعوًاا  ﴿ ۦُ  ۡهُِا
ُ
]  ١٧: الدثر[﴾  ١َسأ ‘‘সহসা-ই আিম 
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তােক সাউদ নামক পবরেত চড়ােবা।’’ (সূরা মু�াসিসর: ১৭) 

যুববুল হযন: এটা জাহা�ামীেদর আেরকিট  াঁট। এোেন িরয়াকার 

ও অহংকারী েলাকেদরেক শাি� েদয়া হেব।  

গাই: এটা জাহা�ােমর মেধয সবেচেয় ভয়ংকর জায়গা। েকননা 

‘গাই’েয়র ভীিতজনক হংকার �বেণ জাহা�ােমর অনযানয �ান 

�িতিদন ‘গাই’ হেত চারশত বার আ�য় �াথরনা কের।  

আ�াহ ও রাসূেলর অ�ীকারকারীেদর জনয জাহা�াম 

ইরশাদ হেভ: 

﴿  ُۡ ّ�ِِهۡم َعَذاُب َجَهّنَمۖ َو�ِۡئَس ۡلَۡمِص ََ ِ واْ ب َُ ِيَن َ�َف َّ ِ ]  ٦: الغا[﴾  ٦َول  

‘‘েয সব েলাক তােদর রবেক অ�ীকার ও অমানয কেরেে, তােদর 

জনয রেয়েে জাহা�াম। তা আবাস�ল িহেসেব অতযগ োরাপ 

জায়গা।’’ (সূরা মূলক: ৬) 

মহান আ�াহ বেলন, 

ٰ�َِكِ  ﴿ ََ ِ َوۡلَۡم َّ ََ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُ  ۡ ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
ّفاٌ  أ ُِ ْ َوُهۡم  اتُوا ََ ْ َو وا َُ ِِّن ّۡيِيَن َ�َف

ۡ�َعَِ� 
َ
وَن  ١َوَّۡاِس أ َُ َُ َ�ۡنُهُم ۡۡلَعَذاُب َوَ� ُهۡم يُنَظ  ١َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َّف

 ]  ١٦٢،  ١٦١: القرة[﴾ 

‘‘যারা কুফুরী কেরেে এবং কােফর অব�াই মৃতুযবরণ কেরেে 
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তােদর উপর আ�াহর, েফেরশতােদর ও সম� মানুেষর লা‘নত। 

এ অব�ায় তারা (জাহা�ােম) অনগকাল অব�ান করেব। তােদর 

শাি� কমােনা হেব না অথবা অনয েকান অবকাশ েদয়া হেব না।’’  

(সূরা আল-বাকারা: ১৬১-১৬২) 

نَا لِلۡ  ﴿ َۡ ۡ�َت
َ
ا ِِّ�آ أ ًۡ ۡغَ�ٰٗ� َوَسعِ

َ
]  ٤: اال�سين[﴾  ٤َ�ٰفَِِ�َن َسَ�ِٰسَ�ْ َوأ  

‘‘আমরা কােফরেদর(আ�াহ ও রাসূেলর অ�ীকারকারী) জনয 

িশকল, ক�কড়া ও দাউ দাউ কের  লা আসন ��ত কের 

েরেেিে।’’ (সূরা দাহর: ৪)  

অনয্ বলা হেয়েে, যারা কুফুরী করেব তােদর জা�ােত যাওয়া 

তেতাোিন অসসব যেতাোিন অসসব সূেচর িেে�র েভতর িদেয় 

উ� �েবশ করা।  

আল-কুরআেন বলা হেয়েে: 

﴿ � ْ ّذبُوا َِ بَۡ�ُٰب ۡلّسَمآءِ َوَ� ِِّن ّۡيِيَن 
َ
ْ َ�ۡنَها َ� ُ�َفّتُح لَُهۡم � وا ٰتَِنا َوۡۡسَتۡكَ�ُ ََ

خُ  َۡ ََِ� يَ َِ َۡ ََ َ�ۡزِأ ۡلُۡم ِ ٰل ََ ٰ يَلَِج ۡۡ�ََمُٱ ِ� َسّمِ ۡۡ�َِياِط� َوَ� ّّ ََ  ٤لُوَن ۡۡ�َّنَ  
ٰلِِمَ�  َّ ََ َ�ۡزِأ ۡل ِ ٰل ََ � َوَ� ٖٖ َِن فَۡوُِِهۡم َغَوا ِن َجَهّنَم ِمَهااٞ َو َّ ﴾  ٤لَُهم 

 ]  ٤١،  ٤٠: االعراف[

‘‘যারা আমার আয়াতসেলােক িমথযা মেন কের অ�ীকার কেরেে 

এবং িবে�াহীর ভূিমকা অবলসন কেরেে, তােদর জনয আসমােনর 
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দরজা কেেনা েোলা হেব না। তােদর জা�ােত �েবশ করা 

তেতাোিন অসসব যেতাোিন অসসব সূেচর িেে�র েভতন িদেয় 

উ� �েবশ। অপরাধীেদর জনয �িতফলন এমন হওয়াই উিচত। 

তােদর জনয আসেনর শযযা ও চাদর িনিদর্ আেে। আমরা 

জােলমেদরেক এরকম �িতফলনই িদেয় থািক।’’ (সূরা আ‘রাফ: 

৪০-৪১) 

ি ন, মানুষ ও পাথর জাহা�ােমর ই�ন হেব 

মহান আ�াহ বেলন, 

�ِس� لَُهۡم ُُلُوٞب ّ� َ�ۡفَاُهوَن بَِها َولَُهۡم  ﴿ ِ
ۡۡ ّنِ َوۡ َِن ۡۡ�ِ َّ  � ٗۡ ِ ث َِ نَا ِ�ََهّنَم 

ۡ
َۡ َذَ � َولََا

نَۡ�ِٰم بَۡٱ ُهۡم 
َ
ٱۡ� َِ  ََ ِ � ٰ َٓ ْو

ُ
وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن ّ� �َۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ أ ُ ُِ ۡ�ُ�ٞ ّ� ُ�ۡب

َ
أ

ََ ُهُم ۡ ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
َضّٱۚ أ

َ
]  ١٧٩: االعراف[﴾  ١ۡلَ�ٰفِلُوَن أ  

‘‘আমরা জাহা�ােমর জনয বহ  ীন ও মানুষ পয়দা কেরিে। 

তােদর কােে িদল রেয়েে িক� তারা তা িদেয় িচগা ভাবনা কের 

না। তােদর েচাে আেে তবুও তারা েদেেনা, তােদর কান আেে 

িক� তা িদেয় তারা শেননা, তারা জ� জােনায়ােরর মেতা বরং 

তার েচেয়ও িনকৃ্। এরাই গােফলেদর অগভুর�। 

সূরা বাকারায় বলা হেয়েে: 

َۡ لِۡلَ�ٰفَِِ�َن  ﴿ َّ ِع
ُ
اَ ةُۖ أ ََ ِ ِّ َوُُوُاَها َّۡاُس َوۡۡ� : القرة[﴾  ٢فَٱّ�ُاواْ َّۡاَ  ّۡل
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٢٤  [  

‘‘েতামরা জাহা�ােমর ঐ আসনেক ভয় কর যার ই�ন হেব মানুষ 

ও পাথর। যা কােফরেদর জনয  তরী করা হেয়েে।’’  (সূরা আল-

বাকারা:২৪) 

সূরা তাহরীেম শধু ভয় করার কথাই বলা হয়িন বরং বাঁচার 

কাযরকরী পথ অনুস�ােনর কথা বলা হেয়েে। ইরশাদ হেভ: 

اَ ةُ  ﴿ ََ ِ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗ � َوُُوُاَها َّۡاُس َوۡۡ�
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ُنواْ ُُٓواْ أ ََ ّ�َها ّۡيِيَن َءا

َ
� ٰ�َ

وَن  َُ َم ِۡ ا يُ ََ ََُهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن  َم
َ
ٓ أ ا ََ  َ َّ ااٞ ّ� َ�ۡعُصوَن ۡ ََ �َِكٌ  ِغَ�ٞ  ِش ٰ ََ ََ َعلَۡيَها 

 ]  ٦: الُر�م[﴾  ٦

‘‘েহ ঈমানদারগণ! িনেজেক এবং �ীয় পিরবারবগরেক েস আসন 

হেত রংা কেরা যার ই�ন হেব মানুষ ও পাথর। েসোেন অতযগ 

ককরশ, রূ ও িনমরম �ভােবর েফেরশতা িনেয়ািজত থাকেব। যারা 

কেেনা আ�াহর আেদশ অমানয কের না। েয হকুমই তােদরেক 

েদয়া েহাক না েকেনা তা িিক িিক ভােব পালন কের।’’ (সূরা 

আত-তাহরীম:৬) 

এেন �� হেত পাের মানুষ ও  ীনেক আসেন  ালােনা হেব 

এটা যুি�সংগত। কারণ তােদরেক জান-বুি� িদেয়েেন এবং তার 

�েয়ােগর �াধীনতাও িদেয়েেন িক� পাথরেতা জেড়া পদাথর, 
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তােদরেক েকন পূড়ােনা হেব? 

এর উ�র হেভ, দু’িট কারেণ পাথরেক েপাড়ােনা হেব।  

এক: েযেহতু মুশিরকগণ পাথেরর মুিতর  তির কের তার পূজা-

আচরনা কের এবং বেল েয, এরা আমােদরেক েসিদন সুপািরশ 

কের বাঁিচেয় েদেব। তাই তােদরেক েদিেেয় েদিেেয় তােদর 

সােথই েস সব পাথেরর মূিতরসেলােক পুড়ােনা হেব। েযেনা 

মুশিরকগণ বুঝেত পাের ঐ সব পাথর িনেজেক রংা করার সামথর 

পযরগ রােে না কােজই িক কের তােদর মুি�র জনয সুপািরশ 

করেত পাের।  

দুই: আসেন পাথর পুড়ােল আসেনর তাপমা্া আরও বহসণ 

েবেড় যায়। তাই েযেহতু কােফরেদরেক কিিন শাি� েদয়াই 

আ�াহর ফায়সালা তাই আসেনর তাপমা্া বাড়ােনার জনযই 

পাথর পুড়ােনা হেব। (এ বযাপাের আ�াহই ভােলা জােনন)। 

জাহা�াম কােক আহবান করেব? 

এরশাদ হেভ: 

ََ َوتََوّ�ٰ ﴿ ۡابَ
َ
ۡن أ ََ ُعواْ  َۡ ٰ  ١تَ ََ ۡو

َ
 ]  ١٨،  ١٧: العي ج[﴾  ١وََ�ََ� فَأ

জাহা�াম েসই বযি�েক আহবান করেব, েয সতয ও সু�র েথেক 

মুে িফিরেয় িনেয়িেেলা এবং তা েথেক পািলেয় েবড়ািভেলা। আর 
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েয ধন-স�দ (আ�াহর পেথ বযয় না কের) জমা করেতা এবং 

তা আকঁেড় ধের থাকেতা।’’  (সূরা মা‘আিরজ: ১৭-১৮)। 

তাফসীের ইবেন কাসীের এ আয়ােতর বযাোয় বলা হেয়েে: বনয 

�াণী েযমিনভােব তার োদয অনুস�ান কের েনয় িিক েতমিনভােব 

জাহা�াম হাশেরর ময়দান েথেক দু্ েলাকেদরেক এক এক কের 

েঁুেজ েনেব।  

অবশয অনয হাদীেস আেে- েসিদন জাহা�ােমর স�র হাজার 

লাগাম থাকেব এবং �িতিট লাগাম ৭০ হাজার কের েফেরশতা 

ধের রােেব।  (মুসিলম, ২৮৪২) 

জাহা�ামীেদরেক �াস কের জাহা�াম তৃ� হেব না 

ইরশাদ হেভ: 

﴿  َٖ زِ� َّ َِن  َِ َوَ�ُاوُل َهۡٱ 
ۡ ََ َت َۡ  ]  ٣٠: ق[﴾  ٣يَۡوَم َ�ُاوُل ِ�ََهّنَم َهِٱ ۡ

‘‘আিম েসিদন (জাহা�ামীেদরেক ভিতর করার পর) জাহা�ামেক 

িজেজস করেবা: তুিম িক পিরপূণর হেয় িগেয়েো? জাহা�াম বলেব: 

আেরা আেে িক?’’ (সূরা �াফ: ৩০)  

নবী করীম সা�া�াহ আলাইহিওয়া সা�াম বেলেেন: 

‘‘জাহা�ােম জাহা�ামীেদরেক অনবরত েফলা হেব। আর জাহা�াম 

বলেত থাকেব, আেরা আেে িক? সম� জাহা�ামীেদরেক িনেংপ 
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করার পরও জাহা�াম পিরতৃ� হেব না। তেন আ�াহ তা’আলা 

জাহা�ােমর মেধয তাঁর কুদরতী কদম রােেবন। ফেল জাহা�াম 

সংেকািচত হেয় যােব। আর বলেত থাকেব: বযস, বযস। আপনার 

ইযযত ও অনু�েহর শপথ কের বলিে। আমার আর �েয়াজন 

েনই। (বুোরী, ৪৮৪৮) 

জাহা�ামীরা ভয়াবহ আজােবর স�ুেীন হেব 

মহান আ�াহ বেলন, 

ُ�ّم ِ� ِسۡلِسلَ ٖ َذ ُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِ اٗ�  ٣ُ�ّم ۡۡ�َِحيَم َصّلوهُ  ٣ُخُذوهُ َ�ُغّلوهُ  ﴿
 ]  ٣٢،  ٣٠: اليقو[﴾  ٣فَٱۡسلُُكوهُ 

(িনেদশর েদয়া হেব) ধেরা এবং গলায় ফাঁস লািগেয় দাও। 

অতঃপর জাহা�ােম িনেংপ কেরা। আর স�র হাত দী র িশকল 

িদেয় ভােলাভােব েবেধ দাও।’’  (সূরা আল হা�াহ: ৩১-৩৫) 

সূরা মুরসালােত বলা হেয়েে: 

ّٱٖ ذِأ ثََ�ِٰث ُشَعٖب  ﴿ ِِ ََِن ۡلّلَهِب  ٣ۡنَطلُِآواْ َِِ�ٰ   ِٰ لِيٖٱ َوَ� ُ�ۡغ َِ ِِّ�َها  ٣ّ� 
 ِ ُۡ ٱۡلَا َِ ِ� سَِ َ ٖ  َۡ  ]  ٣٢،  ٣٠: الرسالت[﴾  ٣تَ

‘‘(জাহা�ামীেদর বলা হেব) চেলা, েস োয়ার িদেক যা িতনিট শাো 

িবিশ্। েযোেন না (শীতল) োয়া আেে আর না আসেনর 

েলিলহান িশো হেত রংাকারী েকান ব�। েস আসন �াসােদর 
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নযায় িবরাট  ুিলি িনেংপ করেব। তা এমনভােব লাফােত 

থাকেব, েদেেল মেন হেব েযন হলুদ বেণরর উট।’’ (সূরা 

মুরসালাত: ৩০-৩৩) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

ٰاِِهۡم َوۡلّسَ�ِٰسُٱ �ُۡسَحُبوَن  ﴿ ََ ۡع
َ
ۡغَ�ُٰٱ ِ�ٓ أ

َ
ِ� ۡۡ�َِميِم ُ�ّم ِ� َّۡا ِ  ٧ِِذِ ۡۡ�

وَن  َُ ََ  ]  ٧٢،  ٧١: غفر[﴾  ٧�ُۡس

‘‘যেন তােদর গলায় িশকল ও িজি�র লাগােনা হেব, তেন তা 

ধের টগবগ কের ফুটগ পািন িদেয় টানা হেব এবং পের 

জাহা�ােমর আসেন িনেংপ করা হেব।’’ (সূরা আল-মুিমন: ৭১-

৭২) 

ٰغَِ� لََ ّ َ� ﴿ َّ ُوهُ  ٥اٖب َجَهّنَم يَۡصلَۡوَ�َها فَبِۡئَس ۡلِۡمَهاُا  َٔ نّن لِل َ�َٰذا فَۡلَيُذُو
ِيٞم وََغّساٞ   ۡزَ�ٰجٌ  ٥ََ

َ
َِن َشۡ�ِۦِ�ٓ أ  َُ  ]  ٥٨،  ٥٥: ص[﴾ َوَءاَخ

‘‘আর েোদাে�াহী েলাকেদর িনকৃ্ পিরণিত হেভ জাহা�াম। 

েসোেন তারা (অনগকাল)  লেব। এটা অতযগ োরাপ �ান। 

�কৃতপেং এ তােদর জেনযই। অতএব েসোেন তারা �াধ �হণ 

করেব টগবগ করা ফুটগ পািন, ফুঁজ, র� এবং এ ধরেনর আেরা 

অেনক কে্র। ’’ (সূরা সাদ: ৫৫-৫৮) 

َِن فَ  ﴿ ا ِ� ُ�ُطونِِهۡم َوۡۡ�ُلُوُا  ١ۡوِ   ُُءوِسِهُم ۡۡ�َِميُم يَُصّب  ََ َُ بِۦِ�   ٢يُۡصَه
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 َٖ ي َِ ََ َِۡن  ِٰمُ�  ََ َّ ْ �ِيَها  ٢َولَُهم  وا َُ ِ�ي
ُ
ّ�ٍ أ ََ َِۡن  َِۡنَها   ْ َُُجوا ن َ�ۡ

َ
ْ أ َ اُآوا

َ
ٓ أ ُ�َّما

ُواْ َعَذاَب ۡۡ�ََِ�ِق   ]  ٢٢،  ١٩: الج[﴾  ٢َوُذُو

‘‘তােদর (জাহা�ামীেদর)মাথার উপের তী� গরম পািন েঢেল েদয়া 

হেব, ফেল তােদর েপেটর মেধয অবি�ত সকল ব� ও চামড়া 

(সােথ সােথ) গেল যােব এবং তােদর জনয েলাহার ডা�া থাকেব। 

যেনই তারা �াসেবাধন অব�ান জাহা�াম হেত েবর হবার েচ্া 

করেব তেনই তােদরেক �িতহত করা হেব এবং বলা হেব 

দহেনর শাি� েভাগ করেত থাক।’’ (সূরা হ�: ১৯-২২) 

পুজ পান করােনা হেব 

�চ� শাি�র কারেণ জাহা�ামীেদর ংুধা-িপপাসা মারা�ক হেব। 

তারা েকবল োইেত চাইেব। যা েদয়া হেব তাই োেব ও পান 

করেব। তােদরেক পুজ ও র� িমি�ত পািন পান করেত েদয়া 

হেব। আ�াহ বেলন:  

ِن﴿ آءٖ  َِن َو�ُۡسَ�ٰ  َجَهّنمُ  َوَ آ�ِۦِ� َّ َّ  َٖ ي َِ ۥ ١ َص ۦُ َُّع ََ ۥ يََ�ااُ  َوَ�  َ�َت ۦُ  ﴾�ُِسيُغ
 ]  ١٧  ،١٦: انراليم[

“তার সামেন েদাযে রেয়েে। তােত পুজ ও র� িমি�ত পািন 

পান করােনা হেব। েঢাক িগেল তা পান করেব এবং গলার 

েভতের �েবশ করােত কমই পারেব।” (সূরা ই�াহীম: ১৬-১৭) 
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আসেনর েপাশাক, গরম পািন ও েলাহার হাতুিড় িদেয় শাি� েদয়া 

হেব 

েদাযেীেদর শাি� বহমুেী। আ�াহ বেলন:  

ْ  فَٱّيِينَ ﴿ وا َُ َعۡت  َ�َف ِن �َِيابٞ  لَُهمۡ  ُ�ّطِ  ۡۡ�َِميمُ   ُُءوِسِهمُ  فَۡو ِ  َِن يَُصّب  نّا ٖ  َّ
١  َُ ا بِۦِ� يُۡصَه ِٰم�ُ  َولَُهم ٢ َوۡۡ�ُلُواُ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ََ ََ َٖ  َِنۡ  َّ ي َِ ََ ٢  ٓ  ُ�َّما

 ْ َ اُآوا
َ
ن أ

َ
ْ  أ َُُجوا �ٍّ  َِنۡ  َِۡنَها َ�ۡ ََ  ْ وا َُ ِ�ي

ُ
ْ  �ِيَها أ ُوا  ﴾ ٢ ۡۡ�ََِ�قِ  َعَذاَب  َوذُُو

 ]  ٢٢  ،١٩: الج[

‘যারা কােফর, তােদর জনয আসেনর েপাষাক  তির করা হেয়েে। 

তােদর মাথার উপা ফুটগ পািন েঢেল েদয়া হেব। ফেল তােদর 

েপেট যা আেে, তা এবং চামড়া গেল েবর হেয় যােব। তােদর 

জনয আেে েলাহার হাতুিড়। তারা যেনই যিণায় অিত� হেয় 

জাহা�াম েথেক েবর হেত চাইেব, তেনই তােদরেক তােত 

িফিরেয় েদয়া হেব। বলা হেব: দহন শাি� েভাগ কর।’ 

কুরআেন বিণরত ‘েদাযেের ৭িট দরজার’ তাফসীর �সেি ‘আতা 

বেলন, এ দরজাসেলা ভীষণ দুঃে-ক্ ও কিিন িবপদ-মুসীবেত 

ভরা। যারা জানা সে�ও েযনা কেরেে, তােদর িনকৃ্তম পচা 

দুগরে� এসেলা দুগর�ময় হেয় থাকেব।  

েদাযেীেদরেক েযনাকারীেদর েযৗনাি েথেক িন:সৃত পচা-দুগর�যু� 
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পানীয় পান করােনা হেব 

মাকহল দােমশকী বেলন, েদাযেীরা েুব পচা দুগর� েপেয় বলেব, 

এর চাইেত েবিশ দুগর� আমরা আর কেনও পাইিন। তােদরেক 

বলা হেব, এটা েযনাকারীেদর ল�া�ােনর পচা দুগর�।  

জাহা�ােম জুববুল েহাযন নামক এক উপতযকায় ে্েরর মেতা 

িবরাট িবভু েযনাকারীেক দংশন করেত থাকেব। �িত দংশেন 

এক হাজার বের পযরগ িবেষর যিণা েভাগ করেত থাকেব। 

তারপর েগাশত েেস পড়েব এবং জনেনি�য় েথেক পুজ েবর 

হেব।  

েবনামাযীেক জাহা�ােমর মালহাম নামক অ�েলর উেটর  ােড়র 

মেতা েমাটা এবং �ায় এক মােসর পেথর সমান লসা িবষধর 

সাপ দংশন করেত থাকেব। �িত দংশেনর িবষ ৭০ বের পযরগ 

যিণা েদেব, এবপর েগাশত েেস পড়েব।  

যারা েসানা-রপার যাকাত েদয় না, েসসেলােক জাহা�ােমর 

আসেন উ�� কের তােদর কপােল, িপি ও পাে�র েশক িদেয় বলা 

হেব, এেন েতামরা েতামােদর জমাকৃত স�েদর মজা েভাগ 

কেরা।  

এোড়াও সুদেোর, িমথুযক, িন�ুক, েচার-ডাকাত, জােলম-
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অতযাচারী, অেনযর অিধকার ন্কারী, মা-বােপর অবাধয ও 

তােদরেক ক্দানকারী সগােনর জনযও বহ আযাব রেয়েে। 

এোেন শধু দু’একটা দেলর আযােবর সামানয ইিিত েদয়া হেলা।  

জাহা�ােমর গভীরতা অেনক 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  

َقيَل  اَْجبًَو، َسِمعَ  إِذْ  اََسغاَم، َعغَيْهِ  اهللاُ  َص�ا  اهللاِ   َُسولِ  َمعَ  ُيغاي َُ  ّ ِِ
 اهللاُ  َص�ا  ااا

غَي: قَيَل  »َلَاا؟ َمي ََْدُ انَ «: اََسغامَ  َعغَيْهِ 
ْ
ُ  اهللاُ : قُغ

ُ
ْعغَُم، َا َُسو 
َ
 َحَجرٌ  َلَاا«: قَيَل  أ

ُهوَ  َخِر�ًفي، َسبِْع�َ  ُمغْاُ  اااي ِ  ِف  نِهِ  ُ ِ�َ  َن، اااي ِ  ِف  َ�ْهوِي َُ
ْ
  ا�ْتََ�  َحتا  اآل

َ
 إِل

 »َ�ْعرَِلي

আমরা একিদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কােে 

বসা। িতিন একিট শ� শনেলন। িতিন িজেজস কেরন, েতামরা 

িক জান এটা িকেসর শ�? আমরা জবােব বললাম, আ�াহ ও 

তাঁর রাসূলই সবরািধক ভাল জােনন। িতিন বেলন, ৭০ বের আেগ, 

জাহা�ােম একিট পাথর িনেংপ করা হেয়িেল, এেন তা এর 

তলেদেশ িগেয় পেড়েে। (মুসিলম, ২৮৪৪)। 

উপের ও নীেচ আসেনর োতা 

জাহা�ামীেদর নীেচ ও উপের এবং ডােন ও বােম আসন োড়া 

আর িকেু েনই। তারা এ আসেন দ� হেত থাকেব। আ�াহ 



 

83 

বেলন: 

ِن لَُهم﴿ لَٱٞ  فَۡوُِِهمۡ  َّ ِنَ  ُِ َِن َّۡا ِ  َّ ۚ  َ�ۡتِِهمۡ  َو لَٞٱ   ]  ١٦: الزمر[﴾ ُِ

‘তােদর জনয উপর িদক এবং নীেচর িদক েথেক আসেনর োতা 

থাকেব। ( সূরা যুমার: ১৬) 

জাহা�ামীেদর আকার আকৃিতর িব�ৃিত  িটেয় আজাব েদয়া হেব 

পৃিথবীর মেতা এেতা সু�র েচহারা বা আকার আকৃিত 

জাহা�ামীেদর থাকেব না। েসিদন তােদর েচহারােক িবকৃিত ও 

কু্িসত কের েদয়া হেব।  

ইরশাদ হেভ: 

ْ ۡلّسّ�ِ  ﴿ َسُبوا َِ ِ  َٔ َوّۡيِيَن  َّ َِن ۡ َّ ا لَُهم  َّ  ۖ ََۡهُاُهۡم ذِّل ٞ َِِّة   بِِمۡثلَِها َوتَ َِ َجَزآُء َس ا
ۡظلًِماۚ   َُ َِن ّۡ�ِۡٱ  َّ ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم َُِطٗعا 

ُ
ّ�َمآ أ

َ
� َِ  ]  ٢٧: يو�س[﴾ َِۡن َ�ِص�ٖ� 

‘‘যারা োরাপ কাজ করেব তােদর পিরণিতও অনুরপ োরাপ হেব। 

অপমান লা�না তােদরেক আব� কের রােেব। আর আ�াহর 

আজাব েথেক েকউ তােদরেক রংা করেব না। তােদর মুেম�ল 

েযন তমসাভ� রােতর িতিমের আভািদত।’’ (সূরা ইউনুস: ২৭) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

]  ١٠٤: الؤمغون[ ﴾ ١تَۡلَفُح وُُجوَهُهُم َّۡاُ  وَُهۡم �ِيَها َ�ٰلُِحوَن  ﴿  
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‘‘আসন তােদর মুে ম�লেক েচেটেচেট োেব এবং তােদর 

েচহারাসেলা হেব বীভ্স।’’ (সূরা মুিমনুন: ১০৪) 

জাহা�ােমর শাি�র েয ধরন, তা পুেরাপুির অনুভব করেত হেল 

 দিহক আকার আকৃিতর পিরবতরেনর �েয়াজন, এটা �াভািবক 

জান ও বুি�র দাবী। আকার আকৃিত যেতা বেড়া হয় শাি�র 

তী�তাও তেতা েবিশ অনুভূত হয়। েযমন একিট মশােক েকােনা 

কিিন শাি� েদয়া যায় না, িক� একিট িবড়াল, োগল অথবা তার 

েচেয় বেড়া েকান �াণীেক ইেভমেতা েয েকান শাি� েদয়া যায়। 

িিক েতমিনভােব আ�াহও পাপীেদররেক আকার আকৃিত বৃি� 

কের েদেবন, েযেনা আ�াহর শাি� পুেরাপুির েভাগ করেত পাের। 

গােয়র চামড়া পিরবতরন কের  ালােনা হেব 

আ�াহ বেলন: 

﴿  ۖ ٓ ٰٰ  نَّزاَع ٗ  ١ لََظيٰ  ِِّ�َها َ ّ ]  ١٦  ،١٥: العي ج[ ﴾ ١ ّلِلّشَو  

 ‘কেনই নয়। িন�য় এটা েলিলহান অিি। যা চামড়া তুেল েনেব। 

(সূরা মা’আেরজ: ১৫-১৬) 

َ َ�َن  ﴿ َّ ُواْ ۡۡلَعَذاَب  ِِّن ۡ ََها ِ�َُذُو ۡۡ ََ ُٰهۡم ُجلُوًاا  ََ ۡل َّ ۡت ُجلُوُاُهم بَ ََ ُ�َّما نَِل
ِكيٗما  ََ  ]  ٥٦: النسيء[﴾  ٥َعزِ�ًزا 

‘‘যেন তােদর েদেহর চামড়া আসেন পুেড় পুেড় গেল যােব, তেন 
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(সােথ সােথ) েসোেন অনয চামড়া সৃি্ কের েদেবা; েযেনা তারা 

আজােবর �াদ পুেরাপুির �হণ করেত পাের। ব�ত আ�াহ বেড়াই 

শি�শালী এবং িনেজর ফায়সালা সমূহ কাযরকরী করার েকৗশল 

েুব ভােলা কেরই জােনন।’’ (সূরা িনসা: ৫৬) 

চামড়া পিরবতরন করা হেভ এবং পুেড় যােভ, পুনরায় আবার তা 

 তরী হেভ এ অনুভুিত কেেনা জাহা�ামীেদর থাকেব না। েকননা 

(পৃিথবীেত) যিদ েকান ব� �িত েসেকে� দশবার পযরগ পিরবতরন 

হয় তেব তা আমরা উপলি� করেত পাির। িক� েকান ব� যিদ 

�িত েসেকে� দশবােরর েবশী পিরবতরন হয়, তেব তা আমরা 

উপলি� করেত পাির না। বরং ঐ ব�েক ি�র েদিে। েযমন 

িবদুয্ এর বািত। িবদুয্ �িত েসেকে� প�াশ বার িদক 

পিরবতরন কের অথরা্ একিট বািত  লা অব�ায় েদিে, কারণ 

েযেহতু েসেকে� দশবােরর েবিশ িদক পিরবতরন হেভ তাই 

আমরা বািতেক ি�র েদিে। ত�প জাহা�ামীেদরেক �িত 

েসেকে� কেয়কশবার চামড়া পিরবতরন করা হেব, িক� 

জাহা�ামীগণ মেন করেব, েসই পুরােনা চামড়াই শরীের আেে 

এবং তা অিবরাম পুেড় চলেে।  

জাহা�ামীরা োয়ার মেধয থাকেব 

ِيٖ�  ﴿ ََ ُۡموٖ�  ٤ِ� َسُموٖ� َو َُ ِن  َّ ّٱٖ  ِِ َِ�ٍ�  ٤َو َِ : الواقعو[﴾  ٤ّ� بَا ِٖ� َوَ� 
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٤٤،  ٤٢  [  

‘‘তারা গরম বা�, টগবগ করা ফুটগ পািন এবং কােলা ধুঁয়ার 

োয়ার মেধয থাকেব। তা (কেেনা না িা�া হেব, না শািগ 

দায়ক)’’। (সূরা ওয়ািক‘আহ : ৪২-৪৫) 

পূেবরই বলা হেয়েে েয, কােলা বেণরর আসেন জাহা�ামীেদরেক 

িনেংপ করা হেব। তাই যেন তারা েসোেন �েবশ করেব তেন 

চারিদেক অসহয তাপ ও ধুয়ার মেতা ে ালােট অ�কার েদেেব। 

এ অব�ার কথাই উপেরা� আয়ােত বলা হেয়েে। 

জাহা�ামীেদর োদয ও পানীয় 

যা�ুম বৃং হেব োদয এবং ফুটগ পািন শরীেরর উপর েঢেল েদয়া 

হেব 

ংুধার  ালায় জান েবিরেয় যােব। তেন তারা োদয চাইেব। িক� 

োদয েতা েদয়া হেব না, েদয়া হেব অোদয। েযটা পােব েসটাই 

চাইেব। এ মেমর আ�াহ বেলন: 

ََ  ِِنّ  ﴿ ََ ََ ُّومِ  َش �ِيمِ  َطَعامُ  ٤ ۡلّز
َ
ٱلُۡمۡهٱِ  ٤ ۡۡ� َِ

 ٤ ۡۡ�ُُطونِ  ِ�  َ�ۡغِ�  
َغۡ�ِ  َِ

ْ  ُ�مّ  ٤ ۡۡ�َِحيمِ  َسَوآءِ  َِِ�ٰ  فَٱۡعتِلُوهُ  ُخُذوهُ  ٤ ۡۡ�َِميمِ    فَۡوَ   ُصّبوا

ِسۦِ�
ۡ
 ]  ٤٨  ،٤٣: الخين[ ﴾ ٤ ۡۡ�َِميمِ  َعَذاِب  َِنۡ  َ أ

 ‘িন�য়ই যা�ুম বৃং পাপীর োদয হেব। গিলত তামার মেতা 
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েপেট ফুটেত থাকেব। েযমন পািট ফুেট। এেক ধর এবং েটেন 

িনেয় যাও জাহা�ােমর মধয�েল। তারপর তার মাথার উপর ফুটগ 

পািনর আযাব েঢেল দাও। (সূরা েদাোন: ৪৩-৪৮) 

আরও বেলন,  

ِيٖ�  ﴿ ََ ِۡن  َّ  ]  ٦٧: الّيفيت[﴾  ٦ُ�ّم ِِّن لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗ�ا 

‘‘অতঃপর পান করার জনয তােদর ফুটগ পািন েদয়া হেব।’’ (সূরা 

োফফাত: ৬৭) 

অনয্ বলা হেয়েে: 

ُّوٖ� ﴿ ِن َز َّ  َٖ ََ َِن َش ِٓ  ٥�ِ�ُوَن  َِۡنَها ۡۡ�ُُطوَن  ُٔ َ�َما َُِ�وَن َعلَۡيۦِ  ٥وَن  ٰ َّ فَ
َب ۡلِۡهيِم  ٥ََِن ۡۡ�َِميِم  َُِ�وَن ُ�ۡ ٰ َّ ]  ٥٥،  ٥٢: الواقعو[﴾ فَ  

 ‘‘অবশযই তারা যা�ুম গােের োদয োেব। ওসেলার �ারাই েপট 

ভিতর করেব। আর উপর হেত টগবগ কের ফুটগ পািন িপপাসা 

কাতর উেটর নযায় পান করেব।’’ (সূরা ওয়ািক‘আহ : ৫২-৫৩)  

যা�ুম, Cactus  জাতীয় গাে। আরেবর িতহামা অ�েল এ গাে 

জেউ। এর �াধ িত� এবং গ� অসহয। ঐ গাে ভািেল দুেধর 

মেতা সাদা কস েবর হয়, যা গােয় লাগেল সােথ সােথ েফাো 

পেড়  া হয় এবং গা ফুেল উেি। আেগই বলা হেয়েে পৃিথবীর 

সােথ আিেরােতর েকান ব�র নােমর িমল থাকেলও মুলত ঐ দুই 
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ব� এক নয়। পৃিথবীর যা�ুম গােের তুলনায় আিেরােতর যা�ুম  

আরও িনকৃ্। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ 

কেরেেন:  

نا  لَوْ «
َ
ّقوىِ  ِمنَ  َ�ْطَرةً  أ فَْسَدْت  اّلْ�يَي َدا ِ  ِف  قُِطَرْت  الزا

َ َ
ْلِل  َعَ  أل

َ
 اّلْ�يَي أ

ُهْم، َِ ِ  »َطَعيَمُه؟ يَُ�ونُ  نَِمنْ  فََكيَْ   َمَعي�

“যিদ যা�ুেমর এক িব�ু পৃিথবীেত পেড় তেব তা সারা িবে�র 

�াণীকুেলর আহাযর ব�েক িবকৃত কের েফলেব।’’ (মুসনােদ 

আহমাদ: ১/৩০০) 

সুতরাং এক েফাটা যা�ুম যিদ পৃিথবীর নদ-নদীেত েফলা হয়, 

তেব তা পৃিথবী বাসীর সম� োদয �বযেক পয়মাল কের েদেব। 

যা�ুম গােের সংজা িদেত িগেয় আ�াহ বেলন: 

ِحيِم  ﴿ ۡصِٱ ۡۡ�َ
َ
ُج ِ�ٓ أ َُ ۡ�َ ٞ ة ََ ََ ۥ  ُُءوُس ۡلّشَ�ِٰطِ�  ٦ِِّ�َها َش ۦُ نّ

َ
� َِ  ٦َطۡلُعَها 

 ]  ٦٥،  ٦٤: الّيفيت[﴾ 

‘তা এমন একিট গাে যা জাহা�ােমর তলেদশ হেত েবর হয়। 

তার েড়াসিল এমন, েযেনা শয়তানসেলার মাথা?’’ 

‘‘শয়তানসেলার মাথা’’ এ কথািট একিট দৃ্াগ। েযমন আমরা 

কােরা েচহারা িববণর েদেেল বিল এেকবাের েপ�ীর মেতা 

েদেেত। িিক এমিন একিট দৃ্াগ হেভ শয়তােনর মাথার দৃ্াগ। 
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এ েয অতযগ অরিচকর, অোদয, কুোদয তা বুঝােনাই হেভ উ� 

আয়ােতর অিভ�ায়।  

সূরা গািশয়ায় বলা হেয়েে: 

َِۡن َ�ۡ�ٍ َءا�َِي ٖ ﴿ َِن َ�ِ�ٖ�  ٥�ُۡسَ�ٰ  َِۡس لَُهۡم َطَعاٌم ِِّ�  ّ� �ُۡسِمُن َوَ�  ٦ّل
َِن ُجوٖع   ِٰ  ]  ٧،  ٥: الايشيو[﴾  ٧ُ�ۡغ

‘‘তােদরেক ফুটগ কুেপর পািন পান করােনা হেব। কাটা যু� শে 

 াস োড়া আর েকান োদয তােদর জনয থাকেব না। তার েদেহর 

পুি্ সাধন করেব না এবং তােত ংুধারও উপশম হেব না।’’ 

(সুরা গািশয়া: ৫-৭) 

েস পািন শধুমা্ গরম ও ফুটগই হেব না বরং তা তামা বা কিিন 

েকান ধাতুেক তাপ �েয়ােগ তরল করা হেল, েসই উ�� তরেলর 

মেতা হেব।  

ইরশাদ হেভ: 

﴿ َۡ اُب َوَسآَء ۚ بِۡئَس ۡلّ َ ٱلُۡمۡهِٱ �َۡشوِأ ۡلۡوُُجوهَ َِ ْ بَِمآءٖ  ْ ُ�َغاثُوا نن �َۡسَتِغيُثوا
َ�َفًاا  َۡ  ]  ٢٩: الكه [﴾  ٢ُم

‘‘তারা পািনর আকাংো করেল গিলত ধাতুর নযায় পািন সরবরাহ 

করা হেব। যা তােদর মুেম�লেক ঝলেস েদেব। এটা কেতা 

িনকৃ্ পানীয় এবং জাহা�াম কেতাই না িনকৃ্ �ান।’’ (সূরা 
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কাহার: ১৯) 

আেরা বলা হেয়েে, 

َعآَءُهۡم  ﴿ َۡ َ
]  ١٥: �مد[﴾  ١َ�َاّطَ� أ  

‘‘েস পািন পান করা মা্) তা তােদর নািড় ভূিড়েক িে� িভ� 

কের েদেব।’’ (সূরা মুহা�দ: ১৫) 

ابًا  ﴿ ٗاا َوَ� َ�َ َۡ ُوَن �ِيَها بَ ِيٗما وََغّساٗ�ا  ٢ّ� يَُذُو ََ  ] ٢٥،  ٢٤: اابي[﴾  ٢ِِّ� 

‘‘ েসোেন িা�া ও পােনাপেযাগী েকান ব�র �ান তারা পােব না। 

যিদও বা িকেু পায় তা হেভ উ�� গরম পািন ও দুগর�যু� 

িমি�ত র�।  (সূরা নাবা: ২৪-২৫) 

সূরা ই�াহীেম বলা হেয়েে: 

﴿ َٖ ي َِ آءٖ َص َّ َِن  َِن  ١َو�ُۡسَ�ٰ   َُ �ِيۦِ ۡلَۡمۡو
ۡ
ۥ َوَ�أ ۦُ ۥ َوَ� يََ�اُا �ُِسيُغ ۦُ َُّع ََ َ�َت

ا ُهَو بَِمّيِٖت�  ََ َ�ٖن َو ََ  ِ
 ]  ١٧،  ١٦: انراليم[﴾  ١ُ�ّ

“আর গিলত পঁুজ পান করােনা হেব যা েস অিতকে্ গলধ:করণ 

করেব এবং তা গলধ:করণ �ায় অসসব হেয় পড়েব।  চতুিদরক 

েথেক মৃতুয যিণা তােক �াস কের েনেব িক� তবুও তার মৃতুয 

হেব না।’’ (সূরা ই�াহীম: ১৬-১৭) 

নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন: ‘‘যিদ েসই 
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দুগর�ময় পুজ এক বালিত পৃিথবীেত েফেল েদয়া হেতা তেব তা 

েগাটা পৃিথবীেক দুগর� অিত� কের তুলেতা।’’ (িতরিমিয, ২৫৮৪; 

মুসনােদ আহমাদ, ৩/২৮) 

জাহা�ামীরা জা�াতীেদর িনকট োদয ও পানীয় চােব 

ۡو ِمّما  ﴿
َ
ََِن ۡلَۡمآِء أ ْ َعلَۡيَنا  �ِيُلوا

َ
ۡن أ

َ
َٰب ۡۡ�َّن ِ أ َٰ ۡص

َ
ُٰب َّۡا ِ أ َٰ ۡص

َ
ٰٰ أ َونَاَا

َمُهَما َ�َ ۡۡلَ�ِٰفَِ�َن  َّ ََ  َ َّ ۚ َُالُٓواْ ِِّن ۡ ُ َّ  ]  ٥٠: االعراف[﴾  ٥َ زََُُ�ُم ۡ

‘‘জাহা�ামীরা জা�াতীেদরেক েডেক বলেব, আমােদরেক সামানয 

পািন দাও িকংবা আ�াহ েতামােদরেক েয িরিজক িদেয়েেন তা 

হেত িকেু আমােদর িদেক িনেংপ কের দাও। জবােব জা�াতীগণ 

বলেব: আ�াহ তা’আলা এ দুেটা ব�ই কােফরেদর জনয হারাম 

কের িদেয়েেন।’’ (সূরা আ’রাফ: ৫০) 

উে�িেত আয়াত হেত �মািণত হয় েয, পৃিথবী েযমন �ান কাল 

ও পাে্র �ারা সীমাব� িক� আিেরাত �ান-কােলর সীমাব�তার 

উে�র। েকননা জা�ােতর পিরিধ েযমন িবশাল িিক েতমিনভােব 

জাহা�ােমর পিরিধও িবশাল। তবুও এ দু�াগ েথেক একজন 

অপরজেনর অব�া অবেলাকন করেত পারেব এবং পররর 

কথাও বলেব, তােত তােদর দৃি্পাত বা ক��ের েকান বযা াত 

সৃি্ হেব না।  
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জাহা�ামীরা আফেসাস করেব 

তারা জাহা�ােমর কেিার আযাব েদেে আফেসাস কের বলেব: 

﴿  َُ �ِذٍ  ۡلُۡمۡل ََ ّق  يَۡو َ�ۡۡ  ۚ� َّ ا َوَننَ  لِل ًَ � ۡۡلَ�ٰفَِِ�نَ  َ�َ  يَۡو ٗۡ  َوَ�ۡومَ  ٢ َعِس

ٰ  ۡلّظالِمُ  َ�َعّض  يۡۦِ  َ�َ ََ ِٰ  َ�ُاوُل  يَ ٰلَۡيََ ََ  َُ �َ  ّۡ�َۡذ َُّسولِ  ََ  ٢ َسبِيٗ�  ۡل
 ٰ َّ َٰوۡ�لَ ََ  ِٰ ّ�ِذۡ  لَمۡ  َ�ََۡ

َ
َۡ  ٢ َخلِيٗ�  فَُ�نًا � ِٰ  ّلَا َضّل

َ
َِ  َعنِ  أ

ِۡ ََ  ّۡيِ  ِِذۡ  َ�ۡع

 � ٰنُ  َوَننَ  َجآَءِ� ََ نِ  ۡلّشۡي ٰ ََ �  ]٢٨  ،٢٥: الفرقين[ ﴾ ٢ َخُذوٗ�  لِۡ�ِ

েসিদন সিতযকার রাজ� হেব দয়াময় আ�াহর এবং কােফরেদর 

পেং িদনিট হেব কিিন। জােলম েসিদন আপন হাত দুেটা দংশন 

করেত করেত বলেব, হায়! আফসুস, আিম যিদ রাসূেলর পথ 

অনুসরণ করতাম। হায়! আিম যিদ অমুকেক ব�ু না বানাতাম। 

েস আমার কােে উপেদশ আসার পরই আমােক তা েথেক িব�াগ 

কেরেে। শয়তান মানুষেক িবপদকােল েধাঁকা েদয়। (সূরা 

েফারকান:২৬-২৯) 

জাহা�ােমর আযাব �ায়ী 

আ�াহ বেলন, 

َِ�َ  ِِنّ ﴿ َِ َۡ ونَ  َجَهّنمَ  َعَذاِب  ِ�  ۡلُۡم   ]  ٧٤: الزخرف[ ﴾ ٧ َ�ِٰ�ُ

‘অপরাধীরা জাহা�ােমর আযােব িচর�ায়ী অব�ান করেব।’  (সূরা 
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যুেরফ: ৭৪)  

আবু মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ْلَل  إِنا «
َ
َبُْكونَ  اااي ِ  أ

َ
ْجِرَ�ِت  لَوْ  َحتا  ل

ُ
ََرْت، ُدُموِعِهمْ  ِف  الّسُفنُ  أ

َ
 َاِِ�اُهمْ  ة

َبُْكونَ 
َ
ىَ  ل ْمعِ  َمَكنَ  َ�ْعِ�  الا  »الا

জাহা�ামবাসীরা কাঁদেত থাকেব। তােদর েচােের পািনেত জাহাজ 

ভাসােত চাইেল ভাসােনা যােব। তােদর েচাে েথেক অ�র বদেল 

র� েবরেব। [হােকম (৪/৬৪৮), হাদীেসর সনদ সহীহ, আ�ামা 

যাহাবী ও আলবানী এেক সহীহ হাদীস বেলেেন] 

িশকেল েবেঁধ দাহয আলকাতরার জামা পরােনা হেব 

অপরাধীেদর শাি� কিিন। আ�াহ বেলন, 

﴿ٰ ََ َِ�َ  َوتَ َِ َۡ �ِذٖ  ۡلُۡم ََ �ِ�َ  يَۡو َّ َا ۡصَفااِ  ِ�  َّ
َ
ا�ِيلُُهم ٤ ۡۡ� َ ِن َُ انٖ  َّ ََ  َُِط

  ]٥٠ ،٤٩: انراليم[ ﴾ َّۡا ُ  وُُجوَهُهمُ  َوَ�ۡغَ�ٰ 

“তুিম ঐ িদন পাপীেদরেক পররের শৃ�লাব� েদেেব। তােদর 

জামা হেব দাহয আলকাতরার এবং তােদর মুেম�লেক আসন 

আভ� কের েফলেব।” (সূরা ই�াহীম: ৪৯-৫০) 

জাহা�ামীেদরেক যেন েফেরশতারা এক হােত চুেলর মুিি এবং 
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অনয হােত পা ধের চযাংেদালা কের জাহা�ােম িনেংপ করেত 

িনেয় যােব, তেন জাহা�ােমর পাহারাদারগণ িজেজস করেব: 

েতামােদর কােে িক েকান সুসংবাদ দাতা এবং ভীিত �দশরনকারী 

েপৗেেিন? তেন কােফরগণ বলেব: হযাঁ, েপৗেেিেল িক� আমরা 

তােদরেক িাঅা িব�প করতাম এবং িমথযা মেন করতাম। তেন 

আফেসাস করেব এবং বলেব:  

ِٰب ۡلّسعِِۡ  ﴿ َٰ ۡص
َ
ّنا ِ�ٓ أ ُِ ا  ََ ۡو َ�ۡعاُِٱ 

َ
ّنا �َۡسَمُ� أ ُِ ]  ١٠: الغا[﴾  ١َوَُالُواْ لَۡو   

‘‘হায়! আমরা যিদ শনতাম এবং অনুধান (জান িদেয় িচগা 

ভাবনা) করতাম, তেব আমরা আজ দাউ দাউ কের  লা আসেন 

িনিং� েলাকেদর মেধয শািমল হতাম না।’’ সূরা মূলক: ১০) 

সূরা আনআেম বলা হেয়েে: 

ٰلَ ﴿ ََ  ْ ْ َ�َ َّۡا ِ َ�َاالُوا ٰٰ ِِۡذ ُوُُِفوا ََ َب �َولَۡو تَ ّا َوَ� نَُ�ّذِ ََ ِٰت َ ّ�َِنا ۡيَََنا نُ ََ

َِنَِ�  ِۡ ََِن ۡلُۡم  ]  ٢٧: االنعيى[﴾  ٢َونَُ�وَن 

‘‘হায়! েস সমেয়র অব�া যিদ তুিম েদেেত পারেত, যেন 

তােদরেক জাহা�ােমর িকনারায় দাঁড় করােনা হেব; তেন তারা 

বলেব: হায়! আমরা যিদ দুিনয়ায় আবার িফের েযেত পারতাম 

এবং েসোেন আ�াহর আয়াতেত িমথযা মেন না করতাম, আর 

ঈমানদার েলাকেদর মেধয শািমল হেত পারতাম!’’ (সূরা আনআম: 
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২৭) 

তােদর এ আেবদন িনেবদন বযথর হেয় যােব। আ�াহ সরাসির 

তােদর কথােক �তযাোন করেবন। ইরশাদ হেভ: 

ۦُ نّ�ُهۡم لََ�ِٰذبُوَن ﴿ ]  ٢٨: االنعيى[﴾  ٢َولَۡو ُ ّاواْ لََعاُاواْ لَِما ُ�ُهواْ َ�ۡن  

‘‘তােদরেক যিদ পূবরবতরী জীবেনর িদেক িফিরেয়ও েদয়া হয়,তবুও 

তারা েস সব কাজই করেব যা হেত তােদরেক িনেষধ করা 

হেয়েে। তারা েতা সবেচেয় বেড়া িমথযাবাদী।’’ (সূরা আনআম: 

২৮) 

সূরা যুমাের বলা হেয়েে, 

بَۡ�ُٰ�َها َوَُاَل ﴿
َ
ٰ َِِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت � ّّ ََ  ۖ� ًَ ْ َِِ�ٰ َجَهّنَم ُزَم ٓوا َُ َوِسيَق ّۡيِيَن َ�َف

ِٰت َ ّ�ُِ�ۡم  ََ ِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن َعلَۡيُ�ۡم َءا َّ تُِ�ۡم  ُُسٞٱ 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

ّاۡت َ�َِمُ  ۡۡلَعَذاِب َ�َ َوُ�نِذُ ونَُ�ۡم لَِاآَء يَوۡ  ََ ْ بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ۡن  َُِ�ۡم َ�َٰذ�ۚ َُالُوا
  ]   ٧١: الزمر[﴾  ٧ۡۡلَ�ٰفَِِ�َن 

‘‘েয সব েলাক কুফরী কেরিেেলা তােদরেক জাহা�ােমর িদেক 

দেল দেল তািড়েয় িনেয় যাওয়া হেব। তারা যেন েসোেন 

েপৗোেব তেন তার (অথরা্ জাহা�ােমর) দরজাসেলা েুলা হেব 

এবং তার কমরচারীরা তােদরেক বলেব: েতামােদর িনকট 

েতামােদর িনেজেদর মেধয এমন েকান রাসূল িক আেসিন, েয 
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েতামােদরেক েতামােদর রেবর আয়াতসমূহ শিনেয়েে এবং 

েতামােদরেক এ বেল ভয় �দশরন কেরেেন েয, এ িদনিট অবশযই 

একিদন েতামােদরেক েদেেত হেব?’’ তারা বলেব: ‘‘হযাঁ 

এেসিেেলা! িক� আজাব হওয়ার ফায়সালা কােফরেদর ভাগযিলিপ 

হেয় িগেয়েে।’’ (সূরা যুমার: ৭১) 

মানুষ যেন হতাশ ও েপেরশান হেয় যায় তেনই তার মুে িদেয় 

হতবাক কথা েবর হয়। উপেরা� দৃ্াগিট তার নমুনা।  

দুিনয়ার আসন েথেক জাহা�ােমর আসেনর েতজ ৭০ সন েবিশ 

আবু েহারায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ِ   َُسوَل  يَي ِ�يَل  ،»َجَهغامَ  نَي ِ  ِمنْ  ُجْزًءا َسبِْع�َ  ِمنْ  ُجْزءٌ  نَيُ ُ�مْ « َا  َكنَْت  إِنْ  ا
يَوً  ُِ غَْت «: قَيَل  لََك ُّهنا  ُجْزًءا اَِسسك�َ  نِسِْسَعوٍ  َعغَيِْهنا  فُضك  »َحركَلي ِمثُْل  ُُ

“েতামােদর দুিনয়ার আসন, জাহা�ােমর আসেনর ৭০ ভােগর ১ 

ভাগ। তাঁেক �� করা হেলা, এটা িক যেথ্ নয়? িতিন উ�ের 

বেলন: এর সােথ আেরা ৬৯ সন েযাগ করা হেব এবং 

�েতযকিটর সণ এ আসেনর মেতা।” (বুোরী, ৩২৬৫ ও মুসিলম, 

২৮৪৩) 

িন�তম শাি� �া� বযি� 



 

97 

েনামান ইবন বাশীর েথেক বিণরত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন:  

ْلَونَ  إِنا «
َ
ْلِل  أ

َ
ْخَِ   ِف  َُوَضعُ  لَرَُجٌل، الِقيَيَموِ  يَْوىَ  َعَاانًي اااي ِ  أ

َ
 َجَْرٌة، قََدَميْهِ  أ

 »ِدَميُغهُ  ِمغَْهي َ�ْاِ� 

“সবচাইেত কম সাজা�া� জাহা�ামী বযি� হেলা যার দুেটা জুতার 

মেধয আসেনর দুেটা িফতা থাকেব। তা মাথার মগজেক 

এমনভােব টগবিগেয় িস� করেত থাকেব েযন পািতেল িস� করা 

হয়। েস মেন করেব, তার চাইেত এত কিিন আযাব আর েকউ 

েভাগ করেে না। অথচ, েসটা হেলা সবেচেয় কম আযাব।” 

[বুোরী, ৬৫৬১; মুসিলম, ২১৩]  

সামুরা ইবন জুনদুব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

ُخُاهُ  َمنْ  ِمغُْهمْ  إِنا «
ْ
  اااي ُ  ََأ

َ
ُخُاهُ  َمنْ  َاِمغُْهمْ  َيْعبَيِْه، إِل

ْ
  ََأ

َ
 َاِمغُْهمْ  ُحْجَزَِِه، إِل

ُخُاهُ  َمنْ 
ْ
  ََأ

َ
 »ُ�غُِقهِ  إِل

“আসন কাউেক েোট িগরা পযরগ, কাউেক হাঁটু পযরগ, কাউেক 

েকামর পযরগ এবং কাউেক কাধঁ পযরগ েঢেক েনেব।” (মুসিলম, 

২৮৪৫) 
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জাহা�ােমর অিধকাংশ অিধবাসী নারী 

উসামা ইবন যােয়দ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত,  

غَْعُت « يُْت  اةَغاوِ  ِف  اطا
َ
َثَ  فََرأ

ْ
 
َ
ْلِغَهي أ

َ
غَْعُت  ،الُفَقَراءَ  أ يُْت  اااي ِ  ِف  َااطا

َ
َثَ  فََرأ

ْ
 
َ
 أ

ْلِغَهي
َ
 »النكَسيءَ  أ

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: ‘‘আিম জা�ােতর 

েগেট দাঁিড়েয় েদেলাম, এর অিধকাংশ অিধবাসী গরীব-িমসকীন। 

ধনীরা আটকা পেড়েে। জাহা�ামীেদরেক জাহা�ােম �েবশ 

করােনার পর আিম জাহা�ােমর েগেট দাঁিড়েয় েদেলাম, তােদর 

অিধকাংশই নারী।’  (বুোরী, ৩২৪১ ও মুসিলম, ২৭৩৭) 

জাহা�ামীেদর দাতঁ ওেহাদ পাহাড়সম চামড়ার  ন� এবং দুই 

 ােড়র বযবধান িতন িদেনর পেথর দূরে�র সমান 

আবু েহারায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

َكفِِر، ِضُْس «
ْ
اْ  ال

َ
َكفِِر، نَيُ   أ

ْ
ُحدٍ  ِمثُْل  ال

ُ
هِ  اَِغغَُظ  أ ِ

ْ
 »ثََالٍث  َمِسَ�ةُ  ِج�

“(জাহা�ােম) কােফেরর দাঁত হেব ওেহাদ পাহাড় সমান এবং 

চামড়ার  ন� হেব িতন িদেনর পেথর দূরে�র সমান।” (মুসিলম, 

২৮৫১) 
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অপরাধীরা পৃিথবীেত িফের আসেত চাইেব 

কুরআেন এেসেে, 

وٖج  ﴿ َُ َِۡتَنا ۡثََِۡتۡ�ِ فَٱۡ�َ�َۡ�َنا بُِذنُو�َِنا َ�َهۡٱ َِِ�ٰ ُخ َي َۡ َ
ّتَنا ۡثََِۡتۡ�ِ َوأ ََ َ

ٓ أ ْ َ ّ�َنا َُالُوا
ِن َسبِيٖٱ   ]  ١١: غفر[﴾  ١َّ

‘‘তারা বলেব েহ আমােদর রব! তুিম িন�য়ই আমােদরেক দু’বার 

মৃতুয ও তার জীবন দান কেরেো। এেন আমরা আমােদর 

অপরাধসমূহ �ীকার কির। এেন (জাহা�াম) েথেক েবর হবার 

েকান পথ আেে িক?’’ (সূরা আল মু’িমন: ১১) 

দু’বার মৃতুয এবং দু’বার জীবন দান অথর-মানুষ অি��হীন িেেলা 

অথরা্ মৃতুয িেেলা, আ�াহ জীবন দান কেরেেন। আবার মৃতুয 

েদেবন এবং পুণরায় িকয়ামেতর িদন জীিবত কের উিােবন। এ 

কথা কয়িট �য়ং আ�াহ রাববুল আলামীন সূরা বাকারায় র্ 

কের বেলেেন: 

ۡيِيُ�ۡم  ﴿ ُُ َ�ُٰ�ۡمۖ ُ�ّم يُِميُتُ�ۡم ُ�ّم  َۡ َ
َ�ٰٗتا فَأ َۡ َ

ِ َوُ�نُتۡم أ َّ وَن بِٱ َُ ََ تَۡ�ُف ۡي َِ

ََۡجُعوَن   ]  ٢٨: القرة[﴾  ٢ُ�ّم َِِ�ۡۦِ تُ

‘‘েতামরা আ�াহর সােথ েকমন কের কুফুরী করেত পােরা। অথচ 

েতামরা িেেল �াণহীন-মৃতুয, িতিন েতামােদর জীবন দান 

কেরেেন। আবার মৃতুয েদেবন এবং পুণরায় জীবন দান কের 



 

100 

উিােবন। তারপর তার িদেকই েতামােদর িফের েযেত হেব।’’ 

(সূরা বাকারা: ২৮) 

অপরাধীরা �থম িতনিট অব�া অিব�াস করেতা না, েকননা এ 

িতনিট অব�া তােদর েচােের সামেনই  টেতা। িক� েশষাব�া 

তারা �তযং করেত পাের িন বেল উপহাস কের উিড়েয় িদেতা। 

েকননা েশষ অব�ার েবর একমা্ নবী রাসূলগণই িদেয়েেন। 

িকয়ামেতর িদন কাযরত যেন এ অব�া  েট যােব তেন তারা 

�ীকার করেব এবং কাকুিত িমনিত করেব পৃিথবীেত পুণরায় িফের 

আসার জনয।  

সূরা ফািতর এ বলা হেয়েে: 

﴿  ۚ ّنا َ�ۡعَمُٱ ُِ َ ّۡيِأ  ۡۡ ََ َِۡجَنا َ�ۡعَمۡٱ َ�ٰلًِحا  ۡخ
َ
ٓ أ َُِخوَن �ِيَها َ ّ�َنا ﴾ َوُهۡم يَۡصَط

 ]  ٣٧: فيطر[

‘‘েসোেন (জাহা�ােম) তারা িচ্কার কের বলেব: েহ আমােদর 

রব! আমােদরেক এোন হেত েবর কের নাও, েযেনা আমরা েনক 

আমল করেত পাির। েস আমল েথেক িভ�তর যা আমরা পূেবর 

করিেলাম।’’ (সূরা ফািতর: ৩৭) 

অতঃপর তােদরেক �িত উ�ের বলা হেব: 

ْ َ�َما  ﴿ ُوا ۖ فَُذُو َُ ََ وََجآَءُ�ُم َِّۡذي ِّ ن تََذ ََ َُ �ِيۦِ  ِّ ا َ�َتَذ َّ َُۡ�م  َو لَۡم ُ�َعّمِ
َ
أ
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 ٍۡ َِن نِّص ٰلِِمَ�  َّ  ]  ٣٧: فيطر[﴾  ٣لِل

‘‘আমরা িক েতামােদরেক এমন বয়স দান কিরিন েয,িশংা �হণ 

করেত চাইেল িশংা �হণ করেত পারেত? আর েতামােদর িনকট 

সতকরকারীও এেসিেেলা। এেন (আজােবর) �াদ �হণ কেরা। 

এোেন জািলমেদর েকান সাহাযযকারী েনই।’’ (সূরা ফািতর: ৩৭)  

আ�ীয় �জন ও দুিনয়ার সব মানুষেক িবিনময় িদেয় হেলও 

জাহা�ামীরা বাচঁেত চােব 

َِ�ِذ  بِبَنِيۦِ  ﴿ َِۡن َعَذاِب يَۡو أ  َِ َُِم لَۡو َ�ۡفَت َۡ ِخيۦِ  ١يََوّا ۡلُۡم
َ
 ١َوَ�ِٰحَبتِۦِ� َوأ

 �ُ ِّ يۦِ  ١وِ�ۦِ  ٔۡ َوفَِصيلَتِۦِ ّۡل َِ �ِض َ�ِيٗعا ُ�ّم يُن
َ
ن ِ� ۡۡ� ََ  ]  ١٤،  ١١: العي ج[﴾ َو

‘‘েসিদন অপরাধীরা চােব তার সগান, �ী, ভাই এবং সাহাযযকারী 

িনকটবতরী পিরবার এমনিক দুিনয়ার সব মানুষেক িবিনময় িদেয় 

হেলও িনেজেক আজাব েথেক বাঁিচেয় িদেত।’’ (সূরা আল 

মা‘আিরজ: ১১-১৪) 

সূরা আল-মু’িমেন বলা হেয়েে: 

�ِٖذ َوَ� يََََسآَءلُوَن ﴿ ََ َِۡنُهۡم يَۡو �َساَب بَ
َ
]  ١٠١: الؤمغون[﴾  ١فََ�ٓ أ  

‘‘তেন তােদর মেধয আর েকান আ�ীয়তা থাকেব না, এমনিক 

পররর েদো হেলও (েকউ কাউেক) িজেজস করেব না।’’ (সূরা 

আল মু’িমনুন: ১০১) 
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অনয্ বলা হেয়েে: 

ِيٗما  َٔ َوَ� �َۡ�  ﴿ ََ ِيٌم  ََ  ]  ١٠: العي ج[﴾  ١ُٱ 

‘‘েসিদন েকান �ােণর ব�ু অপর �ােণর ব�ুেক িজেজসও করেব 

না।’’ (সূরা আল মা‘আিরজ: ১০) 

�েতযক জাহা�ামী দল পূবরবতরী দলেক েদাষ েদেব 

ُٰٰهۡم ﴿ ََ ۡخ
ُ
ْ �ِيَها َ�ِيٗعا َُالَۡت أ ٰ َِِذا ّۡااَ ُ�وا ّّ ََ  ۖ ۡخَتَها

ُ
َّ ٞ ّلَعَنۡت أ ُ

ُ�َّما َاَخلَۡت أ
َضّلونَا َ� 

َ
َ�ٓءِ أ ُِ ٰ ََ ولَٮُٰهۡم َ ّ�َنا 

ُ
�ِ َٔ  َٞ ٖ ِضۡع

ّ ُُ ِ َِن َّۡا ِ� َُاَل ل َّ اتِِهۡم َعَذاٗبا ِضۡعٗفا 
 ]  ٣٨: االعراف[﴾  ٣َوَ�ِٰ�ن ّ� َ�ۡعلَُموَن 

‘‘�েতযকিট দল যেনই জাহা�ােম �েবশ করেব, িনেজর সেির 

দলিটর উপর অিভশাপ িদেত িদেত অ�সর হেব। েশষ পযরগ 

সকেলই যেন েসোেন সমেবত হেব, তেন (�েতযক) পরবতরী 

েলাক পূবরবতরী েলাকেদর স�েকর বলেব: েহ আমােদর রব! এ 

েলাকরাই আমােদর িব�াগ কেরেে। এেন তােদরেক আসেন 

(আমােদর েচেয়) ি�সন শাি� দাও।  

আ�াহ বলেবন: ‘‘সকেলর জনযই ি�সণ আজাব িক� েতামরা তা 

বুঝেব না।’’ (সূরা আ’রাফ: ৩৮)  

সকেলর জনয ি�সণ আজাব এ কথার তা্পযর হেভ: অপরাধীরা 

সবরদাই িনেজ অপকমর কের এবং আমােদর করেত উ্সাহ েদয়। 
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েযেহতু �িতিট অপকমরই বািহযক চাকিচেকযময়ই তাই তােদর 

উ্সােহ িবপুল সংেযক েলাক সাড়া েদয়। আবার তােদর 

েদোেদিে পরবতরীেত আেরক দল অপরাধ�বণ হেয় যায়। এমিন 

কের ধারাবািহকভােব এেকর পর এক অপরাধীেদর দল িকয়ামত 

পযরগ বৃি� েপেত থােক। সিতয কথা বলেত িক,�েতযকিট দলই 

পূবরবতরী দলেক অনুসরণ কেরই অপরাধ �বণতায় জিড়েয় পেড় 

এবং অপরাধী িহেসেব িচ ি�ত হয়। তাই আ�াহ রা�ুল আলামীন 
�েতযক দলেকই ি�সণ শাি� েদেবন। কারণ একিদেক েযমন 

তারা পূবরবতরী দেলর অনুসারী অপরিদেক তারা তােদর পরবতরী 

দেলর পথ �দশরক।  

এ কথাসেলাই আ�াহ পিব্ কালােম অনযভােব বেলেেন: 

ٓواْ ﴿ َُ َِن ۡلّظُلَ�ِٰت َِِ� َّۡو ِ� َوّۡيِيَن َ�َف َّ َُِجُهم  ۡ�ُ ْ ُنوا ََ ُ َوِ�ّ ّۡيِيَن َءا َّ ۡ
َِن َّۡو ِ َِِ� ۡلّظلَُ�ِٰت�  َّ َُِجوَ�ُهم  ۡ�ُ َُ ُٰغو َّ ُُُهُم ۡل ٓ ۡوِ�َا

َ
 ]  ٢٥٧: القرة[﴾  ٢أ

‘‘আ�াহ ঈমানদারেদর ব�ু! িতিন তােদরেক অ�কার হেত 

আেলার িদেক পথ েদোন এবং কােফরেদর ব�ু তাসত (অথরা্ 

আ�াহে�াহী শি�) তারা তােদরেক আেলা েথেক অ�কােরর 

িদেক পথ েদোয়।’’ (সূরা বাকারা: ২৫৭) 

অনুসারীগণ েনতােদর শাি� দাবী করেব: 
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َضّلونَا ۡلّسبِيَ�۠ ﴿
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَاَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ٓ ِِّ�ا ْ َ ّ�َنا ٓ َءاتِِهۡم  ٦َوَُالُوا َ ّ�َنا

 � ٗۡ ِ ب َِ ََِن ۡۡلَعَذاِب َوۡۡلَعۡنُهۡم لَۡعٗنا   ]  ٦٨،  ٦٧: االحزا [﴾  ٦ِضۡعَفۡ�ِ 

‘‘(যেন জাহা�ামীেদরেক আসেণ পুড়ােনা হেব) তেন তারা বলেব: 

েহ আমােদর রব! আমরা আমােদর সরদার ও েনতােদর আনুগতয 

কেরিে, তারা আমােদরেক সিিক সরল পথ েথেক িব�াগ কের 

িদেয়েে। েহ রব! এ েলাকেদরেক ি�সণ শাি� দাও এবং তােদর 

উপর কিিন অিভশাপ বষরণ কেরা।’’ (সূরা আহযাব: ৬৭-৬৮) 

জাহা�ামীরা জাহা�ােম  লেত  লেত অসহয হেয় যােব। তেন 

িচ্কার কের বলেত থাকেব: 

�ِس َ�َۡعۡلُهَما  ﴿ ِ
ۡۡ ّنِ َوۡ ََِن ۡۡ�ِ َضّ�نَا 

َ
يِۡن أ  ِنَا ّۡيَ

َ
ٓ أ ْ َ ّ�َنا وا َُ َوَُاَل ّۡيِيَن َ�َف

ۡسَفلَِ� 
َ
ََِن ۡۡ� ََِنا ِ�َُكونَا  ا ََ ُۡ َ

 ]  ٢٩: فّغت[﴾  ٢َ�َۡت أ

‘‘েহ পেরায়ারেদগার! েসই ি ন ও মানুষেদরেক আমােদর সামেন 

এেন দাও, যারা আমােদরেক েগামরাহ করিেেলা। আমরা 

তােদরেক আমােদর পােয়র তলায় েরেে দিলত মিথত করেবা, 

েযেনা তারা লাি�ত ও অপমািনত হয়।’’ (সূরা হা-মীম-আস 

িসজদাহ: ২৯) 

জাহা�ামীেদর অনুভুিত তী� হেব। তারা তােদর ভুল বুঝেত 

পারেব এবং েসিদন বুঝেব অ�ভােব েনতােদর অনুসরণ করা 



 

105 

কেতা বড় �াগনীিত িেেলা। আ�াহ বেলন 

بٍِ� ﴿ َّ ّنا لَِ� َضَ�ٰٖٱ  ُِ ِ ِِن  َّ ََّبِ ۡۡلَ�ٰلَِمَ�  ٩تَٱ ِ ﴾  ٩ِِۡذ �َُسّوِ�ُ�م ب
 ]  ٩٨،  ٩٧: الِعراء[

‘‘(আর এই িব�াগ েলােকরা িনেজেদর েনতােদরেক লংয কের 

বলেব) আ�াহর কসম! আমরা েতা সুর্ েগামরাহীেত িনমি�ত 

িেলাম, যেন েতামােদরেক রাববুল আলামীেনর মযরাদা 

িদিভেলন।’’ (সূরা শ‘আরা: ৯৭-৯৮) 

সূরা বাকারায় বলা হেয়েে: 

ۡسَباُب  ﴿
َ
ُواْ ۡۡلَعَذاَب َوَ�َاّطَعۡت بِِهُم ۡۡ�

َ
ََِن ّۡيِيَن ّۡ�َبُعواْ َوَ أ  ّۡيِيَن ۡتّبُِعواْ 

َ
أ ِِۡذ َ�َ�ّ

ََ يَُِ�ِهُم  ١ ِ ٰل ََ َِ َِّنا   َما َ�َ�ُّءواْ  َِ َِۡنُهۡم   
َ
أ ٗة َ�َنَََ�ّ َّ َِ َا  ََ ّن 

َ
َوَُاَل ّۡيِيَن ّۡ�َبُعواْ لَۡو أ

 ُ َّ ََِن َّۡا ِ  ۡ َِِجَ�  ٰ ََ ِ ا ُهم ب ََ ٍَ َعلَۡيِهۡمۖ َو ٰ ََ َس ََ ۡعَ�ٰلَُهۡم 
َ
،  ١٦٦: القرة[﴾  ١أ
١٦٧  [ 

যেন জাহা�ােম শাি� েদয়া হেব তেন এসব েনতা ও �ধান 

বযি�রা দুিনয়ায় যােদর অনুসরণ করা হেতা, (তারা) তােদর 

অনুসারীেদর সােথ স�করহীনতা �কাশ করেত থাকেব িক� 

তবুও শাি� তারা পােবই। এবং তােদর সম� উপায় উপকরেণর 

ধারা িে� হেয় যােব। আর েযসব েলাক দুিনয়ায় তােদর অনুসারী 

িেেলা, তারা বলেত থাকেব: ‘‘হায়! যিদ আমােদরেক আেরকবার 
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সুেযাগ েদয়া হেতা, তেব এরা আজ েযভােব আমােদর সােথ 

স�করেভদ কেরেে, েতমিন আমরাও এেদর সােথ স�করেভদ 

কের েদিেেয় িদতাম। এভােবই দুিনয়ায় এরা েয সম� কাজ 

কেরেে েসসেলা আ�াহ তােদর সামেন এমনভােব উপি�ত 

করেবন যােত তারা েকবল দুঃে ও আেংপই করেত থাকেব। 

িক� জাহা�ােমর আসন েথেক েবর হবার েকান পথই তারা েঁুেজ 

পােব না।’’ (সূরা বাকারা: ১৬৬-১৬৭) 

েসোেন সবর করা না করা সমান হেব 

ّعونَ  يَۡومَ  ﴿ ََ ِ  ١ َاّ�  َجَهّنمَ  نَا ِ  َِِ�ٰ  يُ ِّ  َّۡا ُ  َ�ِٰذه نُتم ّۡل بُونَ  بَِها ُِ  ١ تَُ�ّذِ
 ٌَ فَِسۡح

َ
ٓ  أ مۡ  َ�َٰذا

َ
نُتمۡ  أ

َ
ونَ  َ�  أ ُ ُِ ْ  ۡۡصلَوَۡها ١ ُ�ۡب ٓوا وۡ  فَٱۡصِ�ُ

َ
ْ  َ�  أ وا  َسَوآءٌ  تَۡصِ�ُ

ا ُ�َۡزۡونَ  ِِّ�َما َعلَۡيُ�ۡمۖ  نُتمۡ  ََ  ]  ١٦  ،١٣: الطو [ ﴾ ١ َ�ۡعَملُونَ  ُِ

‘েযিদন তােদরেক ধা�া েমের েমের জাহা�ােমর িদেত িনেয় 

যাওয়া হেব, তেন তােদরেক বলা হেব এই েস আসন যােক 

েতামরা িভি�হীন সজব মেন কেরিেেল। এবার বেলা, এটা িক 

যাদু? না েতামরা িকেুই েদোেনা? এবার যাও এর মেধয ভ� হেত 

থােকা। এেন েতামরা  ধযর ধারণ কেরা যা না কেরা, সবই 

েতামােদর জনয সমান। েতামােদরেক েস রকম �িতফলই েদয়া 

হেভ যা েতামরা আমল কেরেে।’’ (সূরা তুর: ১৩-১৬) 

সূরা হাদীেদ বলা হেয়েে: 
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যেন েফেরশতাগণ জাহা�ামীেদরেক জাহা�ােমর িদেক তািড়েয় 

িনেয় যােব, তেন বলেব: 

﴿ َ�ِ ۖ َوُٰٰ�ُم َّۡاُ 
ۡ
أ ََ  ْۚ وا َُ ََِن ّۡيِيَن َ�َف يَ ٞ َوَ�  َۡ ِ َِنُ�ۡم ف َِۡخُذ  فَٱۡ�َۡوَم َ� يُ

 ُۡ  ]  ١٥: الديد[﴾  ١َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َو�ِۡئَس ۡلَۡمِص

‘‘আজ েতামােদর িনকট হেত েকান িবিনময় �হণ করা হেব না 

এবং যারা পৃিথবীেত (�কাশয দািসকতার সােথ আ�াহর 

আয়াতসেলা) অ�ীকার কেরিেেল (তােদরেকও িবিনময় িনেয় মুি� 

েদয়া হেব না। উপরগ বলা হেব) েতামােদর িিকানা জাহা�াম। 

েস জাহা�ামই েতামােদর েোঁজেবর �হণকারী অিভভাবক। কেতা 

িনকৃ্ পিরণিত।’’ (সূরা আল হাদীদ: ১৫) 

সিতয কথা বলেত িক, েসোন হেত েবর হওয়া েতা দূেরর কথা 

একমা্ জাহা�াম োড়া অনয েকােনা ব�ু অিভভাবক িকংবা 

সহাযযকারীও পােব না। 

কােজই েসোেন ইভায় েহাক অথবা অিনভায় েহাক, শাি� �হণ 

করেতই হেব। এমন শাি� েদয়া হেব েয,  ধযরয ধারেনর ��ই 

উেি না। তাই বেল  ধযরয না ধের জাহা�ামীেদর েকান উপায় ও 

অবিশ্ থাকেব না।  

শয়তান িনেজেক দািয়�মু� ে াষণা করেব 
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মানুষ েয শয়তােনর �েরাচনা ও ওয়াসওয়াসার কারেণ সণাহ 

কেরেে এবং োরাপ পেথ চেলেে েস শয়তান হাশেরর িদন 

েদাযেীেদরেক েদেে বলেব, েতামােদর শাি�র জনয আিম দািয় 

নই, েতামরাই দায়ী। েকারআন  এ মেমর আমােদরেক বেল: 

ٰنُ  َوَُاَل ﴿ ََ َُ  ُُِ�َ  لَّما ۡلّشۡي ۡم
َ
َ  ِِنّ  ۡۡ� َّ ُ�مۡ  ۡ ََ ََ  وََع ّقِ  وَۡع َ�ۡۡ 

ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ  َووََعَتُّ�مۡ 
َ
ا فَأ ََ ِن َعلَۡيُ�م ِ�َ  َ�نَ  َو ٰنٍ  َّ ََ ن ِِّ�ٓ  ُسۡل

َ
 أ

ۡبُتمۡ  َاَعۡوتُُ�مۡ  ََ ْ  تَلُوُموِ�  فََ�  ِ��  فَٱۡسَت نُفَسُ�م�  َولُوُمٓوا
َ
ٓ  أ ا َّ  ۠ نَا

َ
� 

ِِخُ�مۡ  ُۡ ٓ  بُِم ا ََ نُتم َو
َ
ّ  أ ِِ ِ ُۡ َُ  ِِّ�ِ  بُِم َۡ ٓ  َ�َف ۡ�ُتُمونِ  بَِما َ�ۡ

َ
 ِِنّ  َ�ۡبُٱ   َِن أ

ٰلِِم�َ  َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  ۡل
َ
 ]  ٢٢: انراليم[ ﴾ ٢ أ

 “যেন সব কােজর ফয়সালা হেয় যােব, তেন শয়তান বলেব: 

িন�য়ই আ�াহ েতামােদরেক সতয ওয়াদা িদেয়েেন এবং আিম 

েতামােদর সােথ ওয়াদা কের ভি কেরিে। েতামােদর উপর েতা 

আমার েকান ংমতা িেল না, িক� এতটুকু েয, আিম 

েতামােদরেক েডেকিে, তারপর েতামরা আমার কথা েমেন 

িনেয়েো। সুতরাং েতামরা আমােক ভর্সনা কেরা না, বরং 

িনেজেদরেকই ভ্সরনা কেরা। আিম েতামােদর উ�াের 

সাহাযযকারী নই এবং েতামারাও আমার উ�াের সাহাযযকারী নও। 

ইিতপূেবর েতামরা আমােক েয আ�াহর শরীক কেরিেেল, আিম তা 

অ�ীকার কির। িন�য়ই যারা যােলম তােদর জনয রেয়েে 
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যিণাদয়ক শাি�। (সূরা ই�াহীম: ২২) 

জাহা�ােমর ত�াবধায়ক মািলেকর িনকট অনুনয় িবনয় 

জাহা�ামীরা যেন শাি� েভাগ করেত করেত অিত্ হেয় যােব 

তেন জাহা�ােমর ত�াবধায়ক মািলক েফেরশতােক অনুনয় িবনয় 

কের বলেব: 

ْ  َجَهّنمَ  ِ�ََزنَ ِ َّۡا ِ  ِ�  ّۡيِينَ  َوَُاَل  ﴿ َۡ  َ ّ�ُ�مۡ  ۡۡاُعوا ا َ�ّنا ُ�َّفِ َٗ ِنَ  يَۡو َّ 
ْ  ٤ ۡۡلَعَذاِب  وَ  َُالُٓوا

َ
َُ  لَمۡ  أ �ِيُ�مۡ  تَ

ۡ
ِٰت�   ُُسلُُ�م تَأ ََ ِ ْ  بِٱۡ�َّي �  َُالُوا ْ  بََ�ٰ ْ   َُالُوا  فَٱۡاُعوا

ا ََ ْ  َو ا ُِ ٰ ََ  ]  ٥٠  ،٤٩: غفر[ ﴾ ٥ َضَ�ٰٱٍ  ِ�  ِِّ�  ۡۡلَ�ٰفَِِ�نَ  ُا

“আর যারা আসেনর অিধবাসী হেব তারা জাহা�ােমর 

�হরীেদরেক বলেব, ‘েতামােদর রবেক ডাক, িতিন েযন আমােদর 

েথেক শাি� লা ব কেরন এক িদেনর জনয।’ 

তারা বলেব, ‘েতামােদর কােে িক র্ �মাণািদসহ েতামােদর 

রাসূলগণ আেসনিন?’ জাহা�ামীরা বলেব, ‘হযাঁ, অবশযই।’ �হরীরা 

বলেব, ‘সুতরাং েতামরাই ডাক; আর কািফরেদর ডাক শধু বযথরই 

হয়।” [সূরা গািফর: ৪৯, ৫০] 

আ�াহর কােে তাঁর সু�র নাম ও সণাবলীর অসীলায় আমরা তাঁর 

জা�াত চাই, আর জাহা�াম েথেক মুি� চাই। েহ আ�াহ, আপিন 

আমােদর েদা‘আ কবুল করন। আমীন।।  


