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ভূনমকা 
 

সকল প্রিাংসা আল্লাহর, নযনি জান্নাবতর ওয়াদা কবরবেি 
এোং জাহান্নাবমর েোপাবর সতকক কবরবেি.....সুতরাাং ময 
েেনি জাহান্নাবমর আগুি মেবক মুি হবলা এোং জান্নাবত 
প্রবেি করবলা মস মহা সফলতা অজকি করবলা...। আোবরা 
ঐ আল্লাহ তা‘আলার প্রিাংসা নযনি আমাবদরবক জান্নাবতর 
পবে আহ্বাি করবেি। আল্লাহ তা‘আলা েবলি, 

ُ يَۡدُعٓواْ إََِل ٱۡۡلَنهةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۦ  ﴿  [ 222﴾ ]ابلقرة: من اآلية َوٱَّلله
. 

“আল্লাহ তাাঁর অিুমনতক্রবম জান্নাত ও মাগনফরাবতর নদবক 
আহ্বাি করবেি”। [সূরা আল-োকারা, আয়াত: ২২১]  

নতনি জান্নাবতর েণকিা নদবয়বেি ময, জান্নাবত আবে সুনমষ্ট 
পানির িহর, দুবযর ঝণকাযারা যার স্বাবদর মকাবিা পনরেতকি 
মিই, িরাবের িহর যা পািকারীবদর জিে উপাবদয় এোং 
খাাঁনি মযুর মরাতনস্বিী। এর তলবদি নদবয় নেনভন্ন প্রকার 
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িদী-িালা প্রোনহত। এখাবি োসিা অিুযায়ী, মচাখজুড়াবিা 
সকল চানহদা পূণক হবে। প্রবতেক মুনমি তার ঈমািদার 
সন্তািানদ, সৎকমকিীল েেনি এোং িহীদগবণর সবে সাক্ষাৎ 
লাবভ যিে হবে। আর সৎকমকিীল েেনিেগক ও িহীদগণ 
কতই িা উত্তম েনু্ধ! েরাং মুনমি েেনি এর মচবয় আবরা 
উত্তম েস্তু লাভ করবে। আর তা হবলা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে সাক্ষাৎ এোং তাাঁর 
হাওবযর পাবি অেস্থাি। অনযকন্তু মসখাবি সেবচবয় উত্তম 
ও উৎকৃষ্ট নি‘আমত প্রানির ময ওয়াদা আল্লাহ কবরবেি তা 
পূণক হবে যখি মুনমি েেনি তার প্রভূবক মকাবিা পদকা 
োড়াই সরাসনর মদখবত পাবে। 

হোাঁ, এ হবে জান্নাত, যার প্রনতশ্রুনত মদয়ার কারবণই মািুষ 
তাবদর রবের একত্বোবদর স্বীকৃনত নদবয়বে। এ কারবণই 
তারা একমাত্র আল্লাহর ইোদাত কবর। এ জান্নাত লাবভর 
আিায় মুসনলম েেনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাবমর হাবত োয়‘আত নিবয়বে।  
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এ জান্নাতই মিষ গন্তেে মেলাল রানদয়াল্লাহু আিহু যার 
ইবন্তযার করবেি, মযনদি মেলালবক উত্তি োলুর উপর নচৎ 
কবর শুইবয় েুবকর উপর পাের চাপা মদওয়া হবয়নেল এোং 
নতনি মুিনরকবদর মদওয়া এ কবষ্ট ধযযকেযারণ কবরনেবলি 
ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর মসনজবদ 
আযাি মদওয়া অেোহত মরবখনেবলি। 

এ জান্নাতই হবে মস নেিাল গিীমত আম্মার রানদয়াল্লাহু 
আিহু যার জিে অবপক্ষা কবরবেি, ময নদি তাবক আগুি 
নদবয় িানি মদওয়া হনেল, তার নপতা মাতাবক হতো করা 
হবয়নেল, যারা নেবলি ইসলাবমর প্রেম িহীদ। এ জান্নাত 
পাওয়ার আিাই উমাইর ইেি হামামবক উহুদ যুবের নদি 
কবয়কনি মখজুর খাওয়া মেবক নেরত মরবখনেল; মযবহতু 
নতনি আল্লাহর সবে সাক্ষাবতর জিে পাগলপারা হবয় 
উবেনেবলি। আল্লাহও প্রনতদাবি তাবক দ্রুত িাহাদাত 
িসীে কবরবেি। এ জান্নাবতর আিা-ভরসায় আল্লাহর ভবয় 
প্রবতেক আবেবদর মচাখ মেবক পানি ঝবর। প্রবতেক 
মুজানহদ আল্লাহর জিে নিবজর জাি নেনক্র কবর মদয়। 
প্রবতেক আনলম স্বীয় ইলম অিুযায়ী আমল কবর ও অিেবক 
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নিক্ষা মদয়। এ কারবণই ঈমািদার েেনি সালাত ও অিোিে 
ফরযসমূহ আদায় কবর, আর মািুষ তার ঈমাবির সাক্ষে 
মদয়। মস আল্লাহর আবদি নিবষয মমবি চবল। তার অন্তর 
দীি, মসনজদ এোং আল্লাহর প্রনতদাবির সবে সম্পককযুি 
হবয় োবক। তবে হোাঁ, এ জান্নাত পাওয়ার কনতপয় কারণ 
রবয়বে। আর প্রবতেবক একনি উপায় অেলম্বি করবে যাবত 
মস জান্নাবতর ময মকাবিা একনি দরজা নদবয় প্রবেি করবত 
পাবর। সুতরাাং মকাবিা মুনমি তার সালাবতর কারবণ 
জান্নাবত যাবে, মকউো সাওম ো যাকাত ো হজ নকাংো 
উত্তম চনরত্র, মকিা-মেচা ও নজহাবদর কারবণ জান্নাবত 
যাবে। েরাং আল্লাহর রহমাত ও অিুগ্রহ এত প্রিি ময, 
মকাবিা মকাবিা োন্দাবক নতনি জাহান্নাম মেবক মুনি নদবয় 
জান্নাত দাি করবেি শুযু এ কারবণ ময, মস েেনি দুনিয়াবত 
রািা মেবক কষ্টদায়ক েস্তু সনরবয় নদবয় মািুষবক কষ্টমুি 
কবরবে, তৃষ্ণাতক প্রাণীবক পানি পাি কনরবয়বে এোং 
নেপদগ্রি েেনিবক নেপদ মেবক উোর কবরবে।  

সুতরাাং জান্নাবত প্রবেবির উপায় যনদ চয়ি করবত চাি, 
তাহবল কুরআবির আয়াত ও হাদীবসর সুলনলত ও সুরনভত 
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োণী আপিার সমীবপ মপি করা হবে। সাযোিুযায়ী উপায় 
আপনি চয়ি করুি। হবত পাবর এ কারবণ আপনি 
একানযক দরজা নদবয় জান্নাবত প্রবেবির সুবযাগ লাভ 
করবত পারবেি। মযমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম আেু েকর রানদয়াল্লাহু আিহুবক এমি সুসাংোদ 
প্রদাি কবরনেবলি। 
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জান্নাত লাবভর উপায়সমূহ 

১. জান্নাবত প্রবেবির প্রেম উপায় হবলা: িাহাদাত অেকাৎ 
একোর সাক্ষে মদওয়া ময, আল্লাহ োড়া আর সতে মকাবিা 
ইলাহ মিই, নযনি একক, যার মকাবিা িরীক মিই। আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর োন্দা ও 
রাসূল। সুতরাাং ময েেনি ইসলাবমর এ সাক্ষে প্রদাি করবে, 
এর যােতীয় আরকাি পালি করবে, আর এক অনিতীয় 
আল্লাহর ইোদাত করবে মস জান্নাবত প্রবেি করবে। 

উোদাহ ইেি সাবমত রানদয়াল্লাহু আিহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মেবক েণকিা কবর েবলি,  

من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده »
ورسوهل، وأن عيىس عبده ورسوهل ولكمته ألقاها إىل مريم وروح منه 

 «خله اهلل اجلنة ما اكن من العملر حق أد، واجلنة حق وانلا

“ময েেনি এ কোর সাক্ষে নদবে ময, ‘এক অনিতীয় আল্লাহ 
োড়া আর মকাবিা প্রকৃত ইলাহ মিই, তাাঁর মকাবিা িরীক 
মিই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 
োন্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইনহস সালাম তাাঁর োন্দা ও 
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রাসূল এোং আল্লাহর কাবলমা যাবক নতনি মারইয়াবমর 
নিকি মপ্ররণ কবরবেি এোং আল্লাহর পক্ষ মেবক রূহ, আর 
জান্নাত সতে, জাহান্নাম সতে’। আল্লাহ তাবক জান্নাবত 
প্রবেি করাবেি, তার আমল যাই মহাক িা মকি”।1 

আল্লাহ তা‘আলা েবলি, 

ُ ُثمه ﴿ ْ َربَُّنا ٱَّلله ِيَن قَالُوا ٱۡستََقَُٰمواْ فَََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم إِنه ٱَّله
ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَنهةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َجَزآَء   ١٣ََيَۡزنُوَن 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بَِما ََكنُواْ  أ
 [21-21﴾ ]األحقاف: ١٤َيۡعَملُوَن 

“নিশ্চয় যারা েবল, আমাবদর রে আল্লাহ, অতঃপর এ 
কোর উপর সুদৃঢ় োবক। তাবদর মকাবিা ভয় ভীনত মিই, 
তাবদর মকাবিা নচন্তা মিই। তারাই জান্নাতোসী, মসখাবি 
তারা নচরকাল োকবে। এ জান্নাত তারা তাবদর কৃত কবমকর 
ফল স্বরূপ লাভ করবে। [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ১৩-
১৪] 

                                                           
1 সহীহ সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
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আয়াবত উনল্লনখত االستقامة িব্দনির অেক হবলা: আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূবলর আিুগতে করা। আর ময আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূবলর আিুগতে কবর মস জান্নাবত প্রবেি করবে। 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 

لك أميت يدخلون اجلنة إال من أىب، فقالوا يا رسول اهلل ومن أىب؟ قال »
 .«ين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىبمن أطاع

“জান্নাত মপবত আগ্রহী িয় এমি েেনি োড়া আমার সকল 
উম্মাতই জান্নাবত প্রবেি করবে। সাহােীগণ েলবলি, মহ 
আল্লাহর রাসূল! মক এমি েেনি আবে ময জান্নাবত মযবত 
অস্বীকৃনত জািায়? িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
েলবলি: ময েেনি আমার আিুগতে করবে মস জান্নাবত 
যাবে, আর ময আমার িাফরমািী করবে ও অোযে হবে, 
মসই জান্নাবত মযবত অস্বীকার কবর”।2 

                                                           
2 সহীহ েুখারী 
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২. আল্লাহর সুন্দর সুন্দর িামসমূহ মুখস্থ করা এোং এ 
িামগুবলা সম্পবকক জ্ঞাি অজকি করা জান্নাবত প্রবেবির 
একনি উপায়। আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহ আিহু মেবক 
েনণকত ময, িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি,  

إن هلل تسعة وتسعني اسما، مائة إال واحدا، َمن أحصاها دخل »
 «.اجلنة

“আল্লাহর নিরািব্বইনি িাম আবে। ময েেনি এ িামগুবলা 
গণিা করবে, মস েেনি জান্নাবত প্রবেি করবে”।3 

৩. আল কুরআবির অিুসারীগণ, যারা আল্লাহর আহল ও 
তাাঁর খাস োন্দা, কুরআি তাবদর জান্নাবত প্রবেবির উপায় 
হবে। আেদুল্লাহ ইেি আমর রানদয়াল্লাহু আিহু িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মেবক েণকিা কবরি ময, 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل يف ادلنيا، »
 .«آية تقرأ بها فإن مزنتلك عند آخر

                                                           
3 সহীহ সহীহ েুখারী ও মুসনলম 
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“আল-কুরআবির সেীবক েলা হবে: কুরআি পাে কর, 
আর মযকাদার উচ্চ নিখবর আবরাহণ কর। আর নতলাওয়াত 
করবত োক। মযমি, দুনিয়াবত নতলাওয়াত করনেবল। 

মকিিা মতামার মযকাদা হবলা কুরআবির মিষ আয়াত পযকন্ত 
যা তুনম পাে করবে”।4 

িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মেবক আবরা প্রমানণত 
রবয়বে ময, কনতপয় সূরা ও আয়াত জান্নাবত প্রবেবির 
মাযেম। 

আেু উমামা মেবক েনণকত ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول »
 «.اجلنة إال أن يموت

                                                           
4 নতরনমযী, আেু দাউদ, ইেি মাজাহ হাদীসনি েণকিা কবরবেি, আলোিী 
হাদীসনিবক সহীহ েবলবেি। 
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“ময েেনি প্রনত ফরয সালাবতর পর আয়াতুল কুরসী পাে 
করবে, মৃতুের সবে সবে মস জান্নাতোসী হবে”।5 

আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 

سورة من القرآن ما يه إال ثالثون آية خاصمت عن صاحبها حىت »
 «.أدخلته اجلنة ويه تبارك

“৩০ আয়াত নেনিষ্ট কুরআবির একনি সূরা, এর পােবকর 
জিে জান্নাবত িা মিওয়া পযকন্ত সুপানরি করবতই োকবে। 
সূরানি হল তাোরাকা” (তো সূরা মূলক)।6 

আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, এক েেনি 
মসনজবদ মকাোয় আিসার সাহােীবদর ইমামনত করবতি। 
নতনি প্রনত রাকাবতই قل هو اهلل أحد সূরানি পাে করবতি। 
তখি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাবক নজজ্ঞাসা 
করবলি: তুনম মকাি কারবণ প্রনত রাকাবত এ সূরানি পাে 
                                                           

5 িাসাঈ, তাোরািী, ইেি নহব্বাি এনি েণকিা কবরবেি ও আলোিী 
হাদীসনিবক সহীহ েবলবেি। 

6 তােরািী এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী নেশুে েবলবেি 
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কর? উত্তবর মস সাহােী েলবলি, মহ আল্লাহর রাসূল! আনম 
এ সূরানি খুে পেন্দ কনর। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম তখি েলবলি, এ সূরানি পেন্দ করার কারবণই 
তুনম জান্নাবত প্রবেি করবে।7 

৪. ময েেনি আল্লাহর সন্তুনষ্ট লাবভর উবেবিে ইলম অজকি 
কবর, আল্লাহ তার জিে জান্নাবতর পেবক সহজ কবর মদি। 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

 .«علما سهل اهلل هل به طريقا إىل اجلنةمن سلك طريقا يلتمس فيه »

“ময েেনি ইলম হানসবলর উবেবিে রািায় মের হয়, এর 
নেনিমবয় আল্লাহ তার জিে জান্নাবতর পে সুগম কবর 
মদি”।8 

                                                           
7 ইমাম েুখারী হাদীসনি সিদনেহীি েণকিা কবরবেি। নতরনমযী ও 
আলোিী হাদীসনিবক উত্তম ও সহীহ েবলবেি। 

8 সহীহ মুসনলম। 
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৫. আল্লাহ তা‘আলার নযনকর: আল্লাহর তাসেীহ (স্তুনত), 
তাহলীল (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ) এোং তাকেীবরর ফযীলত 
সম্পবকক আেদুল্লাহ ইেি মাসঊদ রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক 
েনণকত আবে, নতনি েবলি ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

لقيُت يللة أرسي يب إبراهيَم، فقال يا حممد، أقرئ أمتك مين السالم »
وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة، عذبة املاء، وأنها قيعان وأن غراسها 

 «.ان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكربسبح

“নম‘রাবজর রাবত ইেরাহীম আলাইনহস সালাবমর সাবে 
আমার সাক্ষাৎ হবল নতনি েলবলি, মহ মুহাম্মাদ! মতামার 
উম্মাতবক আমার সালাম েবলা এোং তাবদরবক এ সাংোদ 
দাও ময, জান্নাবতর মানি সুন্দর, পানি নমনষ্ট, আর জান্নাত 
সমতল এোং এর েৃক্ষরানজ সুেহািাল্লাহ, আলহামদুনল্লাহ, 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকোর”।9 

৬. জান্নাবত প্রবেবির উপায়সমূবহর মবযে আবরা একনি 
হল প্রনত সালাবতর পর আল্লাহর নযনকর পাে: আেু হুরায়রা 
                                                           

9 নতরনমযী এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী তাবক উত্তম েবলবেি। 
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রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, গরীে মুহানজরগণ িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর নিকি এবস েলবলি. 
যিী ও নেত্তোি মলাবকরা মতা আল্লাহর নিকি সুউচ্চ মযকাদা 
এোং িািানেয নি‘আমত লাবভ যিে হবয় মগল। িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি, কীভাবে? তারা 
জোে নদবলি ময, আমরা মযমি সালাত আদায় কনর তারাও 
সালাত আদায় কবর। আমরা মযমি সাওম পালি কনর 
তারাও সাওম পালি কবর। নকন্তু তারা দাি সদকা কবর 
আমরা তা করবত পানর িা। তারা মগালাম আযাদ কবর 
আমরা তা কনর িা। তখি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েলবলি: আনম নক মতামাবদরবক এমি নকেু 
নিক্ষা মদে, যার িারা মতামরা মতামাবদর অগ্রেতকীবদর 
সমকক্ষ হবে, আর মতামাবদর পরেতকীবদর মচবয় অগ্রগামী 
হবে? আর মতামাবদর মচবয় উত্তম মকউ হবে িা, মস েেনি 
োড়া ময মতামাবদর মবতাই এ কাজগুবলা করবে। তারা 
েলবলি, মহ আল্লাহর রাসূল! আমাবদরবক মস কাজ নিক্ষা 
নদি। রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি, 
সালাবতর পর ৩৩ োর সুেহািাল্লাহ, ৩৩ োর 
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আলহামদুনলল্লাহ, আর ৩৩ োর আল্লাহু আকোর পাে 
করবে”। [সহীহ মুসনলম] 

৭. অিুরূপভাবে অযুর পর কাবলমাবয় িাহাদাত পােও 
জান্নাবত যাওয়ার উপায়। উকোহ ইেি আবমর েবলি, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 
মতামাবদর মকউ সুন্দর কবর অযু করার পর যনদ েবল: 

 «.ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهلأشهد أن »

তার জিে জান্নাবতর ৮নি দরজাই উনু্মি কবর মদওয়া হবে, 
মস ময দরজা নদবয় ইো জান্নাবত প্রবেি করবে।10 

৮. ال حول وال قوة إال باهلل  এ মদা‘আ হবলা জান্নাবতর ভাণ্ডার: 

আেু মুসা মেবক েনণকত, নতনি েবলি, আল্লাহর রাসূল  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, আনম নক মতামাবক 
জান্নাবতর ভান্ডার সমূবহর একনি ভাণ্ডার সম্পবকক অেনহত 
করে? আনম েললাম: হোাঁ, মহ আল্লাহর রাসূল! নতনি েবলি, 

                                                           
10 সহীহ মুসনলম। 
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েবলা:  ال حول وال قوة إال باهلل অেকোৎ “আল্লাহর আশ্রয় ও 

িনি োড়া আর কাবরা মকাবিা ক্ষমতা মিই”।11 

৯. আল্লাহর নিকি জান্নাত মচবয় মদা‘আ করবল জান্নাত 
তখি আমীি আমীি েবল সমেকি কবর। 

আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু েবলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, ময েোনি ৩ োর আল্লাহর 
নিকি জান্নাত চায়, জান্নাত তখি েবল: মহ আল্লাহ! ঐ 
েোনিবক জান্নাবত প্রবেি করাও। পক্ষান্তবর ময েেনি ৩ 
োর জাহান্নাবমর আগুি মেবক মুনি মচবয় মদা‘আ কবর, 
জাহান্নাম েবল: মহ আল্লাহ ঐ েেনিবক জাহান্নাবমর আগুি 
মেবক মুনি দাও।12 

১০. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
মাগনফরাত কামিার মদা‘আবক সাইবয়েদুল ইসনিগফার ো 
গুিাহ মাফ চাওয়ার প্রযাি মদা‘আ েবল অনভনহত কবরবেি 

                                                           
11 সহীহ সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
12 নতরনমনয, িাসাঈ, ইেি মাজাহ এনি েণকিা কবরবেি। আলোিী 

হাদীসনিবক সহীহ েবলবেি। 



 

 

 
 18  

এোং জান্নাবত প্রবেবির কারণ েবল আখোনয়ত কবরবেি। 
সুতরাাং নপ্রয় পােক! মদা‘আনি মুখস্থ করুি এোং সকাল 
সন্ধো পাে করুি। 

িাোদ ইেি আওস রানদয়াল্লাহু আিহু িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মেবক েিকিা কবরি নতনি েবলি, 
ইসনতগফাবরর প্রযাি মদা‘আ হবলা: 

امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا ىلع عهدك »
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

 .«يلعَّ وأبوء لك بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت

“মহ আল্লাহ! তুনম আমার রে। তুনম োড়া আর মকাবিা 
সতে মা’েুদ িাই। তুনম আমাবক সৃনষ্ট কবরে, আনম মতামার 
োন্দা। আনম মতামার ওয়াদা ও অনেকাবরর ওপর 
সাযোিুযায়ী প্রনতনষ্ঠত। আনম অনিষ্টকর যা নকেু কবরনে তা 
মেবক মতামার কাবে আশ্রয় প্রােকিা করনে। আমার ওপর 
মতামার ময নি‘আমত আবে তার স্বীকৃনত নদনে। মতামার 
নিকি আমার গুিাবহর স্বীকৃনত নদনে। সুতরাাং তুনম 
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আমাবক ক্ষমা কবর দাও। মকিিা তুনম োড়া আর মকউ 
গুিাহ ক্ষমা করবত পাবর িা”। 

ময েেনি নেশ্বাবসর সাবে নদবি এ মদা‘আ পাে কবর, সন্ধো 
হওয়ার পূবেকই যনদ তার মৃতুে হয়, তাহবল মস জান্নাতোসী 
হবে। আর ময েেনি নেশ্বাবসর সাবে রাবত পাে কবর এোং 
সকাল হওয়ার পূবেকই মারা যায়, মস জান্নাতোসী হয়”।13 

১১. সালাত হবলা দীবিবির খূাঁনি। আল্লাহ আমাবদর ওপর 
নদি রাবত পাাঁচ ওয়াি সালাত ফরয কবরবেি। আল্লাহর 
নিকি নপ্রয় ইোদাত হবলা তাাঁর ফরয কাজসমূহ। ময েেনি 
আল্লাহর নিবদকি অিুযায়ী ফরয কাজসমূহ আদায় কবর, মস 
জান্নাবত প্রবেি করবে। ওোদা ইেি সাবমত রানদয়াল্লাহু 
আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি, আল্লাহ োন্দাবদর ওপর 
পাাঁচ ওয়াি সালাত ফরয কবরবেি। সুতরাাং ময েেনি 

সালাতসমূবহর হবক মকাবিা প্রকার কমনত ও তানেলে িা 
কবর সনেকভাবে মসগুবলা আদায় কবর, তার জিে আল্লাহর 

                                                           
13 সহীহ েুখারী 
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এ অনেকার ময, নতনি তাবক জান্নাত দাি করবেি। আর 
ময এগুবলার েোপাবর কমনত ও তানেলে কবর তা আদায় 
করবে, তার প্রনত আল্লাহর মকাবিা অনেকার মিই। নতনি 
চাইবল তাবক িানিও নদবত পাবরি, আোর ক্ষমাও করবত 
পাবরি”।14  

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ফজর ও 
আসবরর দু’ ওয়াি সালাবতর পৃেক মযকাদা নদবয় এগুবলার 
িাম নদবয়বেি ‘োরাদাইি’ অেকাৎ দু’নি িীতল ওয়াবির 
সালাত। আেু মূসা আিআ’রী রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক 
েনণকত, নতনি েবলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

 «من صىل الربدين دخل اجلنة»

                                                           
14 হাদীসনি মমায়াত্তাবয় মানলক, মুসিাবদ আহমাদ, সুিাি আেু দাউদ, 
িাসাঈ ও ইেি মাজায় েনণকত হবয়বে। আর আলোিী এবক সহীহ 
েবলবেি। 
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“ময েেনি িীতল ওয়াবির দুই সালাত (ফজর-আসর) 
আদায় করবে, মস জান্নাবত প্রবেি করবে”।15 

১২. কনতপয় সুন্নাত ও নিয়নমত সালাত আবে মযগুবলা িারা 
ফরয সালাতগুবলার কমনত পূরণ করা হয় এোং এগুবলার 
পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ আপিার জিে জান্নাবত একনি ঘর 
নিমকাণ কবরি। সুতরাাং মসগুবলা আদাবয়র েোপাবর যত্নোি 
মহাি, তাহবল আল্লাহ আপিাবক নহফাযত করবেি। 

উবম্ম হােীো রানদ আল্লাহ আিহা মেবক েনণকত ময, নতনি 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবত শুবিবেি: 
“ময মুসনলম েেনিই ফরবযর অনতনরি প্রনতনদি ১২ 
রাকাত সুন্নাত সালাত আল্লাহর জিে আদায় করবে, আল্লাহ 
তার জিে জান্নাবতর মবযে একনি ঘর নিমকাণ করবেি”।16 

                                                           
15 সহীহ সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
16 সহীহ মুসনলম। 
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এ সুন্নাত সালাতগুবলার েণকিা এভাবে এবসবে: “মযাহবরর 
পূবেক ৪ রাকাত, পবর ২ রাকাত, মাগনরবের পবর ২ রাকাত, 
ইিার পর ২ রাকাত এোং ফজবরর পূবেক ২ রাকাত”। 

১৩. মকাবিা েেনি যখি অযু কবর, তখি তার জিে ২ 
রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত। এ সালাত যখি মস 
নিষ্ঠার সাবে ও একাগ্রনচবত্ত আল্লাহর উবেবিে আদায় কবর, 
তখি তার জিে জান্নাত অপনরহাযক হবয় যায়। 

উকোহ ইেি আবমর রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি:  

ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصيل ركعتني يقبل بقلبه »
 «ووجهه عليهما إال وجبت هل اجلنة

“ময েেনিই সুন্দর কবর অযু কবর উপনস্থত মি নিবয় ও 
একাগ্রনচবত্ত দু’ রাকাত সালাত আদায় করবে তার জিে 
জান্নাত ওয়ানজে হবয় যাবে”।17 

                                                           
17 সহীহ মুসনলম। 
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১৪. দীি ইসলাবমর উত্তম নদকগুবলার মবযে রবয়বে: 
সালাবমর প্রসার করা, খাদে দাি করা এোং আত্মীয়তার 
সম্পকক েজায় রাখা। আর সতেোদীবদর গুণােলীর মবযে 
রবয়বে তারা হবলা রাবতর িফল সালাত আদায়কারী। 
তাবদর সম্পবকক আল্লাহ েবলি,  

ِۡل َما َيۡهَجُعوَن ﴿ َِن ٱَّله   ١٧ََكنُواْ قَلِيَلا م 
َ
ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن َوبِٱۡل

 [21-21﴾ ]اذلاريات: ١٨

“তারা রাবতর কম অাংিই নিদ্রায় মগ্ন োবক। আর মিষ 
রাবত তারা আল্লাহর নিকি ক্ষমা প্রােকিা কবর”। [সূরা 
আয-যানরয়াত, আয়াত: ১৭-১৮] 

যারা উপবরাি কাজগুবলা করবে, তারা জান্নাবত প্রবেি 
করবে। আেদুল্লাহ ইেি সালাম মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি,  

ا األرحام وصلو يا أيها انلاس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا»
 «.بالليل وانلاس نيام تدخلوا اجلنة بسالم
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“মহ মািে সকল! সালাবমর প্রসার কর। খাদে দাি কর। 
আত্মীয়তার সম্পকক েজায় রাখ। মলাবকরা ঘুনমবয় মগবল 
রাবত িফল সালাত আদায় কর। তাহবল িানন্তর সাবে 
জান্নাবত প্রবেি করবে”।18 

১৫. ফজবরর সালাতসহ অিোিে সালাবতর উবেবিে 
মসনজবদ গমি করার কারবণ আল্লাহ তা‘আলা আপিার 
জিে জান্নাবত মমহমািদারীর েেেস্থা করবেি। আেু হুরায়রা 
রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলি, 

ة نزال لكما غدا أو من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهلل هل يف اجلن»
 «.راح

“ময েেনি সকাল সন্ধো মসনজবদ যায়, তার জিে আল্লাহ 
সকাল নেকাল যখিই মস গমি কবর জান্নাবতর মবযে 
মমহমািদারীর েেেস্থা কবরি”।19  

                                                           
18 নতরনমযী, ইেি মাজাহ ও আহমাদ হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং 
আলোিী হাদীসনিবক সহীহ েবলবেি। 

19 সহীহ সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
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১৬. সালাবতর কাতাবর মুসল্লীবদর মাবঝ ময ফাাঁক মদখা 
যায় তা আপনি পূরণ করবল আপিার জিে জান্নাবত একনি 
ঘর ধতনর করা হয়। আবয়িা রানদয়াল্লাহু আিহা মেবক 
েনণকত, নতনি েবলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

 .«من سد فرجة يف صف رفعه اهلل بها درجة وبىن هل بيتًا يف اجلنة»

“ময েেনি সালাবতর কাতাবরর ফাাঁকা জায়গা পূরণ করবলা, 
এর দরূি আল্লাহ তার মযকাদা োনড়বয় মদবেি এোং তার 
জিে জান্নাবত একনি ঘর নিমকাণ করবেি”।20 

১৭. আপনি যনদ মসনজদ নিমকাণ কবরি অেো মসনজদ 
নিমকাবণ সহবযানগতা কবরি, তাহবল আল্লাহ আপিার জিে 
জান্নাবতর মবযে একনি ঘর নিমকাণ করবেি। উসমাি ইেি 
আফফাি রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, নতনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবত শুবিবেি: 

                                                           
20 তােরািী হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী এবক সহীহ 
েবলবেি। 
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 .«من بىن مسجدا هلل بىن اهلل هل يف اجلنة مثله»

“ময েেনি আল্লাহর জিে মসনজদ ধতনর করবলা, আল্লাহ 
তার জিে জান্নাবত অিুরূপ ঘর ধতনর করবেি”।21 

১৮. নদিরাবত পাাঁচোর মুয়াযনযবির আযাবির জোে মদওয়া 
জান্নাবত প্রবেবির আবরা একনি কারণ। উমার ইেি খাত্তাে 
রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “মুয়াযনযি যখি আল্লাহু 
আকোর আল্লাহু আকোর (২োর) েবল, তখি তার উত্তবর 
মকউ যনদ অিুরূপ েবল; অতঃপর মুয়াযনযি ( أشهد أن ال هلإ
) েলবল মস তার মবতা (إال اهلل هد أن ال هلإ إال اهللأش ) েবল। 

মুয়াযনযি যখি (أشهد أن حممدا رسول اهلل) েবল, মসও তাই 

েবল। তারপর (يح ىلع الصالة) েলবল মস ( ال حول وال قوة
ال حول ) েলবলও মস (يح ىلع الفالح) েবল এোং (إال باهلل
 েবল। তারপর মুয়াযনযি আল্লাহু আকোর (وال قوة إال باهلل

আল্লাহু আকোর েলবল মসও আল্লাহু আকোর আল্লাহু 

                                                           
21 সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
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আকোর েবল। এরপর মুয়াযনযি যখি েবল (ال هلإ إال اهلل) 

তখি মসও (ال هلإ إال اهلل) আন্তনরকতা ও নিষ্ঠার সাবে েলবল 

জান্নাবত প্রবেি করবে”।22 

১৯. নপ্রয় পােক! আপনি যনদ আল্লাহর আবদি পালি ও 
নিবষবযর উপর প্রনতনষ্ঠত মেবক আল্লাহবক রে, ইসলামবক 
দীি এোং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক িেী 
নহসাবে মমবি মিি, তাহবল আপিার জিে জান্নাত ওয়ানজে 
হবে। আেু সাঈদ খুদরী রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত 
ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 
“মহ আেু সাঈদ! ময েেনি আল্লাহবক রে, ইসলামবক দীি 
এোং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক িেী 
নহবসবে গ্রহণ করবে, তার জিে জান্নাত ওয়ানজে হবে”।23 

২০. সাওম পালিকারীবদর জিে জান্নাবত একনি দরজা 
আবে যার িাম ‘রাইয়াি’, সাওম পালিকারী োড়া এ দরজা 
নদবয় আর মকউ প্রবেি করবত পারবে িা। সাহল ইেি 

                                                           
22 সহীহ মুসনলম। 
23 সহীহ মুসনলম। 
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সা‘দ রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “জান্নাবতর মভতর ‘রাইয়াি’ 
িাবম একনি দরজা আবে। নকয়ামবতর নদি এখাি নদবয় 
মরাযাদারগণ ঢুকবে। তারা োড়া আর মকউ এ দরজা নদবয় 
প্রবেিানযকার পাবে িা। েলা হবে: মকাোয় সাওম 
পালিকরীগণ? তখি তারা মসখাি নদবয় ঢুকবে। তারা োড়া 
মসখাি নদবয় আর মকউ ঢুকবে িা। তারা প্রবেি করার পর 
তা েন্ধ কবর মদওয়া হবে। তারপর আর মকউ ঢুকবত 
পারবে িা”।24 

২১. ইসলাবমর পঞ্চম রুকি হবলা আল্লাহর ঘবরর হজ 
করা। এ হবজর প্রনতদাি হবলা জান্নাত। আেু হুরায়রা 
রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি:  

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس هل جزاء إال »
 «.اجلنة

                                                           
24 সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
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“এক উমরাহ মেবক আবরক উমরাহ মযেেতকী সকল 
গুিাবহর জিে কাফ্ফারা স্বরূপ। আর পূণেময় হবজর 
প্রনতদাি জান্নাত োড়া আর নকেু িয়”।25 

২২. যার মাযেবম আল্লাহ তা‘আলা দীি ইসলামবক েুলন্দ 
এোং সুউচ্চ কবরবেি তা হবলা আল্লাহর পবে নজহাদ। 
সুতরাাং ময েেনি আল্লাহর োণীবক নেজয়ী করার লবক্ষে 
নজহাদ কবর, তার জিে জান্নাত ওয়ানজে হবয় যায়। 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত আবে ময, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 
“আল্লাহ ঐ েেনিবক জান্নাবত প্রবেি করাবিার দানয়ত্ব 
নিবয়বেি ময েেনি শুযুমাত্র আল্লাহর পবে নজহাদ করা 
এোং তাাঁর কোবক সতে েবল প্রমানণত করার উবেবিে ঘর 
মেবক মের হয়। অেো তাবক নজহাবদর সাওয়াে ও গণীমত 
লাবভ যিে কবর গাজী নহসাবে ঘবর নফনরবয় আবিি”।26 

                                                           
25 সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
26 সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
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২৩. আল্লাহ অনযকাাংি মক্ষবত্র তাাঁর মুত্তাকী োন্দাবদরবক এ 
েবল আখোনয়ত কবরবেি ময, তারা আল্লাহর পবে েেয় 
কবর। হুযাইফা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত নতনি 
েবলি, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 
“ময েেনি আল্লাহর সন্তুনষ্টর উবেবিে দাি-খয়রাত কবর, 
এর দরূি তাবক জান্নাবত মদওয়া হবে”।27 

২৪. ময সকল মহাি কাজ মািুষবক জান্নাবত প্রবেি করায় 
তন্মবযে একনি হল: মকাবিা েেনিবক অেক ঋণ নদবয় তাবক 
তা স্বেলতার সাবে আদায় করার সুবযাগ কবর মদওয়া। 
হুযাইফা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েণকিা কবরবেি: “এক েেনি 
মৃতুেমুবখ পনতত হওয়ার পর জান্নাবত প্রবেি করবলা। 

তাবক নজজ্ঞাসা করা হবলা: তুনম কী আমল কবরে? উত্তবর 
মলাকনি েলবলা: আনম মািুবষর সাবে মকিা-মেচা করতাম। 
নেপদগ্রি দনরদ্রবদরবক ঋণ পনরবিাবযর সময় নদতাম এোং 
                                                           

27 আহমাদ হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী হাদীসনিবক সহীহ 
েবলবেি। 
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নকেু িাকা পয়সা মাফ কবর নদতাম। ফবল আল্লাহ তাবকও 
মাফ কবর নদবয়বেি”।28 

ময সকল সহজ আমল জান্নাবত প্রবেবির কারণ ও উপায়, 

তন্মবযে রবয়বে: 

১. রািা মেবক কষ্টদায়ক নকেু সনরবয় মদওয়া, জন্তু 
জাবিায়াবরর প্রনত করুণা করা, উত্তম চনরত্র, কো ও কাবজ 
সততা, মক্রায সাংেরণ করা এোং রাগ িা করা, মরাগী 
মদখবত যাওয়া ও মসো করা, মুসনলম ভাইবদর সাবে মদখা 
সাক্ষাৎ করা, মেচা-মকিার মক্ষবত্র উদার হওয়া এোং 
আল্লাহর সন্তুনষ্টর মািদবণ্ড কো েলা। 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আনম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবত 
শুবিনে:  

لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق »
 «.اكنت تؤذي انلاس

                                                           
28 সহীহ মুসনলম। 
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“আনম একজি মলাকবক জান্নাবত এপাি ওপাি করবত 
মদবখনে রািার উপর মেবক একনি গাে মকবি মফলার 
কারবণ যার দরূি মািুবষর চলাবফরায় কষ্ট হবতা”।29 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েণকিা কবরি:  

أن رجال رأى لكبا يأكل الرثى من العطس، فأخذ الرجل خفه »
 «.فجعل يغرف هل به حىت أرواه، فشكر اهلل هل فأدخله اجلنة

“এক েেনি একনি কুকুরবক নপপাসায় মানি চািবত মদবখ। 
অতঃপর মলাকনি নিবজর মমাজার সাহাবযে কুকুরনিবক 
পানি পাি করাবলা। ফবল আল্লাহ তাবক প্রনতদাি নদবলি 
এোং জান্নাত দাি করবলি”।30 

আেু উমামা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “আনম জান্নাবতর 
আনেিায় এমি একনি ঘবরর গোরানিদাতা, ময ঘরনি ঐ 

                                                           
29 সহীহ মুসনলম। 
30 সহীহ েুখারী। 
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েেনির জিে হবে, হকদার হওয়া সবেও ময ঝগড়া কবর 
িা। অিুরূপভাবে আনম জান্নাবতর মাবঝ ঐ ঘবররও 
গোরানিদাতা, ময ঘরনি ঐ েেনির জিে, ময োট্টা কবরও 
নমেো েবল িা। তদুপনর জান্নাবতর উপনরভাবগর ঐ ঘবররও 
আনম জানমিদার, ময ঘরনি হবে উত্তম চনরবত্রর অনযকারী 
েেনির জিে”।31 

আেদুল্লাহ ইেি মাসউদ রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, 
নতনি েবলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি, 

إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل »
الفجور، وإن يلصدق حىت يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إىل 

الفجور يهدي إىل انلار، وإن الرجل يلكذب حىت يكتب عند اهلل 
 «.كذابا

“নিঃসবন্দবহ সততা পূবণের নদবক পে মদখায়। আর পূণে 
জান্নাবতর নদিা মদয়। একজি েেনি সতে েলবত েলবত 
                                                           

31 আেু দাউদ এ হাদীস েণকিা কবরবেি এোং আলোিী এবক সহীহ 
েবলবেি। 
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সতেোদী হবয় যায়। পক্ষান্তবর নমেো কো খারাপ ও 
গুিাবহর নদবক মেবল মদয়। আর গুিাহ ও পাপ জাহান্নাবমর 
নদবক নিবয় যায়। একজি েেনি নমেো েলবত োবক। 
এভাবে মস আল্লাহর নিকি নমেোোদী েবল নলনখত হবয় 
যায়”।32 

আেুদ দারদা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, এক 
েেনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবলি:  

 «اجْلَنَّة َولََك  َتْغَضْب، ال:"قَاَل  اجْلَنََّة، يُْدِخليُِن  َعَمل   ىلَعَ  ُدلَّيِن »

“আমাবক এমি একনি আমল নিক্ষা নদি যা আমাবক 
জান্নাবত প্রবেি করাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েলবলি, মক্রাযানিত হবয়া িা, তাহবল জান্নাবত 
যাবে।”33 

সাওোি রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

                                                           
32 সহীহ েুখারী ও মুসনলম। 
33 তাোরািী এ হাদীস েণকিা কবরবেি এোং আলোিী সহীহ েবলবেি। 
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 «يَرِْجعَ  َحىتَّ  اجْلَنَّةِ  ُخْرفَةِ  ِف  يََزْل  لَمْ  َمِريًضا ََعدَ  َمنْ »

“ময েেনি মকাবিা রুগীবক মদখবত মগল, মস নফবর িা আসা 
পযকন্ত জান্নাবতর ফল কুড়াবিা অেস্থায় োবক”।34 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 

ًخا يِف اهللِ  َمِريًضا ََعدَ  َمنْ »
َ
ْو َزاَر أ

َ
َماءِ  ِمنَ  ُمنَاد   نَاَدى ، أ  ِطبَْت،: السَّ

َت  ، َمْمَشاكَ  وََطاَب 
ْ
 «َمزْنِالً  اجْلَنَّةِ  ِمنَ  َوَتبَوَّأ

“ময েেনি মকাবিা রুগীবক মদখবত মগল অেো আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর উবেবিে মকাবিা ভাইবক মদখবত মগল, তখি 
একজি আহ্বািকারী তাবক মডবক েবল: মতামার ও 
মতামার চলার পে কলোণময় মহাক, সুন্দর মহাক। তুনম 
জান্নাবত মতামার োসস্থাি কবর নিবয়ে”।35 

                                                           
34 সহীহ মুসনলম। 
35 ইেি মাজাহ, নতরনমযী হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী অিোিে 
হাদীবসর সমেকবি এবক সহীহ েবলবেি। 
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উসমাি ইেি আফফাি রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি,  

 اوقاضي وبائعا مشرتيا سهال اكن رجال اجلنة جل و عز اهلل أدخل»
 «ومقتضيا

“আল্লাহ তা‘আলা এমি এক েেনিবক জান্নাবত প্রবেি 
করাবেি, ময মেচা-মকিায়, নেচার ফয়সালা করায় এোং 
নেচার চাওয়ায় সরলতা অেলম্বি কবরবে”।36 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “ময োন্দা আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর মািদবণ্ড কো েবল, এ েোপাবর মকাবিা ভ্রূবক্ষপ 
কবর িা। একোর দরূি আল্লাহ তার মাি-মযকাদা েৃনে 
কবরি। অিেনদবক ময েেনি আল্লাহর অসন্তুনষ্টমূলক কো 

                                                           
36 ইমাম আহমাদ ও িাসাঈ হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী 
এবক উত্তম েবলবেি। আর আহমাদ িানকর এর সিদবক সহীহ 
েবলবেি। 
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েবল অেচ এ েোপাবর ভ্রূবক্ষপও কবর িা, আল্লাহ তাবক 
জাহান্নাবম নিবক্ষপ কবরি”।37 

২. জান্নাবতর মবযে মুসনলম েেনির সেবচবয় মযকাদাপূণক ও 
সুন্দর স্থাি হবলা ময েেনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর সােী হবে। আর কিোবদর সনেক 
নিক্ষাদাি ও লালি পালি করা এোং ইয়াতীবমর দানয়ত্ব 
গ্রহণ করা জান্নাবত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাবমর সানন্নযে পাওয়া ও তাাঁর প্রনতবেিী হওয়ার 
সুনিনশ্চত কারণ। 

আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি,  

 .«من َعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه»

                                                           
37 সহীহ েুখারী। 
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“ময েেনি দু’ কিোবক সাোনলকা হওয়া পযকন্ত লালি পালি 
কবর, নকয়ামবতর নদি আনম ও মস একবত্র োকে”, এই 
েবল নতনি তাাঁর দু’ আেুলবক একত্র কবর মদখাবলি।38 

সহল ইেি সা‘দ মেবক েনণকত ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি,  

نَا»
َ
َشارَ  َهَكَذا اجْلَنَّةِ  يِف  ايْلَتِيمِ  َوََكفُِل  أ

َ
بَّابَةِ  َوأ ََ وَ  َوالْوُْسَطى بِالسَّ  فَرَّ

 «َشيْئًا بَيْنَُهَما

“আনম এোং ইয়াতীবমর অনভভােক জান্নাবত এভাবে 
োকে”। এ কো েবল নতনি িাহাদাত ও মযেমা আেুল 
দু’মিাবক একবত্র নমনলবয় দু’মিার মাবঝ একিু ফাাঁক 
রাখবলি”।39 

৩. নপতামাতা উভবয়র প্রনত অেো ময মকাবিা একজবির 
প্রনত সিেেহার করাও জান্নাবত যাওয়ার উপায়। আেু 
হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, আনম 

                                                           
38 সহীহ মুসনলম। 
39 সহীহ েুখারী 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবত 
শুবিনে:  

نُْف  رَِغمَ »
َ
نُْف  رَِغمَ  ُثمَّ  أ

َ
نُْف  رَِغمَ  ُثمَّ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َمنْ  ِقيَل .  أ  نْ مَ   قَاَل  اّللَّ

ْدرَكَ 
َ
بََويْهِ  أ

َ
َحَدُهَما الِْكرَبِ  ِعنْدَ  أ

َ
وْ  أ

َ
 «اجْلَنَّةَ  يَْدُخِل  فَلَمْ  لِكَيِْهَما أ

“ঐ েেনির িাক যুবলা মনলি মহাক (৩ োর) অেকাৎ মস 
ধ্বাংস মহাক। প্রশ্ন করা হবলা: মহ আললাহর রাসূল! মকাবিা 
েেনির? নতনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) জোে 
নদবলি: “ময েেনি নপতামাতাবক অেো তাবদর ময মকাবিা 
একজিবক েৃে অেস্থায় মপল, তারপরও জান্নাবত মযবত 
পারবলা িা”।40 

আেুদ দারদা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক েলবত 
শুবিনে: “নপতা হবলা জান্নাবতর মাবঝর দরজা। তুনম চাইবল 
এ দরজার নহফাযত করবত পার অেো হারাবত পার”।41 

                                                           
40 সহীহ মুসনলম। 
41 নতরনমযী, ইেি মাজাহ ও আহমাদ এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী 
এবক সহীহ েবলবেি। 
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জনিক েেনি িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর নিকি 
এবস যুবে যাওয়ার ইো প্রকাি করবলা। িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাবক তার মা আবে নকিা নজজ্ঞাসা 
করবলা। মলাকনি েলবলা: জী, আমার মা আবেি। িেী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি, “তুনম সােকক্ষনণক 
তার মদখাশুিা কর। মকিিা তার পাবয়র নিকবিই জান্নাত 
রবয়বে”।42 

৪. মািুবষর সেবচবয় েড় কাজ হবলা তার নজহ্বা ও 
লজ্জাস্থাবির নহফাযত করা। সুতরাাং ময েেনি এ দু'মিা 
নহফাযবতর দানয়ত্ব নিবে, িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম তার জান্নাবতর েোপাবর দানয়ত্ব নিবেি। সহল 
ইেি সা‘দ রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

 «.من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة»

                                                           
42 আহমাদ, িাসাঈ ও ইেি মাজাহ এ হাদীস েণকিা কবরবেি এোং 
আলোিী এবক উত্তম ও সহীহ েবলবেি। 
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“ময েেনি তার দুই মচায়াবলর মাবঝর েস্তু (নজহ্বা) এোং 
দু’ পাবয়র মযেখাবির (লজ্জাস্থাি) নহফাযবতর গোরানি 
নদবে, আনম তার জান্নাবতর েোপাবর গোরানি মদে”।43 

৫. মািুষ পৃনেেীবত আল্লাহর পক্ষ মেবক সাক্ষীস্বরূপ। 
সুতরাাং মািুষ যার পবক্ষ ভাল সাক্ষে মদয়, মস জান্নাবত 
প্রবেি কবর। 

আিাস ইেি মাবলক রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি 
েবলি, একদা একনি লাবির পাি নদবয় অনতক্রম করার 
সময় তার ভাল প্রিাংসা করা হবলা। তখি িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি: “ওয়ানজে হবলা, ওয়ানজে 
হবলা, ওয়ানজে হবলা”। অিুরূপভাবে আবরা একনি লাবির 
পাি নদবয় অনতক্রম করা হল। এনি সম্পবকক খারাপ েণকিা 
করা হবলা। িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তখি 
েলবলি, “ওয়ানজে হবলা” (৩ োর)। এরপর উমার 
রানদয়াল্লাহু আিহু িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক 
এর কারণ সম্পবকক নজজ্ঞাসা করবলি। িেী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
43 সহীহ েুখারী। 
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‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম উত্তবর েলবলি: “মতামরা যার ভাবলা 
প্রিাংসা কর, তার জিে জান্নাত অপনরহাযক হবয় যায়। আর 
মতামরা যার খারাপ েণকিা কর, তার জিে জাহান্নাম 
অপনরহাযক হবয় যায়। মতামরা পৃনেেীবত আল্লাহর সাক্ষী” 
(৩ োর েলবলি)। [সহীহ েুখারী ও মুসনলম] 

৬. আল্লাহ তা‘আলা েবলি, 

ۡجَرُهم بَِغۡۡيِ ِحَساٖب ﴿
َ
وَن أ َِِٰبُ   [21:الزمر﴾ ]١٠إِنهَما يَُوَّفه ٱلصه

“নিশ্চয় সেরকারীগণবক মেনহসােী প্রনতদাি মদওয়া হয়”। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০] 

তাই সের হবলা আল্লাহর প্রনত োন্দার ঈমাি এোং তাাঁর 
ধিকবিের আলামতসমূবহর একনি আলামত। সুতরাাং ময 
েেনি তার নপ্রয়জি যো: সন্তাি, ভাই-বেরাদার ইতোনদর 
মৃতুেবত ধযযকে যারণ কবর, মস জান্নাতী। 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি,  
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ُ  َيُقوُل »  يَّهُ َصفِ  َقبَْضُت  إَِذا َجَزاء   ِعنِْدي الُْمْؤِمِن  ِلَعبِْدي َما َتَعاىَل  اّللَّ
ْهِل  ِمنْ 

َ
ْنيَا أ  «اجْلَنَّة إاِلَّ  اْحتََسبَهُ  ُثمَّ  ادلُّ

“আল্লাহ তা‘আলা েবলি, আমার মুনমি োন্দার নিকি 
মেবক যখি তার অনত নপ্রয়জবির জাি কেয করা হয়, 
আর মস আল্লাহর নিকি সাওয়াবের আিা কবর ধযযকেযারণ 
কবর, তার প্রনতদাি আমার নিকি জান্নাত োড়া আর নকেু 
িয়”।44 

আেু মূসা আিআরী রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “যখি 
মকাবিা োন্দার সন্তাি মারা যায়, তখি আল্লাহ তাাঁর  
নফনরিতাবদর নজজ্ঞাসা কবরি: মতামরা নক আমার োন্দার 
সন্তাবির জাি কেজ কবরবো? তারা েবলি, হোাঁ। আল্লাহ 
েবলি, মতামরা নক তার কনলজার িুকরার জাি কেজ 
কবরবো? তারা েবলি, হোাঁ। আল্লাহ আোর েবলি, আমার 
োন্দা নক েলবলা? নফনরিতারা জোে মদি, মস আল্লাহর 
প্রিাংসা কবরবে এোং েবলবে: (إنا هلل وإنا إيله راجعون) 
                                                           

44 সহীহ েুখারী। 
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‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জিে এোং আল্লাহর নদবকই 
আমাবদর প্রতোেতকি করবত হবে’। আল্লাহ তখি েবলি, 
মতামরা আমার োন্দার জিে জান্নাবত একনি ঘর নিমকাণ 
কর এোং এ ঘরনির িাম দাও ‘োয়তুল হামদ’ ো প্রিাংসার 
ঘর”।45 

৭. ময েেনি অন্ধ হবয়ও ধযযকে যারণ কবর মস জান্নাবত 
যাবে। আিাস রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আনম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামবক 
েলবত শুবিনে: “আল্লাহ তা‘আলা েবলি, ‘আমার োন্দাবক 
তার দু’নি নপ্রয় েস্তু (অেকাৎ মচাখ) মকবড় নিবয় পরীক্ষা 
কনর। অতঃপর মস ধযযকেযারণ কবর। আনম এ দু’মিার 
পনরেবতক তাবক জান্নাত দাি কনর”।46 

৮. ময মুসনলম িারী সৎ কাবজ তার স্বামীর আিুগতে কবর 
এোং আল্লাহর হুকুম আহকাম পালি কবর, মস জান্নাবতর 
ময দরজা নদবয় ইো প্রবেি করবে। 

                                                           
45 নতরনমযী এ হাদীস েণকিা কবরবেি এোং আলোিী উত্তম েবলবেি। 

46  
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আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: “যনদ 
মকাবিা মনহলা পাাঁচ ওয়াি সালাত আদায় কবর, রমযাবির 
সাওম পালি কবর, লজ্জাস্থাবির নহফাযত কবর এোং স্বামীর 
আিুগতে কবর, মস জান্নাবতর ময দরজা নদবয় ইো প্রবেি 
করবে”।47 

৯. মুসনলম মনহলা প্রসবের সময় মারা মগবল তার সন্তাি 
ভূনমষ্ট হওয়ার সাবে সাবে তার প্রসে মেদিা তাবক 
জান্নাবতর নদবক নিবয় যায়। 

রাবিদ ইেি হুোইি মেবক েনণকত ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: “আল্লাহর পবে নিহত 
েেনি িহীদ, মেগ মরাবগ মারা যাওয়া েেনি িহীদ, ডুবে 
মবর যাওয়া েেনি িহীদ, মপবির পীড়ায় মারা যাওয়া েেনি 
িহীদ, আগুবি পুবড় মারা যাওয়া েেনি িহীদ, অসুস্থ 

                                                           
47 ইেি নহব্বাি এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী এবক সহীহ 
েবলবেি। 
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অেস্থায় মৃত েেনি িহীদ এোং সন্তাি প্রসবের পর মিফাস 
অেস্থায় মৃত মনহলা, তার সন্তাি ভূনমষ্ট হওয়ার কারবণ মস 
জান্নাবত চবল যায়”।48 

১০. ময নভক্ষােৃনত্ত মেবক নেরত োকবলা আল্লাহর রাসূল 
তাবক জান্নাবত মিওয়ার জানমি হবলা। সাওোি রানদয়াল্লাহু 
আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 

 «.تكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئا أتكفل هل باجلنةمن »

“ময েেনি মািুবষর নিকি হাত িা পাতার দানয়ত্ব নিবে, 
আনম তাবক জান্নাবত মিওয়ার দানয়ত্ব মিে”।49 

১১. ময েেনি নিবজর সম্পনত্ত রক্ষা করবত নগবয় নিহত হয়, 
মসও জান্নাতী। আেদুল্লাহ ইেি আমর রানদয়াল্লাহু আিহু 

                                                           
48 আহমাদ হাদীসনি েিকিা কবরবেি, আলোিী এবক উত্তম েবলবেি। 
49 আহমাদ, িাসাঈ, ইেি মাজাহ ও আেু দাউদ হাদীসনি েণকিা কবরবেি 
এোং আলোিী এবক সহীহ েবলবেি। 
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মেবক েনণকত ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি:  

 «.من قتل دون ماهل مظلوما فله اجلنة»

“ময েেনি সম্পদ রক্ষার নিনমবত্ত নিপীনড়ত হবয় মারা যায়, 
তার জিে রবয়বে জান্নাত”।50 

১২. নপ্রয় পােক! আপিার জিে রবয়বে জান্নাত, যনদ আপনি 
সালাম প্রচার কবরি, অিেবক খাদে দাি কবরি, আত্মীয়তার 
সম্পকক েজায় রাবখি এোং রাবতর মেলা মািুষ ঘুনমবয় 
মগবল সালাত আদায় কবরি। 

আেদুল্লাহ ইেি সালাম মেবক েনণকত ময, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “মহ মািে সকল! 
মতামরা সালাবমর প্রসার কর, খাদে প্রদাি কর, আত্মীয়তার 

                                                           
50 িাসাঈ এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী সহীহ েবলবেি। 
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সম্পকক েজায় রাখ এোং মািুষ ঘুনমবয় মগবল রাবতর সালাত 
আদায় কর। তাহবল নিরাপবদ জান্নাবত মযবত পারবে”।51 

শুরাইহ ইেি হািী তার নপতা মেবক েণকিা কবরি ময, নতনি 
েবলবেি: “মহ আল্লাহর রাসূল! আমাবক এমি নেষবয় 
অেনহত করুি যা আমার জান্নাবত যাওয়াবক নিনশ্চত 
করবে। িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম উত্তবর 
েলবলি: তুনম সেকদা উত্তম কো েলবে এোং খাদে দাি 
করবে”।52  

১৩. ময েেনি অহাংকার, ঋণ ও যুবে লব্ধ গণীমবতর মাবলর 
মখয়ািত মেবক মুি অেস্থায় মারা যাবে, মস জান্নাবত 
যাবে। সাওোি রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি 
েবলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
েবলবেি, “ময েেনি অহাংকার, গণীমবতর সম্পবদ মখয়ািত 
                                                           

51 নতরনমযী, ইেি মাজাহ, আহমাদ ও হাবকম হাদীসনি েণকিা কবরবেি 
এোং আলোিী সহীহ েবলবেি। 

52 েুখারী আদােুল মুফরাবদ এোং হাবকম হাদীসনি েণকিা কবরবেি এোং 
আলোিী সহীহ েবলবেি। 
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করা এোং ঋণ মেবক মুি অেস্থায় মারা মগল, মস জান্নাবত 
প্রবেি করবলা”।53 

১৪. আল্লাহর নকতাে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাবমর সুন্নাতবক অেলম্বি কবর যারা মুসনলম 
জামায়াতবক মজেুতভাবে আাঁকবড় যবর োকবে, তারা 
জান্নাবতর মযেেতকী স্থাবি প্রবেি করবে। উমার রানদয়াল্লাহু 
আিহু মেবক েনণকত ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলি, “মতামাবদর জিে ইসলামী জামা‘আতবক 
আাঁকবড় যরা অপনরহাযক। আর নেনেন্ন হওয়া মেবক মোঁবচ 
োক। মকিিা একা একা োকবল িয়তাি তার সেী হয়। 
আর জামা‘আতেে দু’ েেনি মেবক িয়তাি অবিক দূবর 
অেস্থাি কবর। ময েেনি জান্নাবতর মযেেতকী স্থাি পাওয়ার 
আিা কবর, মস মযি অেিেই ইসলামী জামা‘আতবক 
আাঁকবড় যবর”।54 

                                                           
53 নতরনমযী, িাসাঈ ও ইেি মাজাহ এনি েণকিা কবরবেি এোং আলোিী 
সহীহ েবলবেি। 

54 নতরনমযী এ হাদীস েণকিা কবরবেি এোং আলোিী সহীহ েবলবেি। 
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১৫. িোয়পরায়ণ িাসক, মকামল হৃদবয়র অনযকারী দয়ালু 
েেনি এোং চনরত্রোি ও সুরুনচপূণক পনরোর প্রযাি 
জান্নাতোসীবদর অন্তগকত। ইয়ায ইেি নহমার রানদয়াল্লাহু 
আিহু মেবক েনণকত ময, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেি: “নতিবশ্রনণর মলাবকরা জান্নাতোসী 
হবে। এক. িোয়পরায়ণ, দাতা ও আল্লাহর তাওফীকপ্রাি 
িাসক, দুই. দয়ালু েেনি যার অন্তর প্রনতনি আত্মীয় ও 
মুসনলবমর জিে মকামল, এোং নতি. সুরুনচপূণক চনরত্রোি 
পনরোর প্রযাি”।55 

১৬. ময নেচারক িোয় ও ইিসাবফর সাবে মািুবষর নেচার 
ফয়সালা কবর, মস জান্নাতী। েুরাইদাহ রানদয়াল্লাহু আিহু 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মেবক েণকিা কবরি 
ময, নতনি েবলি, “নেচারকগণ নতি প্রকার। দুই মশ্রনণর 
নেচারক হবে জাহান্নামী আর এক মশ্রনণর নেচারক হবে 
জান্নাতী। ময েেনি সতে মজবি মস অিুযায়ী ফয়সালা 
করবলা, মস জান্নাতী। অিে নদবক ময েেনি িা মজবি 
                                                           

55 সহীহ মুসনলম। 
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মূখকতােিতঃ ফয়সালা মদয়, মস জাহান্নামী। আর ময েেনি 
সতে জািার পরও যুল্ম করবলা, মস জাহান্নামী”।56 

১৭. সত্তর হাজার মলাক নেিা নহবসবে জান্নাবত প্রবেি 
করবে, তারা হল যারা কাবরা নিকি ঝাড়-ফুাঁক চায় নি, 
পানখ িারা ভাগে নিণকয় কবর নি এোং কাবরা নিকি নেবিষ 
নচনকৎসা চায় নি। 

ইমরাি ইেি হুসাইি রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, 
“আমার উম্মাবতর মবযে ৭০ হাজার নহসাে োড়াই জান্নাবত 
প্রবেি করবে। সাহাোগণ নজজ্ঞাসা করবলি, মহ আল্লাহর 
রাসূল! তারা কারা? িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
েলবলি: তারা হবলা যারা কাবরা নিকি ঝাড়-ফুাঁক চায় িা, 
পানখর সাহাবযে ভাগে নিযকারণ কবর িা, কাবরা নিকি নেবিষ 

                                                           
56 আেু দাউদ, নতরনমযী, িাসাঈ, ইেি মাজাহ ও হাবকম হাদীসনি েণকিা 
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নচনকৎসার জিে যায় িা। েস্তুতঃ তারা তাবদর 
প্রনতপালবকর উপর ভরসা কবর”।57 

লক্ষেণীয় ময, িরী‘আতসম্মত ঝাড়-ফুাঁক এোং নেবিষ 
নচনকৎসা করা িরী‘আবত নিনষে িয়। নকন্তু আল্লাহর ওপর 
পনরপূণক ভরসা করা উত্তম। 

১৮. কতগুবলা গুণ ও ধেনিষ্টে মকাবিা মুসনলম েেনির মবযে 
অনজকত হবল এগুবলার কারবণ মস জান্নাতোসীবদর অন্তভূকি 
হবে। 

উোদাহ ইেি সানমত রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত ময, 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলি, “মতামরা 
মতামাবদর নিবজবদর মবযে ৬নি গুণ অজকবির জানমি হও, 
আনম মতামাবদর জিে জান্নাবতর জানমি হবো। এক. কো 
েলার সময় সতে েলবে, দুই. ওয়াদা কবর তা পূরণ করবে, 
নতি. মতামাবদর নিকি আমািাত রাখা হবল মস আমািাত 
আদায় করবে, চার. লজ্জাস্থাবির নহফাযত করবে, পাাঁচ. 
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দৃনষ্টবক সাংযত রাখবে, েয়. মতামবদর হাতবক অিোয় করা 
মেবক নেরত রাখবে”।58 

আেু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু আিহু মেবক েনণকত, নতনি েবলি, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েবলবেি: 
“মতামাবদর মবযে আজ মক সাওম পালি কবরবো? আেু 
েকর রানদয়াল্লাহু আিহু েলবলি, আনম। িেী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি: মতামাবদর মবযে আজ মক 
জািাযার অিুসরণ কবরবো? আেু েকর রানদয়াল্লাহু আিহু 
েলবলি, আনম। িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
েলবলি: মতামাবদর মক আজ নমসকীিবক খাদে দাি 
কবরবো? আেু েকর রানদয়াল্লাহু আিহু েলবলি, আনম। 
িেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম পুিরায় েলবলি: 
মতামাবদর মবযে মক আজ রুগীর মসো কবরবো? আেু 
েকর রানদয়াল্লাহু আিহু েলবলি, আনম। অতঃপর রাসূল 
সাল্লল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম েলবলি: উপবরাি গুণােলী 
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ময েেনির মবযে একনত্রত হবে মস অেিেই জান্নাবত প্রবেি 
করবে”।59 

নপ্রয় পােক! পনরবিবষ আপিাবক তাওোর কো স্মরণ 
কনরবয় নদনে। েস্তুতঃ গুিাহ মেবক তাওোকারী নিষ্পাপ, 
যার মকাবিা গুিাহ মিই। আল্লাহর নিকি খাাঁনি তাওোকারী 
জান্নাবত প্রবেি করবে। মহাি আল্লাহ তা‘আলা েবলি, 

ن ﴿ 
َ
ِ تَۡوَبةا نهُصوًحا َعََسَٰ َربُُّكۡم أ ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إََِل ٱَّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِ َِر َعنُكۡم َسي  َٰٖ  َۡجۡرِم ِمن َۡحۡتَِها يَُكف  اتُِكۡم َوُدۡدِخلَُكۡم َجَٰه
نَۡهَُٰر 
َ
 [ 1﴾ ]اتلحريم:ٱۡل

“মহ ঈমািদারগণ! মতামরা আল্লাহর নিকি নিষ্ঠাপূণক খাাঁনি 
তাওো কর। আিা করা যায় মতামাবদর রে মতামবদর 
সকল ত্রুনি নেচুেনত নমনিবয় মদবেি এোং মতামাবদরবক 
এমি জান্নাবত প্রবেি করাবেি যার তলবদি নদবয় িদী 
প্রোনহত”। [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮] 
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উপসাংহার 

পনরবিবষ নপ্রয় পােক! আপনি আপিার নিবজর মভতবর 
ঈমাবি পনরপূণক একনি মি আর আল্লাহর সন্তুনষ্ট ও 
জান্নাবতর আকাাংখায় ভরপুর একনি আত্মার অনযকারী। 
আপিার সুখ ও আিন্দ হবলা, নি‘আমতপূণক জান্নাবত 
আপনি িেী, সতেোদী িহীদ এোং সৎকমকিীল েেনিগবণর 
সেী হবত চাি, যাবদর প্রনত আল্লাহ অিুগ্রহ কবরবেি। 

েস্তুতঃ জান্নাত প্রস্তুত ও নিকিেতকী। দয়ালু ও করুণাময় 
আল্লাহই এর নদবক আহ্বাি করবেি। আপিার নপ্রয় িেী 
মমািফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম জান্নাবতর দরজায় 
দাাঁনড়বয় আপিাবক ডাকবেি - ‘মহ মুনমি! আস, জান্নাতোসী 
হও’। 

অতএে, জান্নাত আপিার জিে দুনিয়ার জীেবি, মৃতুের 
সময় এোং নহসাে-নিকাবির সময় আল্লাহর পক্ষ মেবক 
সুসাংোদ। মহাি আল্লাহ আপিাবক জান্নাবতর ফল এোং 
এর অসাংখে নি‘আমত দ্রুত অজকবির জিে আবদি 
করবেি। আর আল্লাহ ওয়াদা ভে কবরি িা। 
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মহাি প্রনতপালক জান্নাবতর অনত সুন্দর ও উত্তম েণকিা 
নদবয়বেি এোং এবক মািুবষর কল্পিাতীত েস্তু নদবয় 
সুসনজ্জত কবরবেি। যাবত আপনি মসখাবি নচরস্থায়ী সুখ 
ও মভাবগর  সাবে জীেি যাপি করবত পাবরি। 

সুতরাাং আপনি জান্নাবত প্রবেবির জিে অগ্রসর মহাি। 
আপিার প্রনত আল্লাহ তা‘আলার ভাবলাোসা ও খুিীর 
েনহঃপ্রকাি এিাই। এসে নকেুই প্রনতফনলত হবে স্বল্প 
আমল করার মাযেবম, ময আমল করার জিে আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূল আপিাবক নিবদকি নদবয়বেি। এ আমলগুবলা 
করার পর আল্লাহর রহমত ও মাগনফরাত আপিার জিে 
প্রিি হবে। সুতরাাং আসুি এোং এ নদবক অগ্রসর মহাি। 
মহাি আল্লাহর মঘাষণা:  

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها  َوَسارُِعٓواْ إََِلَٰ َمۡغفَِرةٖ ﴿ ِن ره ۡرم 
َ
َُٰت َوٱۡل َمََٰو ُض ٱلسه

ۡت لِۡلُمتهقِنَي  ِعده
ُ
 [211: آل عمران] ﴾١٣٣أ

“মতামার রবের মাগনফরাত এোং ঐ জান্নাবতর নদবক যানেত 
হও যার প্রিিতা আসমািসমূহ ও যমীবির সমাি, যা 
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মুত্তাকীবদর জিে ধতনর করা হবয়বে”। [সূরা আবল ইমরাি, 
আয়াত: ১৩৩] 

েনু্ধগণ! মুত্তাকীরাই হবলা আল্লাহর অলী ও েনু্ধ। তারাই 
দুনিয়া ও আনখরাবতর সুসাংোবদর হকদার। তাবদর 
আমলই গ্রহণবযাগে। তারাই জান্নাবত আল্লাহর নিকি 
অনযক মযকাদাসম্পন্ন। 

আর মুত্তাকীগণ এ তেগুবলা ভাবলা কবরই জাবি। মকিিা 
তারা আল্লাহ তা‘আলার একত্বোবদ নেশ্বাসী। তাাঁর সাবে 
মকাবিা নকেুবক তারা িরীক কবর নি। তারা আল্লাহ 
তা‘আলা ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাবমর 
কোর ওপর অিে কাবরা কোবক প্রযািে মদয় িা। তারা 
সকল আমলবক কুরআি কারীম ও সহীহ হাদীস মেবক 
গ্রহণ কবর। আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লামবক োদ নদবয় তারা মকাবিা অলী, িাইখ নকাংো 
আনলম-উলামার কোবক গুরুত্ব মদয় িা। অহী মেবক প্রাি 
কুরআি ও সুন্নাহই হবলা সতে -এিা গ্রহণ করাই তাবদর 
স্বভাে। এোড়া অিে নকেুবক তারা মাবি িা। 
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মুত্তাকীগণ আল্লাহর মযকাদার হকদার। মকিিা তারা 
আল্লাহর সন্তুনষ্টর জিে নিষ্ঠার সাবে সকল কাজ সম্পন্ন 
কবর। এর িারা মািুবষর মকাবিা প্রিাংসা, স্তুনত ও কৃতজ্ঞতা 
পাওয়ার আিা তারা কবর িা। েরাং আল্লাহর সন্তুনষ্ট ও 
পরকালীি মুনিই তাবদর লক্ষে। 

মুত্তাকীরাই জান্নাতী। মকিিা তারা সরল সনেক মবির 
অনযকারী। তাবদর পাকস্থলীবত হালাল খাদে রবয়বে। 
তাোড়াও তারা সেকদা তাবদর মাওলা ও মনিবের নিকি 
তাবদর আমলগুবলা কেুল হওয়ার জিে কাতরভাবে মদা‘আ 
কবর। 

মুত্তাকীগণই তাবদর রবের জান্নাত, তাাঁর সন্তুনষ্ট, সম্মাি ও 
মযকাদা লাবভ যিে হবে। তাবদরবকই মফবরিাগণ জান্নাবতর 
নদবক দবল দবল নিবয় যাবে। নফনরিতাগণ তাবদরবক 
স্বাগতম জািাবে, সালাম েলবে। তাবদর প্রনতপালক 
তাবদর আিন্দ ও স্বেবন্দর জিে তাবদর উবেবিে সাক্ষাৎ 
মদবেি। 
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েনু্ধগণ! এ হবলা জান্নাত। উপবরাি আমলগুবলা হবলা 
জান্নাতীবদর আমল। সুতরাাং উি আমলগুবলা করুি এোং 
জান্নাবতর মখািখেরী গ্রহণ করুি। আর নিরাি হবেি িা। 
মকিিা আল্লাহর রহমত মিককারবদর অনত নিকবি। 

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লানহ ওয়া 
োরাকাতুহু। 
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“কীভাবে আপনি জান্নাত লাভ করবেি?” েইনিবত 

কীভাবে জান্নাবত যাওয়া যাবে তা নেেৃত হবয়বে। আল্লাহ 

তা‘আলা কুরআিুল কারীবম জান্নাবত যাওয়ার অবিক পে 

ও পন্থা োতবল নদবয়বেি, অিুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামও তাাঁর হাদীবস জান্নাবত 

যাওয়ার পে মদনখবয় নদবয়বেি, এ গ্রবন্থ মস সে পেনত 

সুন্দরভাবে তুবল যরা হবয়বে। 
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