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একিট ঘটনা... 
 

জৈনক ত�ণ বারবার আমােক  “কল” িদি�ল। ব��তার 

দ�ন  “কল” িরিসভ করেত িবল� হওয়ায় বারবার �স আমােক 

�মেসজ করিছল।  

 “কল” ব�াক করলাম, �স �শা�িচে� কথা �� করল। ধীের 

ধীের তার ক��র ভারী হেত 

লাগল। তােক খুবই িচি�ত 

�বাঝাি�ল।  

এক পয�ােয় িজে�স করল, 

শায়খ, মৃতু�র পর আমােদর 

গ�ব� �কাথায়? 

বললাম, কী আ�য�! �ভাবতই আমরা মৃতু�র পর কবের যাব, 

অতঃপর পুন�ি�ত হব, হাশর কােয়ম হেব, আ�াহর কােছ 

আমােদরেক কৃতকেম�র জবাব িদেত হেব... ইত�ািদ..!  

�স কথার মােঝ �ভেটা িদেয় অি�র কে� বলেত লাগল,  “িব�াস 

কির না.. িব�াস কির না!” 
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বলার ধরণ �েন আ�াজ করলাম, অবশ�ই �কােনা পু�ক, রচনা 

িকংবা �কােনা ওেয়বসাইেটর আিট�েকল পেড় �স �ভািবত 

হেয়েছ অথবা �ানশূন� �পেয় নাি�কদল যুি�র �বড়াজােল 

আব� কের তােক পরািজত কেরেছ।  

বললাম, �কন তুিম িব�াস করছ না!!? 

বলল, শােয়খ, ইহ-পরকাল স�ে� আেলাচনা হয় এমন িকছু 

�িগং সাইেট কিতপয় অপিরিচত ব�ি�র সােথ আমার িবতক� 

হয়। আমার �শশব, আমার ধম�ীয় আ�ীদা, জা�াত, জাহা�াম, 

িসরাত, িহসাব.. এ�েলার িব�াস বুেক লালন কের আমার �বেড় 

ওঠা। আসেল এ�েলা কী?! 

বললাম, �ন! শা� হও! পিরপূণ� �ানাজ�ন না কের �কােনা 

িবষেয় িবতক� করেত �যেয়া না। 

আ�াহ বেলন,  

 ٣٦اإل�اء:  َّ  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّ 

 “�য িবষেয় �তামার �কােনা �ান �নই তার �পছেন পেড়া না” 

(সূরা ইসরা-৩৬) 

অজানা িবষেয় িবতক�কারী অবশ�ই সংশেয় পড়েব। ��কারীেদর 

ল��ব�েত পিরণত হেব। 

�ন! তাওহীদ, ঈমান ও ইসলােমর আ�ীদাই �তা আমােদর 

সৃি�র মূল। এ�েলা ব�তীত অ�র �শাি� পােব না। �দখেব, 

ইসলােম �েবশকারীেদর সংখ�া িদনিদন বাড়েছ �ব কমেছ না। 
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সাধারণ �লাকেদর পাশাপািশ ভািস�িটর ড�র, িব�ানী, 

আিব�ারক, িবখ�াত ম�ী এমনিক িবিভ� �দেশ িনযু� 

রা�দূতগণ পয�� ইসলােমর সুশীতল ছায়ায় আ�য় িনে�। 

জা�াত, জাহা�াম, িহসাব, িসরােতর ধারক-বাহক এ মহান ধেম� 

�েবশ করেত কীেস তােদর বাধ� করল?! �কউ �তা তােদর 

বাধ� কেরিন! �েলাভন �দিখেয় �েরািচত কেরিন! 

এিটই তাওহীদ। এিটই �ভাবজাত �ি�য়া। এিটই আ�ার 

�শাি� এবং অ�েরর আ�া। 

একিটমা� আ�া �থেক আমােদর সৃি�। আদম আ.। এরপর 

মাতা হাওয়া আ.। অতঃপর পৃিথবীেক আবাদ করেত তােদর 

�থেক আ�াহ তা‘লা সকল মানুষ সৃি� করেলন। �যন এ 

পৃিথবীেক আমরা আবাদ কির। আ�াহর এবাদত কির। মানুেষর 

সে� স��বহার কির। �সৗভাগ�শীল হেয় স��িচে� জীবনযাপন 

কির। এরপর আমােদর মৃতু� হেব। অতঃপর পুন��ান। এরপর 

িহসাবিনকাশ..! এ�েলার সম�ক বা�বতার �পছেন অসংখ� 

�যৗি�ক এবং অগিণত বণ�নািভি�ক �মাণ রেয়েছ..”  কথা�েলা 

বললাম! 

মেনােযাগ সহকাের �স �নিছল। দীঘ� নীরবতার ফেল �স কল 

�কেট িদেয়েছ �ভেব বারবার িজে�স করিছলাম  “আমার কথা 

�নেছা?”  “আেছা?” ইত�ািদ। 

িচ�াশীল ব�ি�র ন�ায় গভীর নীরবতার সােথ �স কথা�েলা 

�নিছল। ভাবলাম. তার মেতা অসংখ� যুবক আজ এ মরণ-
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ব�ািধেত আ�া�। �ফতনা ফাসাদ এবং �ীন িনেয় অবেহলার এ 

যুেগ শ�েদর আ�মেণর িশকার হেয় অগিণত মানুষ আজ এ 

কিঠন ব�থায় জজ�িরত। ফেল ব��মাণ ��িট �লখার উেদ�াগ 

িনলাম  “আল-আলামুল আখীর” ( “পরকাল”) 

আ�াহ �যন আমার এ �ু� �য়াস কবুল কেরন এবং উ�েতর 

জন� এেক উপকারী বানান.. আমীন..!! 

 

 

 

 

   ড. মুহা�দ িবন আ�ুর রহমান আরীফী 

   উসতায, িকং-সউদ ইউিনভািস�িট, িরয়াদ 

   নেভ�র ২০১১ িহঃ 
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অনুবাদেকর কথা 
 

সকল �শংসা আ�াহর। দ�দ ও সালাম বিষ�ত �হাক নবী 

�মাহা�াদ সা. এবং তাঁর সকল িন�াবান অনুসারীর উপর।  

দুিনয়া এবং আেখরােত িচর �সৗভােগ�র একমা� উপায় হেলা, 

িবন� হেয় আ�াহর আনুগেত�র িদেক চেল আসা। আ�াহর 

সাি�ধ� লােভ মেনািনেবশ করা। এভােবই মানুষ আ�াহর 

ইবাদেতর �াদ উপেভাগ কের এবং ধীের ধীের তাঁর ি�য়পা� 

হেয় যায়। 

আ�াহ বেলন, 

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

 خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف حفخف

 ٩ا�ز�ر:  َّ جم هل مل

 “�য ব�ি� রাি�কােল �সজদার মাধ�েম অথবা দাঁিড়েয় এবাদত 

কের, পরকােলর আশংকা রােখ এবং তার পালনকত�ার রহমত 

�ত�াশা কের, �স িক তার সমান, �য এ�প কের না; বলুন, 

যারা জােন এবং যারা জােন না; তারা িক সমান হেত পাের? 
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িচ�া-ভাবনা �কবল তারাই কের, যারা বুি�মান।” (সূরা যুমার-

৯) 

এটাই মানুষেক পরকাল িব�ােস সহায়তা কের। এভােবই 

পরকােলর বা�বতা ধীের ধীের �দয়�ম হেত থােক।  

ব��মাণ ��িট আরবী  “আল-আলামুল আখীর” এর বাংলা-�প। 

আরব িবে�র �খ�াত দাঈ ও সুেলখক ড. মুহা�দ িবন আ�ুর 

রহমান আরীফীর অন�সব বইেয়র ন�ায় এিটও আরব-িবে� 

ব�াপক �চার ও �িসি� �পেয়েছ। পাঠকােলই অনুবােদর সংক� 

িনেয়িছলাম। দীঘ� পির�েমর পর তা আজ আপনােদর হােত।  

হািদেসর উ�ৃিত�েলা �িস�  “মাকতাবােয় শােমলা” �থেক 

সংগৃহীত।  

অনুবাদ ও স�াদনার কােজ যারাই আমােক সহেযািগতা 

কেরেছন, সকেলর জন� কৃত�ভরা দুয়া, আ�াহ তা‘লা সকেলর 

সহেযািগতা কবুল ক�ন ও বইিটেক উ�েত মুসিলমা’র জন� 

উপকারী ক�ন এবং পরকােল আমার নাজােতর অিসলা বানান! 

�যেকােনা সুপরামশ� বা ম�ব� িলেখ পাঠােনার অনুেরাধ রইল। 

 

 

   উমাইর  লু ৎফর রহমান 
   880 1766 257930 
   facebook- Umair Lutfor Rahman 

   email- kothamedia@outlook.com 
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 “সং�ারকবৃ�” 
িনত�িদন আপনার জন� �তির করেছ 

�েয়াজনীয় ইসলামী �ানস�িলত 

অত�াধুিনক �ািফক �পা�ার  
�ফসবুেক আমােদর সে�ই থাকুন 

facebook.com/moslehoon.bn
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সূচী 
 

 

�কন.. পরকাল?      ৪১ 

�কন.. পরকােলর িব�াস?    ৪৪ 

�কয়ামত..      ৫২ 

�ছাট �কয়ামত     ৫৫ 

মৃতু�      ৫৬ 

মৃতু�র উপি�িত     ৬০ 

নবী মুহা�দ সা. এর মৃতু�    ৬০ 

নবী করীম সা. এর মৃতু�কািলন �রাগ   ৬২ 

জামােত নামায     ৬৫ 

উমর রা. এর ইে�কাল    ৬৯ 

সবাই িক নামায পেড় �ফেলেছ?   ৭১ 

উমর রা. এর উপর ইবেন আ�াস রা. এর �শংসা ৭৩ 

অি�ম উপেদশ     ৭৪ 

আবু বাকরা রা.     ৭৭ 

আিমর িবন যুবাইর    ৭৭ 

wwww.i-onlinemedia.net



 11

একিট িবধান 

আ�ুর রহমান িবন আছওয়াদ   ৭৮ 

ইয়ািযদ রাকাশী     ৭৯ 

অি�ম উপেদশ     ৮১ 

হা�নুর রশীদ     ৮১ 

আ�ুল মািলক িবন মারওয়ান   ৮৩ 

ব�িত�মী িকছু মৃতু�    ৮৫ 

মদ�প      ৮৬ 

নামায ত�াগকারী     ৮৮ 

মৃতু�েত িব�াস     ৯১ 

মৃতু� কী?     ৯২ 

�ক �সই মৃতু�দূত?    ৯৩ 

�কউ জােন না �কাথায় তার মৃতু�   ৯৫ 

মৃতু�র �রণ     ৯৭ 

মৃতু�েত অনীহা িক আ�াহর সা�ােত অনীহা? ৯৭ 

মৃতু�র ��িত     ৯৯ 

ভূিমকা      ৯৯ 

মৃতু�-পর উপকারী আমল    ১০০  

অিসয়ত �লখা     ১০২ 

আ�ার সােথ মৃতু�র স�ক�   ১০৩ 

মৃেতর িবধান     ১০৫ 

মৃতু�র িনদশ�ন     ১০৫ 
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লাশ িনেয় কবের গমন    ১০৬ 

িতনিট ব� মৃেতর সােথ কবের যায়   ১০৭ 

 

বারযাখ এর জীবন    ১০৯ 

ভূিমকা      ১১০ 

কবর      ১১২ 

একিট ঘটনা     ১১২ 

কবের মানুেষর অব�া    ১১৬ 

মুিমেনর অব�া     ১১৬ 

আসমােনর িদেক যা�া    ১২১ 

কােফর ও পাপাচারীর অব�া   ১২৩ 

আ�া এবং �দহ     ১২৮ 

ভূিমকা      ১২৮ 

আ�ার অব�ান �কাথায়?    ১২৯ 

নবীেদর �হ     ১২৯ 

শহীদেদর �হ     ১৩১ 

শহীদেদর অব�ার িব�ািরত িববরণ  ১৩২ 

মুতা �া�েরর িদেক যা�া    ১৩৪ 

মদীনায় শহীদেদর সংবাদ    ১৩৬ 

বারযাখী জীবেন আেরা কিতপয় শহীেদর �হ ১৩৮ 

শহীদগণ ব�তীত অন� মুিমনেদর �হ  ১৩৯ 

জা�ােত মুিমনেদর �হ িক পর�র সা�াৎ করেত পাের? 
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শহীদগণ      ১৪১ 

কবেরর সুখ বা শাি�র ব�াপাের �মাণ  ১৪৪ 

ভূিমকা      ১৪৪ 

কবেরর সুখ বা শাি�র ব�াপাের �মাণ  ১৪৫ 

কবেরর সুখশাি� কােদর জন�?   ১৪৭ 

কবেরর শাি� কােদর উপর?   ১৪৯ 

কবেরর উপর �খজুেরর ঢাল �াপেন �কান উপকার হয় িক?  

কবের �� কখন �� হেব?   ১৫১ 

�কান মানুষ িক কবেরর আযাব �নেত পায়? ১৫১ 

তেব মৃতও িক িকছু �নেত পায়?   ১৫২ 

�জনেদর আহাজাির ও িবলােপর দ�ন মৃতেক শাি� �দয়া হয় 

িক? 

 

বারযাখী জীবেন মানুেষর অব�া   ১৫৫ 

ভূিমকা      ১৫৫ 

কবের শাি�র কারণ    ১৬৪ 

িশরক ও কুফর     ১৬৪ 

��ােবর িছঁটা �থেক অসতক�তা   ১৬৫ 

পরিন�া      ১৬৬ 

যু�ল� স�েদ চুির (দুন�ীিত)   ১৬৮ 

িবনা অজুহােত রমযােনর �রাযা ভা�ন  ১৬৯ 

কবেরর শাি� হেত মুি�র উপায়   ১৭২ 
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নামায      ১৭২ 

যাকাত      ১৭৩ 

�রাযা      ১৭৩ 

কল�াণকাজ     ১৭৩ 

সাদকা, আ�ীয়েদর �খাঁজ    ১৭৪ 

উ�মকাজ     ১৭৪ 

ক�ণা করা     ১৭৪ 

আ�াহর কােছ আ�য় �াথ�না   ১৭৬  

কবেরর আযাব হেত মুি��া� যারা   ১৭৮ 

১। শহীদ     ১৭৮ 

২। আ�াহর পেথর �হরী    ১৭৯ 

৩। উদরব�ািধেত মৃতু�বরণকারী   ১৮০ 

৪। �িতরােত ‘সূরা মুলক’ পাঠকারী  ১৮১ 

ফায়দা,      ১৮২ 

�য সকল সৃি� �ংস হেব না   ১৮৪ 

১। �ম�দে�র িন�েদশ    ১৮৫ 

২। �হ      ১৮৫ 

৩। জা�াত ও জাহা�াম    ১৮৬ 

৪। আরশ     ১৮৭ 

৫। কুরিস     ১৮৮ 

৬। �র      ১৮৮ 

৭। লাওহ     ১৮৮ 
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৮। �ালাম     ১৮৮ 

কবর স�েক� সাতিট মাছআলা   ১৯০ 

�থম মাছআলা     ১৯০ 

ি�তীয় মাছআলা     ১৯১ 

তৃতীয় মাছআলা     ১৯৩ 

চতুথ� মাছআলা     ১৯৪ 

প�ম মাছআলা     ১৯৬ 

ষ� মাছআলা     ১৯৭ 

�শষ মাছআলা     ১৯৭ 

কবেরর উপর মসিজদ িনম�াণ করা িনিষ�  ১৯৯ 

 

পরকাল      ২০৪ 

ভূিমকা      ২০৬ 

পরকােলর উপর িব�ােসর �রসমূহ   ২০৭ 

পরকােলর �িত ঈমান তথা িব�ােসর অথ�  ২০৮ 

পরকােলর �বিশ��াবলী    ২১০ 

চরম সত� িদবস পরকাল    ২১০ 

কােফরেদর জন� চরম কিঠন িদবস   ২১১ 

�িতফল িদবস     ২১২  

সুিনধ�ািরত িদবস     ২১৩ 

অিত িনকটবত�ী িদবস    ২১৩ 

হঠাৎ এেস যােব �সিদন    ২১৪ 
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মহািদবস     ২১৫ 

সূয�েক মানুেষর িনকটবত�ী করা হেব  ২১৬ 

আ�াহর অনুমিত ব�তীত �কউ �সিদন কথা বলার সাহস পােব 

না      ২১৭ 

�যিদন রাজ� হেব এক আ�াহর   ২১৮ 

পািপ�েদর জন� মহা পিরতাপ িদবস  ২১৯ 

�কয়ামত কখন হেব?    ২২১ 

��      ২২৩ 

মাছআলা      ২২৪ 

এ িদেনর �দঘ��     ২২৫ 

পরকাল িদবেসর নামসমূহ    ২২৭ 

�কয়ামত িদবেসর নামসমূহ   ২২৮ 

�কয়ামত িদবেসর পিরি�িতসমূহ   ২৩২ 

 

িশ�ায় ফঁুক     ২৩৫ 

িশ�ায় ফঁুকদানকারী    ২৩৬ 

িশ�ায় ফঁুকদান স�িক�ত �মাণ   ২৩৭ 

ফুঁৎকার সংখ�া     ২৩৯ 

উভয় ফুঁৎকােরর মােঝ ব�বধান   ২৪১ 

�কান িদন ফুঁৎকার �দয়া হেব?   ২৪৩ 

সব��থম �য ব�ি� �থম ফুঁৎকার �নেব..  ২৪৪ 

মুিমেনর জন� রহমত    ২৪৫ 
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পুন��ান     ২৪৯ 

পুন��ােনর পে� দিলল    ২৫০ 

পুন��ান স�াব�তার �মাণ   ২৫২ 

�যৗি�ক �মাণ     ২৫৪ 

অেনক মৃতেক পৃিথবীেতই জীিবত করা হেয়েছ ২৫৫ 

নেভাম�ল ও ভূম�ল সৃি�েত আ�াহর �মতা ২৬১ 

কবর�হীনেদর অব�া    ২৬২ 

পুন��ান পিরি�িত    ২৬৩ 

উি�েতর ন�ায় সকল সৃি�র �দহ উদগত হেব ২৬৬ 

��, ি�তীয় সৃি�েত �দিহক �কান পিরবত�ন ঘটেব িক? 

সব��থম কবর উে�ািচত হেব যার   ২৬৯ 

পুন��ান অ�ীকারকারীর িবধান   ২৭১ 

 

�কয়ামেত ঘিটত ভয়াবহতা   ২৭৩ 

�কয়ামেতর িদন আসমান যিমেনর অব�া  ২৭৪ 

আসমান      ২৭৫ 

জিমন       ২৭৬ 

পব�তসমূেহর িবচূণ�তা    ২৭৭ 

সমুে�র উ�াল     ২৭৯ 

আসমানসমূেহর ঘূণ�ায়ন ও িবদীণ�তা  ২৮১ 

�সিদেনর আকাশবণ�    ২৮২ 
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সূয�      ২৮৩ 

চ�      ২৮৩ 

�হ-ন��     ২৮৫ 

 

হাশর      ২৮৭ 

ভূিমকা      ২৮৯ 

হাশর (সমােবশ) স�িক�ত �মাণ   ২৯১ 

হাশেরর ময়দােনর �বিশ��    ২৯২ 

সমােবশ�ল     ২৯৩ 

হাশেরর মােঠ অব�ােনর সময়কাল   ২৯৪ 

হাশেরর �কারসমূহ     ২৯৭ 

সুতরাং হাশর দু’�কার    ২৯৭ 

সব�েশষ যােদর হাশর হেব    ২৯৯ 

মৃতেদর হাশর     ২৯৯ 

সমােবেশর ধরণ     ৩০০ 

সকল সৃি�র হাশর    ৩০১ 

জীবজ� এবং �াণীকুেলর হাশর   ৩০২ 

অপরাধীেদর হাশর    ৩০৩ 

জােলম অত�াচারীেদর হাশর   ৩০৩ 

চতু�দ জ�েদরও িক হাশর হেব?   ৩০৩ 

হাশেরর ময়দােন নবী করীম সা. এর ঝা�া  ৩০৬ 

হাশেরর ময়দােন মানুেষর অব�া   ৩০৭ 
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পিরি�িতর ভয়াবহতা    ৩১০ 

�সিদন মুিমনেদর অব�া    ৩১১ 

কােফরেদর হাশর �কৃিত    ৩১৩ 

সব��থম ব�াবৃত ব�ি�    ৩১৫ 

সব��থম যােক ডাকা হেব    ৩১৬ 

হাশেরর ভয়াবহতা �াসকারী আমল   ৩১৭ 

আ�াহর জন� ভােলাবাসা �পাষণকারী  ৩১৯ 

অভাবীেক সুেযাগদাতা    ৩১৯ 

অভাবীর ক� লাঘবকারী    ৩২০ 

অেন�র �েয়াজেন �দৗড়ঝাঁপকারী   ৩২২ 

ন�ায়পরায়ণ শাসক    ৩২৩ 

��াধ সংবরণকারী    ৩২৪ 

মুয়াযিযনবৃ�     ৩২৫ 

যারা ইসলােমর সােথ বৃ� হেব   ৩২৭ 

অযুকারী      ৩২৮ 

কুরআেনর স�ী     ৩৩০ 

দানশীল ব�ি�বগ�     ৩৩১ 

দুব�লেদর সহায়     ৩৩২ 

�কয়ামেতর িদন অপরাধীেদর অব�া  ৩৩৩ 

যাকাত �দােন অবেহলা    ৩৩৪ 

অহংকার      ৩৩৯ 

যােদর সে� আ�াহ কথা বলেবন না  ৩৪০ 
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পা�ী, আেলম ও ধম�ীয় পি�তবগ�   ৩৪০ 

�গাছার নীেচ ব� পিরধানকারী   ৩৪২ 

িমথ�া শপথ কের স�দ িবে�তা   ৩৪২ 

উপকার কের �খাটা �দানকারী   ৩৪২ 

পািন িনেয় কাপ�ন�কারী    ৩৪৩ 

�িত�িত ভ�কারী    ৩৪৪ 

বৃ� ব�িভচারী     ৩৪৫ 

িমথু�ক শাসক     ৩৪৫ 

অহংকারী ফিকর     ৩৪৬ 

�যসব অপরাধীর িদেক আ�াহ দৃি� িদেবন না ৩৪৭ 

গব�ভের �গাছার নীেচ ব� পিরধানকারী  ৩৪৭ 

িপতামাতার অবাধ�    ৩৪৮ 

পু�ষেদর সাদৃশ� ধারক নারী স��ায়  ৩৪৯ 

দাইয়ুস      ৩৫০ 

প�াদপেথ �ীেদর সিহত স�মকারী  ৩৫১ 

যােদর মুেখ লাগাম পরােনা হেব   ৩৫২ 

যােদর সা�াতকােল আ�াহ রাগাি�ত থাকেবন ৩৫৩ 

িবলাসি�য় িব�শালীবৃ�    ৩৫৩ 

িব�াসঘাতেকর অব�া    ৩৫৪ 

জািহিলয়�াত যুেগ গা�ােরর পিরণিত  ৩৫৬ 

যু�ল� স�েদ চুির    ৩৫৬ 

জিম আ�সাৎকারী    ৩৬১ 
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থাকা সে�ও িভ�া (ছুওয়াল)    ৩৬২ 

নামােয অবেহলাকারী    ৩৬৩ 

কুৎসাকারী এবং পরিন�ুক   ৩৬৪ 

দু’মুেখা      ৩৬৫ 

িচ�কার      ৩৬৬ 

 

আমলনামা িবতরণ    ৩৬৮ 

ভূিমকা      ৩৭০ 

যােদর আমলনামা ডান হােত �দওয়া হেব  ৩৭১ 

যােদর আমলনামা িপেঠর িপছন িদক �থেক বাম হােত �দয়া 

হেব      ৩৭২ 

উপি�িত এবং িহসাব    ৩৭৫ 

“িহসাব” এর অথ�    ৩৭৮ 

িহসাব এর �কারসমূহ    ৩৭৮ 

সকল মুিমনই িক িহসােবর স�ুখীন হেব?  ৩৮৫ 

�যসব মূলনীিতেত িহসাবকায� �� হেব  ৩৮৫ 

�থম মূলনীিত- পুেরাপুির ন�ায়িবচার, �যখােন িব�ুমা� 

অিবচােরর অবকাশ �নই  

ি�তীয় মূলনীিত, অেন�র অপরাধ �কউ বহন করেব না 

তৃতীয় মূলনীিত, সকলেক িনজিনজ কৃতকম� জািনেয় �দওয়া হেব 

চতুথ� মূলনীিত, সৎকম�ফলসমূহ বািড়েয় �দয়া হেব 

প�ম মূলনীিত, সা�� �িত�া 
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�কউ যিদ এ�েলার �কান একিট অ�ীকার কের, 

�য সব িবষেয় িজে�স করা হেব   ৪০৫ 

(১) সব�বৃহৎ অপরাধঃ িশরক 

(২) দুিনয়ােত যা কেরেছ 

(৩) �ভাগ িবলােসর ব� 

(৪) নাক, কান ও অ�র.. 

 

সব��থম িজ�ািসত স�দায়   ৪১২ 

সব��থম �য িবষেয়র ফায়সালা হেব  ৪১৩ 

িবচার িদবেস মানুেষর অব�া   ৪১৫ 

ব�ি�র পিরত�� আমল    ৪১৭ 

�কয়ামেতর িদন অেন�র হক আদােয়র ধাপসমূহ ৪১৯ 

আ�াহর হক     ৪২০ 

বা�ার হক     ৪২১ 

�য মানুষেক �হার কের অভ��   ৪২১ 

পাওনাদার     ৪২৩ 

অপবাদ আেরাপকারী    ৪২৪ 

দির�েদর িনপীড়ক    ৪২৪ 

��ঃ �কয়ামেতর িদন কী�েপ �িতেশাধ �নয়া হেব? 

জীবজ�েদর হক     ৪২৭ 

হাশেরর িবচারালেয় সা�ীবৃ�   ৪২৮ 

নবী মুহা�াদ সা. �ীয় উ�েতর উপর সা�ী  ৪৩২ 
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�েত�ক রাসূলই �ীয় উ�েতর উপর সা�ী  ৪৩৪ 

�হরী �ফেরশতাগণ    ৪৩৫ 

জিমেনর সা��     ৪৩৬ 

অ�-�ত�ে�র সা��    ৪৩৮ 

পাথর ও বৃ�কুেলর সা��    ৪৪১ 

 

মীযান (মানদ�)     ৪৪২ 

মীযান �াপন সং�া� �মাণ   ৪৪৪ 

মীযােনর আকার     ৪৪৬ 

সু� এক মানদ�     ৪৪৭ 

��ঃ মীযান িক একিট হেব নািক একািধক? 

মীযােন কী রাখা হেব?    ৪৪৮ 

কৃতকম� পিরমাপ     ৪৪৮ 

আমলনামা পিরমাপ    ৪৪৯ 

�ধু “লা ইলাহা ই�া�াহ” জা�ােত �েবশ কিরেয় �দেব 

�য়ং ব�ি�ও পিরমাপ হেত পাের   ৪৫২ 

ব�ি�র পিরণাম পিরমাপ অনুপােত িনধ�ারণ হেব ৪৫৩ 

��ঃ যােদর সৎকাজ ও অসৎকােজর পা�া সমান সমান.. 

কােফরেদর কৃতকম�    ৪৫৬ 

তােদর কৃতকেম�র িকছু দৃ�া�..   ৪৫৮ 

মরীিচকা সদৃশ     ৪৫৮ 

ছাই সদৃশ     ৪৫৯ 
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��ঃ কােফরেদর কৃতকম� �কন �হণীয় নয়? ৪৬০ 

��ঃ কােফরেদর �থেক িহসাব �নয়া হেব িক? ৪৬২ 

িবিভ� কারেণ তােদরেক �� করা হেব, িহসাব �নয়া হেব 

ত�েধ�,       

ন�ায়িবচার এবং �মাণ �িত�ার উে�েশ�,  ৪৬৩ 

শাসন ও লাি�ত করার উে�েশ�..   ৪৬৪ 

কৃতকেম� পর�র তারতম�পূণ� হেব   ৪৬৫ 

মীযােন অিতভারী আমল    ৪৬৯ 

সৎচির�      ৪৭০ 

আ�াহর িযিকর     ৪৭১ 

আ�াহর জন� �কােনািকছু ওয়াকফ   ৪৭৪ 

পিরেশেষ..     ৪৭৯ 

  

হাউেয কাউসার     ৪৮১ 

��ঃ হাউয িক �ধু �মাহা�াদ সা. এর জন�ই িনিদ��?  

হাউেযর উপর নবীজীর িম�ার   ৪৮৪ 

হাউয�ল এবং পরকােল তার িবন�াস  ৪৮৫ 

কাউসার নহর এবং হাউেযর সােথ তার �যাগসূ� ৪৮৬ 

হাউেযর �বিশ��     ৪৮৬ 

সু�শ� িবশাল হাউয    ৪৮৭ 

হাউয হেব চতুে�াণ    ৪৮৯ 

পানপা� সংখ�া     ৪৯০ 
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হাউেযর পািনর উৎস    ৪৯০ 

হাউেযর পািনর �বিশ��    ৪৯১ 

একবার পান করেল আর িপপািসত হেব না  ৪৯১ 

সব��থম যারা পান করেত আসেব   ৪৯২ 

ইেয়েমনবাসীর অ�ািধকার    ৪৯৩ 

হাউেয আগমনকারীগণ    ৪৯৪ 

নবী মুহা�াদ সা. এর হাউয �কবল তারই উ�েতর জন�.. 

 

শাফা‘আত (সুপািরশ)    ৪৯৯ 

ভুিমকা      ৫০১ 

‘শাফা‘আত’ এর সং�া    ৫০২ 

সুপািরশ এর শত�সমূহ    ৫০২ 

সুপািরেশর ���     ৫০৫ 

�েত�ক নবীর জন�ই গৃহীত ��াব   ৫০৭ 

শাফাআেতর �কারসমূহ    ৫০৮ 

“শাফা‘আত” দুই �কার,    ৫১৫ 

সুপািরশকারী     ৫১২ 

(১) নবীগণ     ৫১২ 

�থম সুপািরশ     ৫১৪ 

সুপািরেশ মুহা�াদ সা. ব�তীত সকল নবীর অপারগতা �কাশ  

ি�তীয় সুপািরশ     ৫২২ 

তৃতীয় সুপািরশ     ৫২৫ 
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চতুথ� সুপািরশ     ৫২৭ 

সুপািরেশর ��ি�েত জাহা�াম �থেক মুি��া�েদর �বিশ�� 

প�ম সুপািরশ     ৫৩৪ 

ষ� সুপািরশ     ৫৩৬ 

স�ম সুপািরশ     ৫৩৬ 

অ�ম সুপািরশ     ৫৩৭ 

নবম সুপািরশ     ৫৩৮ 

(২) �ফেরশতা ও মুিমনগণ   ৫৩৯ 

(৩) শহীদগণ     ৫৪০ 

(৪) সৎকম�শীলগণ    ৫৪১ 

(৫) আল-কুরআন    ৫৪২ 

(৬) �শশেব মৃতু�বরণকারীগণ   ৫৪৫ 

(৭) স�ানেদর �দায়া    ৫৪৬ 

(৮) �রাযা     ৫৪৭ 

মৃেতর জন� জানাযায় উপি�ত �লাকেদর সুপািরশ ৫৪৯ 

নবী করীম সা. এর সুপািরশ লােভর উপায়  ৫৫০ 

আযােনর পর �দায়া    ৫৫০ 

নবীজীর উপর �বশী কের দ�দ পাঠ  ৫৫১ 

অিধক পিরমােণ নফল নামায   ৫৫২ 

মুসিলমেদর �েয়াজন পূরণ   ৫৫৩ 

আ�াহর জন� �াতৃ�    ৫৫৩ 

অিধক অিভশাপ শাফাআত বি�তকারক  ৫৫৪ 

wwww.i-onlinemedia.net



 27

নবীজীর সুপািরশ লােভর সব�ািধক হকদার  ৫৫৫ 

�েত�ক স�দায় �ীয় উপাস�েক অনুসরণ করেব ৫৫৭ 

কােফরেদরেক �যভােব জাহা�ােম এক� করা হেব ৫৬৫ 

�থম ���াপট     ৫৬৭ 

ি�তীয় ���াপট     ৫৬৮ 

তৃতীয় ���াপট     ৫৬৯ 

চতুথ� ���াপট     ৫৭০ 

প�ম ���াপট     ৫৭১ 

ষ� ���াপট     ৫৭২ 

 

িসরাত      ৫৭৩ 

িসরােতর �বিশ��     ৫৭৫ 

িসরাত �াপেনর সময়    ৫৭৬ 

মুশিরকগণ িসরােত অিত�ম করেব না  ৫৭৭ 

মুনািফক স�দায় এবং িসরাত   ৫৭৭ 

মুিমেনর নূর     ৫৮০ 

িসরােত মুিমনেদর �দায়া    ৫৮১ 

িসরােত অিত�মকারীগণ    ৫৮২ 

অিত�মকারীেদর গিতসীমা   ৫৮৪ 

�থম �য িসরাত পার হেব    ৫৮৫ 

িসরােত নবীজী উ�তেক ডাকেবন   ৫৮৬ 

িসরােতর পা���েয় আমানত এবং আ�ীয়তার ব�ন-িমলন 
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পিরেশেষ     ৫৮৮ 

িসরােতর পর মুিমনেদর পর�র �কসাস �হণ ৫৯০ 

�কসােসর ��প     ৫৯১ 

উভয় প�েক স��করণ    ৫৯২ 

 

মধ�বত�ীেদর অব�া    ৫৯৫ 

ভূিমকা       ৫৯৬ 

যােদর কােছ দাওয়াত �প�েছিন   ৫৯৭ 

 

জাহা�াম      ৬০০ 

ভূিমকা      ৬০২ 

আ�য় �াথ�না     ৬০৩ 

ভীিত�দশ�ন     ৬০৪ 

জাহা�ােমর নামসমূহ    ৬০৬ 

 

জাহা�াম �থেক মুি�র আমল   ৬১১ 

-এখলােসর সােথ শাহাদাত�য় পাঠ ও তােত িব�াস ৬১২ 

-আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর �িত ভােলাবাসা �পাষণ ৬১৩ 

-দান-সাদকা     ৬১৪ 

-নফল �রাযা     ৬১৫ 

-িনয়িমত জামােত নামায আদায়   ৬১৬ 

-ফজর এবং আসর জামােত আদায়   ৬১৮ 
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-সকাল স��ার আমল    ৬১৮ 

-মুি�র �াথ�না     ৬২০ 

-সাতবার ‘আ�া��া আিজরনী িমনা�ার’ পাঠ ৬২১ 

-জুহেরর পূেব�র ও পেরর চার রাকাত সু�াত ৬২২ 

-আ�াহর পেথ ধূিলমিলন পা   ৬২২ 

-আ�াহর ভেয় ��ন    ৬২৪ 

-দাস মু�করণ     ৬২৫ 

-ইসলােমর �কনসমূহ আদায়   ৬২৬ 

-অপর মুসিলেমর স�ম র�া   ৬২৭ 

-�র-ব�ািধ     ৬২৮ 

-সৎচির�     ৬২৮ 

-ন�ােয়র কথা বলা এবং উি�� দান করা  ৬২৯ 

-স�ােনর মৃতু�েত �ধয�ধারণ   ৬৩১ 

-�মেয়েদর লালনপালেন �ধয�ধারণ   ৬৩২ 

-জাহা�াম �থেক বাঁচার আেরা কিতপয় আমল ৬৩২ 

িযিকেরর মজিলস     ৬৩৪ 

�ায়ী সৎকম�সমূহ     ৬৩৭ 

জাহা�ােমর �হরীবৃ�    ৬৩৯ 

সংখ�া      ৬৪০ 

�হরীেদর দািয়�     ৬৪১ 

�হরী �ধান     ৬৪৩ 

জাহা�ােমর দরজাসমূহ    ৬৪৫ 
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দরজাসংখ�া     ৬৪৬ 

দরজাসমূহ উপর-িনচ    ৬৪৭ 

জাহা�ােমর ই�ন     ৬৫০ 

�চ� উ�াপ ও �কট শীত   ৬৫৫ 

বামপা��� �লাক     ৬৫৬ 

ধূ�কু�      ৬৫৭ 

সব��ণ ��িলত     ৬৫৮ 

জিমেনর উ�তা জাহা�ােমর উ�ােপর দ�ন  ৬৬১ 

জাহা�ােমর িবশালতা ও গভীরতা   ৬৬৩ 

গভীরতা      ৬৬৪ 

জাহা�ােমর �রসমূহ    ৬৬৫ 

��ঃ জাহা�ামী কারা? �েবশাে� �বর হওয়ার সুেযাগ থাকেব 

িক? 

শাি�েত তারতম�     ৬৬৯ 

মুসিলম অপরাধীেদর শাি�েত তারতম�  ৬৭০ 

কােফরেদর শাি�েত তারতম�   ৬৭১ 

জাহা�ােমর সব�িন� শাি�    ৬৭১ 

জাহা�ামীেদর পিরতাপ    ৬৭৪ 

জাহা�ামীেদর পািনয়    ৬৭৬ 

হামীম       

গাছছা�  

গিলত তা�সদৃশ পািনয়  
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িভ�পদ পািনয় 

পােন বাধ�করণ     ৬৮০ 

মদ�েপর পঁুজ পান    ৬৭১ 

জাহা�ামীেদর খাদ�    ৬৮৩ 

কাঁটাযু� ব�     ৬৮৩ 

জাহা�ামীেদর পঁুজ    ৬৮৪ 

যা�ুম      ৬৮৫ 

যা�ুেমর কদয�তা     ৬৮৭ 

জাহা�ামবাসীর �পাশাক ও শয�া   ৬৮৯ 

পিরমােণ তারতম�    ৬৯০ 

শয�া ও আবরণ     ৬৯১ 

জাহা�ামীেদর অব�া িববরেণ ��া   ৬৯২ 

জাহা�ামবাসীর িবভৎস �প   ৬৯৩ 

জাহা�ােম তােদর আকৃিত    ৬৯৩ 

বণ�      ৬৯৪ 

িভ�রকম শাি�     ৬৯৬ 

িবশাল হাতুিড় িদেয় আঘাত   ৬৯৭ 

দ� হওয়ার পর নতুন চামড়া �াপন  ৬৯৮ 

িশকল পিরেয় �টেন-�হচঁেড় িনে�প   ৭০০ 

মুেখর উপর �হচঁেড় িনে�প   ৭০১ 

ফুট� পািন িদেয় িবগিলতকরণ   ৭০২ 

মুখবয়ব দ�করণ     ৭০২ 
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জাহা�ােমর শৃে� উঠেত বাধ�করণ   ৭০৪ 

�চহারা কােলা ও কুৎিসতকরণ   ৭০৫ 

আ�ন কােফরেদর �ব�ন করেব   ৭০৬ 

আ�েনর �াচীর     ৭০৭ 

�দয় �ািলেয় �দেব    ৭০৭ 

ল�া ও পিরতাপ     ৭০৯ 

আ�েন নািড়ভুঁিড়র িছ�িবি��তা   ৭১১ 

জাহা�ােম উপাস�ও উপাসনাকারীর স�ী হেব ৭১২ 

িচৎকার ও আত�নাদ    ৭১৩ 

পােপর �ীকােরাি�    ৭১৪ 

�হরীেদর কােছ দয়ািভ�া    ৭১৫ 

মৃতু� কামনা     ৭১৬ 

অিতসংকীণ� �েল িনি�� হেব, নড়াচড়ার সুেযাগ থাকেব না 

িমনিত ও ��ন     ৭১৮ 

জা�াত ও জাহা�ােমর অিধকাংশ অিধবাসী নারী ৭১৯ 

��ঃ জাহা�ােম কারা সংখ�াগির�, পু�ষ নািক নারী? 

জাহা�ামীেদর ঝগড়া    ৭২৩ 

পর�র অিভশাপ �দান    ৭২৩ 

�নতৃ�ানীয় ব�ি�বগ�    ৭২৪ 

সব��থম যােদর িনে�প কের জাহা�ােমর আ�ন ��িলত করা 

হেব      ৭২৮ 

�ফাই আল-আসবাহী �থেক বিণ�ত দীঘ� হািদস ৭২৯ 
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�য সকল অপরােধ জাহা�াম �িত�ত  ৭৩৫ 

িবচারকােয� দুন�ীিতকারী    ৭৩৬ 

নবীজীর উপর িমথ�ােরাপ    ৭৩৭ 

অন�ায়ভােব হত�া     ৭৩৮ 

সুদ ভ�ক স�দায়    ৭৩৯ 

অন�ায়ভােব মানুেষর স�দ ভ�ণকারী  ৭৪০ 

জােলমেদর পে� অব�ানকারী   ৭৪১ 

জীবজ�েক শাি� �দান    ৭৪২ 

ব�বাহী ন�-�দহিবিশ� নারী ও মানুষেক �হারকারী স�দায় 

আ�হত�া     ৭৪৪ 

�ান অে�ষেণ অিন�া    ৭৪৪ 

�ণ��পার পাে� পান করা    ৭৪৫ 

অহংকার      ৭৪৬ 

জাহা�াম �থেক মু� সব�েশষ ব�ি�   ৭৪৮ 

যারা জাহা�ােম �েবশ করার পর মুি� পােব ৭৫৪ 

জাহা�ােমর িচর�ায়ী বািস�া   ৭৫৪ 

জা�াত-জাহা�ামবাসীর পর�র সে�াধন  ৭৫৬ 

�থম সে�াধন     ৭৫৬ 

ি�তীয় সে�াধন     ৭৫৮ 

তৃতীয় সে�াধন     ৭৫৯ 

চতুথ� সে�াধন     ৭৬০ 

ইবিলেসর পিরণাম    ৭৬৩ 
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কািহনীর সূ�পাত     ৭৬৪ 

শয়তােনর �িত শ�তা �পাষণ   ৭৬৭ 

শয়তান সৃি�েত ��া    ৭৬৮ 

বা�ােদর �িত আ�াহর অনু�হ   ৭৭০ 

ইবিলেসর িসংহাসন    ৭৭২ 

শয়তােনর দল     ৭৭৩ 

শয়তােনর ভাষণ     ৭৭৭ 

 

জা�াত      ৭৮০ 

জা�ােতর নামসমূহ    ৭৮৩ 

ভূিমকা      ৭৮৫ 

জা�ােতর উৎসাহ�দান    ৭৮৮ 

যােদর পা�� শয�া �থেক পৃথক   ৮৭৯০ 

মুিমনগণ সফল     ৭৯১ 

জা�ােতর পথসমূহ    ৭৯৪ 

১। আ�াহর রা�ায় িজহাদ (যু�)   ৭৯৫ 

২। িবপেদ �ধয�ধারণ ও আ�াহর ফায়সালায় স�ি�  ৭৯৭ 

৩। সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ �থেক িনেষধ ৭৯৯ 

৪। ইসলােমর িবিভ� ক�সাধ� কাজ  ৭৯৯ 

সব��থম জা�ােত �েবশকারী   ৮০২ 

আমােদর উ�তই সব��থম জা�ােত  ৮০৩ 

উ�েতর মেধ� সব��থম �েবশ করেবন আবু বকর রা. 
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দির� মুহািজরগণ সি�িলতভােব সব��থম জা�ােত ৮০৫ 

সব�াে� জা�ােত �েবশকারীেদর �বিশ��  ৮০৮ 

��ঃ পানাহােরর পরও তােদর মল-মূ� ত�ােগর �েয়াজন হেব 

না �কন?     

জা�ােত �েবশকারী �থম িতনব�ি�  ৮১০ 

সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী   ৮১২ 

সব�েশষ জা�ােত �েবশকারীর কািহনী  ৮১৩ 

সেব�া��েরর জা�াতী    ৮১৯ 

জা�াতবাসী পু�ষেদর �নতা   ৮২০ 

মধ�বয়সী জা�াতীেদর �নতা   ৮২০ 

জা�াতী যুবকেদর �নতা    ৮২২ 

জা�ােতর সুসংবাদ�া� দশব�ি�   ৮২৩ 

জা�াতী নারীেদর �ন�ীবগ�    ৮২৫ 

উ�ুল মুিমনীন খািদজাতুল কুবরা রা.  ৮২৬ 

উ�ুল মুিমনীন আেয়শা রা.   ৮২৭ 

ফােতমা রা.     ৮২৮ 

ইমরােনর �ী মািরয়াম ও মুযািহম-তনয়া আিছয়া  ৮২৮ 

জা�াতীেদর জা�ােত �েবেশর িববরণ  ৮৩৩ 

দরজাসমূেহর �শ�তা    ৮৩৪ 

দরজা িদেয় �েবেশর িববরণ   ৮৩৫ 

জা�ােতর দরজাসমূহ    ৮৩৬ 

�েবশকােল তােদর বয়স    ৮৩৮ 
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িচরযুবক, কখেনা বৃ� হেব না   ৮৩৮ 

তােদর �দঘ��     ৮৩৯ 

জা�ােতর �রসমূহ    ৮৪১ 

জা�ােতর একশত �র    ৮৪৩ 

জা�ােতর অসংখ� কানন    ৮৪৫ 

জা�ােতর র�ীগণ    ৮৪৭ 

তােদর সংখ�া     ৮৪৮ 

তােদর দািয়�     ৮৪৯ 

জা�ােতর িভি� এবং কাঠােমা   ৮৫০ 

জা�ােতর ক� ও তাবুসম�   ৮৫৩ 

��ঃ জা�াতীগণ কীভােব তােদর বসত িচনেব?  

জা�ােতর তাঁবুসমূহ    ৮৫৭ 

জা�ােতর পাল� ও �সাফা    ৮৫৯ 

জা�ােতর সু�াণ     ৮৬০ 

�য সকল অপরাধী জা�ােতর সু�াণ �থেক বি�ত হেব  

১- মদ�প     ৮৬১ 

২- মানুষেক �হাের অভ�� এবং ব�বাহী ন� নারী স�দায় 

৩- িজি�েক িনয�াতনকারী    ৮৬৩ 

৪- িপতা-মাতার অবাধ�    ৮৬৪ 

৫- �খাটাদানকারী কৃপণ    ৮৬৫ 

জা�ােতর বৃ� ও ফল-মূল    ৮৬৭ 

জা�াতীেদর খাদ�     ৮৭০ 

wwww.i-onlinemedia.net



 37

জা�ােতর ফল-মূল    ৮৭০ 

তােদর �াস-��াস হেব তাছিবহ   ৮৭২ 

জা�াতীেদর �থম খাদ�    ৮৭৩ 

��তকৃত খাদ�     ৮৭৬ 

নাম অিভ�, �াদ িভ�    ৮৭৬ 

িচর�ায়ী খাদ�     ৮৭৭ 

জা�াতীেদর পািনয়    ৮৮০ 

পিব� পািনয়     ৮৮১ 

জা�ােতর ঝণ�াসমূহ    ৮৮২ 

সালসািবল ঝণ�া     ৮৮৩ 

জা�ােতর নদীসম�    ৮৮৫ 

�বািহত পািন     ৮৮৬ 

নদীর �কারসমূহ     ৮৮৭ 

�কাে�েক �বািহত এ সকল নদী?   ৮৮৮ 

দুিনয়ায় �বািহত চারিট নদী জা�ােতর  ৮৮৯ 

জা�ােতর সব�বৃহৎ নদী হল ‘কাউসার’  ৮৯১ 

কাউসার নদীর �বিশ��    ৮৯২ 

দুইপা�� হেব সুউ� �গালাকার মিণমু�ার  ৮৯৩ 

�বািহত হেব �মািত ও মু�ার উপর  ৮৯৪ 

জা�ােতর পানপা�    ৮৯৭ 

পানপা� জা�াতীেদর আশপােশ �দি�ণ করেব ৮৯৭ 

পাে�র �কারসমূহ    ৮৯৮ 
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পাে�র ধরণ     ৮৯৮ 

জা�াতীেদর �পাশাক    ৯০০ 

�পাশােকর ধরণ     ৯০২ 

কাপড় �নাংরা হেব না    ৯০২ 

জা�ােতর িবছানা     ৯০৩ 

জা�ােত মুিমনেদর িশ�গণ    ৯০৫ 

��ঃ মুিমনেদর মৃত িশ�স�ানরা এখন �কাথায় আেছ? 

জা�ােতর সংখ�াগির� অিধবাসী   ৯০৯ 

��ঃ জা�ােত কারা সংখ�াগির�, পু�ষ নািক নারী? 

মুসিলম স�দােয়র কতজন জা�ােত?  ৯১৩ 

‘উকাশা’ �তামায় অ�গামী হেয়েছ   ৯১৪ 

আিশ কাতার     ৯১৫ 

ফায়দা,      ৯১৭ 

জা�াতীেদর �সবক    ৯১৯ 

��ঃ জা�ােতর �সবকগণ সংখ�ায় কত?  ৯২০ 

জা�ােত নারীগণ     ৯২২ 

জা�ােত নারীেদর আরও �যসব �বিশে��র িববরণ এেসেছ, 

১। সু�রী,     ৯২৫ 

২। কািমনী ও সমবয়�া,    ৯২৫ 

৩। ঋতু�াব �থেক মু�    ৯২৭ 

৪। �ামীেদরেক ��� ও সুদশ�ন�েপ �দখেব  ৯২৭ 

৫। �দিহক �সৗ�য�    ৯২৮ 
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৬। �ামীেদর �িত নমনীয়    ৯২৮ 

৭। সমবয়�া ও পূণ�েযৗবনা   ৯২৯ 

৮। �ক হেব অিতমসৃণ    ৯২৯ 

৯। স�ির�বাণ নারীগণ    ৯৩০ 

১০। তােদর �চহরায় থাকেব �জ�ািত ও ঔ�ল� ৯৩০ 

ইহ-পরকােলর সহধিম�ণী    ৯৩২ 

কতই না উ�ম পিরণাম-গৃহ   ৯৩৩ 

জা�াতীগণ ব�� থাকেব    ৯৩৪ 

��ঃ �য সকল নারী দুই �ামীর সংসার কেরেছ, তােদর কী 

পিরণিত হেব?     ৯৩৫ 

জা�ােতর মােক�ট     ৯৩৭ 

মােক�েটর �শাভা     ৯৩৮ 

মােক�ট করেত তারা উদ�ীব থাকেব  ৯৩৮ 

আমার �তা এক ব�ু িছল    ৯৪৩ 

ব�ুর গ�     ৯৪৩ 

ব�ুর পিরণাম     ৯৪৫ 

�িতপালেকর দশ�নলাভ    ৯৪৭ 

সাহাবীগণ আ�াহর দশ�নলাভ স�েক� িজে�স করেতন 

��ঃ কখন তারা �িতপালেকর দশ�ন লাভ করেব? 

আ�াহর িচরস�ি� ও তাঁর দশ�নলাভ  ৯৫১ 

নামাযীগণ আ�াহর দশ�নলােভর অিধক হকদার ৯৫১ 

আ�াহর দশ�নলাভই জা�ােতর সেব�াৎকৃ� অনু�হ ৯৫৩ 
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সেব�া��েরর জা�াত�া� ব�ি� সকাল-স��া �িতপালেকর 

দশ�নলাভ করেব      

জা�াতীেদর বাসনা    ৯৫৫ 

কৃিষকােজ আস�     ৯৫৫ 

স�ান কামনা     ৯৫৬ 

 

মৃতু�েক জলা�িল     ৯৫৮ 

িচরকাল বসবাস     ৯৫৯ 

মৃতু�েক জবাই      ৯৬১
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�কন.. পরকাল? 
  

সকল �শংসা আ�াহর, দ�দ ও 

সালাম ���নবী, তাঁর পিরবার, 

তার িন�াবান সহেযাগী এবং 

�কয়ামত পয�� আগত তাঁর 

সকল অনুসারীর উপর। 

মানুষ একিদন মৃতু�বরণ করেব, 

অতঃপর কেম�র �িতফল �দােনর উে�েশ� তােদরেক 

পুন�ি�ত করা হেব, অত�াচারী তার অত�াচােরর সাজা �ভাগ 

করেব এবং সৎ িন�াবানগণ পুর�ৃত হেব একথার উপর সকল 

নবী একমত িছেলন। কারণ, পৃিথবী কােরা �ায়ী িঠকানা নয়!  

আ�াহ তালা বেলন, 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ُّ 

 ٢٨ص:  َّ ُّ  َّ ٍّ

 “আিম িক িব�াসী ও সৎকম�শীলেদরেক পৃিথবীেত িবপয�য় 

সৃি�কারী কােফরেদর সমতুল� কের �দব? না �খাদা-ভী�েদরেক 

পাপাচারীেদর সমান কের �দব?” (সূরা ছাদ-২৮) 

অন� আয়ােত বেলন,  

wwww.i-onlinemedia.net



 42

 َّ خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ُّ 

 ٧ا�غابن: 

 “বলুন! অবশ�ই হেব, আমার পালনকত�ার কসম, �তামরা িন�য় 

পুন�ি�ত হেব। অতঃপর �তামােদরেক অবিহত করা হেব যা 

�তামরা করেত। এটা আ�াহর পে� সহজ।” (সূরা তাগাবুন-৭) 

পরকােলর উপর িব�াস হেলা ঈমােনর মূল িভি�। �য 

পুন��ানেক িমথ�ােরাপ করল, �স আ�াহর বাণী অ�ীকার কের 

কােফর হেয় �গল। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 

 ٤٥األعراف:  َّ

 “যারা আ�াহর পেথ বাধা িদত এবং তােত ব�তা অে�ষণ 

করত, তারা পরকােলর িবষেয়ও অিব�াসী িছল।” (সূরা আরাফ-

৪৫) 

 

তাহেল 

* পরকাল কী? 

* মৃতু� কী? 

* কবের কীেসর স�ুখীন হেত হেব? 

* হাউেয কাউসার কী? মীযান কী? 
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* পুলিসরাত কী? আমলনামা কী? 

* জা�াত-জাহা�ােমর �বিশ�� কী? 

* পরকােলর অত�া�য� িবষয়�েলা কী? �সখােন মানুেষর অব�া 

কী�প হেব? 

* পরকােল কখন আমরা আ�াহর সা�াত লাভ করব? কখন 

তাঁেক �াণভের �দখব? 

 

 

 

 

আসুন.. অ� সমেয়র জন�.. পরকােলর এই �ছা� �মেণ..! 
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�কন.. পরকােল িব�াস? 
 

আ�াহ তা‘লা ইহকােলর পর পরকাল িনধ�ািরত কের �সখানকার 

পিরি�িত মানুষেক ��ভােব জািনেয় িদেয়েছন। তােদরেক 

উপেদশ কেরেছন। তােত িব�াস রাখা আবশ�ক কেরেছন। এর 

জন� সিঠক ও যথাযথ ��িত �হেণ মেনািনেবশ করেত �জার 

তািগদ কেরেছন। 

পরকাল-�রণ সৎ ও কল�াণকর কােজ উৎসাহ �দয়। অ�র 

�থেক সে�হ-সংশয় দূর কের। অত�াচার �থেক বারণ কের 

এবং দুব�েলর উপর আ�মণ �থেক িনবৃ� রােখ। 

�যমনিট আ�াহ বেলন, 

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّ 

 َّ رت  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 ٤٧األن�ياء: 

 “আিম �কয়ামেতর িদন ন�ায়িবচােরর মানদ� �াপন করব। 

সুতরাং কারও �িত জুলুম হেব না। যিদ �কােনা আমল সিরষার 

দানা পিরমাণও হয়, আিম তা উপি�ত করব এবং িহসাব 

�হেণর জেন� আিমই যেথ�।” (সূরা আি�য়া-৪৭) 

অন� আয়ােত বেলন, 
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 َّ حك جك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع ُّ 

 ١١١طه: 

 “�সই িচর�ীব িচর�ায়ীর সামেন সব মুখম�ল অবনিমত হেব 

এবং �স ব�থ� হেব �য জুলুেমর �বাঝা বহন করেব।” (সূরা 

�াহা-১১১) 

নবী করীম সা. বেলন, 

ء ������� ��� ا���م ��� أن  �
�� �� ���� أو ��

�
� ���� � ��� ��

� ���ن د���ر و� در� إن �ن � �� ��� أ�� ��� ���ر ����� وإن 

���� ��
�

  � ��� � ����ت أ�� �� ����ت ����� �

 “�কউ যিদ কােরা উপর অত�াচার 

কের থােক বা কােরা মানহািন 

কের থােক, আজই �যন �স তার 

�থেক দাবী ছুিটেয় �নয় �সিদন 

আসার পূেব�ই, �যিদন �কােনা 

দীনার-িদরহাম (মু�া) থাকেব না। 

সৎকম� থাকেল অত�াচার পিরমাণ 

�কেট �নয়া হেব। না থাকেল 

অত�াচািরেতর কৃত পােপর �বাঝা 

তার উপর চািপেয় �দয়া হেব।” 

(বুখারী-২৩১৭) 
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পরকােল িব�াস মানুষেক 

িবশৃ�লা ও নাি�কতা �থেক 

িবরত রােখ। প�া�ের �য 

কােফর, �স ভালম� যাচাইেয়র 

�যাগ�তা রােখ না। �যমনিট 

আ�াহ তালা বেলন,  

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن ُّ 

 ٧٤ا�ؤمنون: 

 “আর যারা পরকােল িব�াস কের না, তারা সরল পথ �থেক 

িবচু�ত হেয় �গেছ।” (সূরা মুিমনূন-৭৪)  

পরকােল িব�াস মানুেষর চির� সংেশাধন কের, িবপেদ �ধেয�র 

িশ�া �দয়, অনিজ�ত ব�র �লাভ �থেক িনবৃ� রােখ। কারণ, 

পরকােলর পুর�ার �তা িবশাল ও অসীম। নবী করীম সা. 

বেলন,  

�� � ��� ��� ا����� ���   �� �� ����� ���� ا��� إ� ��� � ��

 “�কােনা মুসিলম িবপদ�� হেল িবিনমেয় আ�াহ তার �নাহ 

মাফ কেরন, এমনিক যিদ একটা কাঁটাও িবঁেধ..!” (বুখারী-

৫৩১৭) 

পরকােল িব�াস মানুষেক অপরাধ �ীকাের বাধ� কের, তােক 

পির�াণ িদেত সহায়তা কের। যার ফেল সাহাবােয় �করাম 

আ��ি� অজ�েন আদশ� �াপন কের �গেছন। 
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একিট ঘটনা.. 

মািয়য িবন মািলক রা. একজন �িস� সাহাবী। একদা শয়তান 

তােক �েরাচনা িদেয় এক আনসারী সাহাবীর কৃতদাসীর ��েম 

জিড়েয় �দয়। অতঃপর তারা উভেয় িনজ�েন গমন করেল 

শয়তান তােদর উভয়েক পর�েরর জন� সু�র কের উপ�াপন 

কের, ফেল তারা ব�িভচাের িল� হয়। অতঃপর যখন মািয়য 

তার মেনাবৃি� পূরণ কের �নয় এবং শয়তান তােদর �থেক দূের 

সের যায়, তখন �স কাঁদেত থােক। দুি��ায় পেড় যায়। 

িনেজেক িতর�ার করেত থােক। আ�াহর শাি�েক ভয় করেত 

থােক। দুি��ায় ইহজীবন তার িব�াদ হেয় উেঠ। অপরাধ 

তােক �ব�ন কের �ফেল। িঠক তখনই �স মহা-িচিকৎসেকর 

শরণাপ� হয়। নবীজীর সামেন দাঁিড়েয় িচৎকার কের বলেত 

থােক, �হ আ�াহর রাসূল, অধম ব�িভচার কেরেছ! আমােক 

পিব� ক�ন! নবীজী তােক এিড়েয় যান। �স অপর-পােশ এেস 

পুনরাবৃি� কের, �হ আ�াহর রাসূল, আিম ব�িভচার কেরিছ, 

আমােক পিব� ক�ন! নবীজী বেলন, িধক �তামার! িফের যাও! 

আ�াহর কােছ �মা চাও! তাওবা কর! 

অতঃপর িকছুদূর িগেয় �স আবার িফের এেস বলেত থােক, �হ 

আ�াহর রাসূল, আমােক পিব� ক�ন! নবীজী উ��ের 

বলেলন, িধক �তামার! তুিম িক জান- ব�িভচার কী? দূের 
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সরােনার আেদশ করা হেল তােক দূের সিরেয় �দয়া হেলা। 

ি�তীয়বার আবার িফের এেস বলেত থােক, �হ আ�াহর রাসূল, 

আমােক পিব� ক�ন! নবীজী উ��ের বলেলন, িধক �তামার! 

তুিম িক জান- ব�িভচার কী? দূের সরােনার আেদশ করা হেল 

তােক সিরেয় �দয়া হেলা। এরপর তৃতীয়বার.. চতুথ� বারও 

এমন করল। অিতির� �জারােজািরর ফেল নবীজী িজে�স 

করেলন, �স িক পাগল? সবাই বলল, না! তার ব�াপাের �তা 

�কােনা সমস�া �িনিন আমরা। নবীজী বলেলন, �স িক মদপান 

কেরেছ? একজন দাঁিড়েয় তার মুেখর গ� �শাঁেক মেদর �কােনা 

�াণ �পল না। নবীজী বলেলন, তুিম িক জান- ব�িভচার কী? �স 

বলল, িজ, আিম অন�ায়ভােব এক নারীর সােথ এমন কাজ 

কেরিছ, যা হালাল �েপ �কউ তার �ীর সে� কের থােক। 

নবীজী বলেলন, একথার মাধ�েম তুিম কী চাও? �স বলল, আিম 

চাই আপিন আমােক পিব� কের িদন। নবীজী বলেলন, আ�া! 

অতঃপর তােক ��র িনে�েপর আেদশ করেলন। ��র 

িনে�প করা হেল �স মৃতু�বরণ করল। 

জানাজা ও দাফন �শেষ নবীজী সাথীেদর িনেয় িফরিছেলন, 

এমন সময় �নেত �পেলন জৈনক ব�ি� অপরেক বলেছ,  “�দখ 

এই ব�ি�েক; আ�াহ তার অপরাধ �গাপন কেরিছেলন, িক� 

তার �দয় তােক তা �গাপন করেত �দয়িন। ফেল কুকুেরর 

মেতা ��রাঘােত তােক হত�া করা হেলা।” নবীজী �সখােন 

তােদরেক িকছু না বেল অ�-সময় চলেলন। পিথমেধ� পেড় 
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থাকা একিট গাধার মৃতেদেহর পাশ িদেয় যাি�েলন, �খর 

�রােদ গাধার �চহারা �ফােল উেঠিছল, পা �ীত হেয় িগেয়িছল। 

বলেত লাগেলন, অমুক অমুক ব�ি� �কাথায়? উভেয় বলল, 

আমরা এখােন �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, �তামরা অবতরণ 

কর এবং গাধার এই মৃতেদহ ভ�ণ কর! উভেয় বলল, �হ 

আ�াহর নবী, আ�াহ আপনােক �মা ক�ন, �কােনা মানুষ িক 

এই মৃতেদহ �খেত পাের? তখন নবীজী বলেত লাগেলন, 

ب ���� ��  �� ���� �� ��ض أ��� آ��� أ�� �� أ� ا���� �� ��� ��

 �� �ر ا�� � أ��
ن ���

�
� وا��ي ���� ���ه إ�� ا� � أ�� ������ ��� ����

� ��� �����  

 “িকছু�ণ পূেব� �তামােদর ভাই স�েক� �তামরা �য কথা 

উ�ারণ কেরছ, তা এই মৃতেদহ ভ�ণ অেপ�া িনকৃ�। অবশ�ই 

মািয়য এমন তাওবা কেরেছ, যিদ তার তাওবা পুেরা জািতর 

মােঝ ব�ন করা হয়, তেব সকেলর মুি�র জন� যেথ� হেয় 

যােব। �সই স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, িন�য় এ 

মুহূেত� �স জা�ােতর নদীসমূেহ সাঁতার কাটেছ!" 

সাধুবাদ �হ মািয়য িবন মািলক! হ�াঁ.. �স ব�িভচাের িল� হেয় 

িনেজর �গাপনীয়তা �কাশ কেরেছ। িক� যখন �স তার কৃত 

পাপ সমাধা কেরেছ, তখন সকল �াদ উধাও হেয় �কবল দুঃখই 

তার রেয় �গেছ। তেব �স এমন তাওবা কেরেছ, তা যিদ পুেরা 
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জািতর মােঝ ব�ন করা হয়, তেব সবার মুি�র জন� �সিট 

যেথ� হেয় যােব। 

পরকােল িব�াস মানুষেক িব��তা র�ায় অভ�� কের। আ�-

�দশ�ন �থেক িবরত রােখ। �যমনিট আ�াহ তালা বেলন,  

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 

 خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

 ١٨ا�و�ة:  َّ جت هب مب

 “িনঃসে�েহ তারাই আ�াহর মসিজদ আবাদ করেব যারা ঈমান 

এেনেছ আ�াহর �িত ও 

�শষিদেনর �িত এবং 

কােয়ম কেরেছ নামায ও 

আদায় কের যাকাত; আ�াহ 

ব�তীত আর কাউেক ভয় 

কের না। অতএব, আশা 

করা যায়, তারা �হদােয়ত-

�া�েদর অ�ভু�� হেব।” 

(সূরা তাওবা-১৮) 
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-------- 

মেন রাখেবন, 

পরকােল িব�াসই হে� দুিনয়ায় শাি� এবং আেখরােত সুেখর 

একমা� উপায়।  
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�কয়ামত 

 

 “�কয়ামত” শ�িট দু'িট অেথ� ব�ব�ত। এক, যা আমােদর 

�চােখর সামেন ঘেট বা সচরাচর আমরা �দেখ থািক। দুই, যা 

�কবল একবারই ঘটেব, তা �দেখ সকল সৃি� িকংকত�ব�িবমূঢ় 

হেয় যােব। সুতরাং �কয়ামতেক আমরা দু’িট ভােগ িবভ� 

করেত পািরঃ 

 

* �ছাট �কয়ামত 

* বড় �কয়ামত 

 

�ছাট �কয়ামত 

এিট হে� িবেশষ এক 

�কয়ামত। �কননা, যখন 

�কােনা মানুষ মৃতু�বরণ 

কের, তখনই তার �কয়ামত 

ঘেট যায়। �যমনিট মুগীরা 

িবন �'বা রা. বেলন,  

� ����� أ��� ����
�
  �����ن � ا������ �� ا������ ، وإ�
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 “সবাই বলাবিল কের- �কয়ামত.. �কয়ামত.. �কয়ামত..! আের.. 

ব�ি�র মৃতু�ই �তা তার জন� �কয়ামত..!” 

আেয়শা রা. �থেক বিণ�ত হািদেস এই �ছাট �কয়ামেতর �িতই 

ইি�ত এেসেছঃ 

 � ��ن ا����
�
��اب ���ة ��

�
�������� � ��� ا�����؟  ملسو هيلع هللا ىلص �ن ر��ل �� ا�

إن ��� ��ا � ��ر�� ا��م ��� ���م  ��ن ���� إ� أ���� ����ل�

����� ����  

 “জীণ�শীণ� কিতপয় �বদুইন নবীজীর কােছ এেস িজে�স 

কেরিছল, �কয়ামত কখন? নবীজী তােদর সব�কিনে�র িদেক 

ইি�ত কের বেলিছেলন, এ বৃ� হওয়ার আেগই �তামােদর 

�কয়ামত এেস যােব।” (বুখারী-৬৫১১) 

অথ�াৎ এই �ছেলিট বৃ� হওয়ার আেগই �তামরা মৃতু�বরণ 

করেব। 

 

বড় �কয়ামত 

এ হে� মহা �লয়। যার 

�িতফলন সকল সৃি�েক 

িনজ�ীব কের �দেব। যার 

পর�েণই িহসাব-িনকােশর 

জন� মহান আ�াহ সৃি�র 

পুন��ান ঘটােবন। তােদর 
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জন� জা�াত অথবা জাহা�াম িনধ�ারণ করেবন। 

উভয় �কার �কয়ামতেকই আ�াহ তা ‘লা কুরআনুল কারীেম 

এভােব বণ�না কেরেছনঃ 

 ٢٢ -  ٢١ع�س:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 

 “অতঃপর তার মৃতু� ঘটান এবং তােক কবর� কেরন। এরপর 

যখন ই�া করেবন তােক পুন��ীিবত করেবন।” (সূরা 

আবাছা-২১-২২) 

�ছাট �কয়ামত স�েক� িনে� িব�ািরত আেলাচনা আসেছ.. 

 

 

 

 

 

 

--------- 

মেন রাখেবন, �য ব�ি� �ছাট �কয়ামেতর ��িত স�� করল, 

বড় �কয়ামেতর কিঠন মুহূত��েলা তার জন� সহজ হেয় যােব। 
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সূচনা.. 

 

 

�ছাট �কয়ামত 
 

 

 

ভূিমকা 

মৃতু� 

মৃতু�র উপি�িত 

অি�ম উপেদশ 

মৃতু�েত িব�াস 

মৃতু�র ��িত 

মৃেতর িবধান  

  

 



 56

 

ভূিমকা 
 

�ছাট �কয়ামত হেলা মৃতু� তথা আ�ার �দহ-িবে�দ। জীব 

মা�ই মৃতু� আ�াদন করেব। সকেলর জন�ই তােত িকছু িশ�া, 

িকছু উপেদশ এবং িকছু সূ� বাত�া রেয়েছ..! 

 

* �ছাট �কয়ামেতর মুহূেত� মানুেষর অব�া কী�প হয়? 

* অি�ম মুহূেত� কিতপয় ব�ি�েদর িকছু দুল�ভ ঘটনা 

* সুসমাি� এবং কুসমাি�র িনদশ�ন�েলা কী? 

* আ�া কী? 

  

এ হেলা মৃতু�.. 

বিণ�ত, আ�াহর নবী হযরত 

দাউদ আ. এর একজন 

ময�াদাস�� উপেদ�া িছল। 

দাউদ আ. এর মৃতু�র পর 

�স সুলাইমান আ. এর 

িবেশষ উপেদ�ার পদ লাভ কের। একিদন সূেয�াদেয়র খািনক 

পর সুলাইমান আ. এ উপেদ�ােক িনেয় বসা িছেলন। এমন 

সময় একজন অপিরিচত �লাক সালাম িদেয় এেস সুলাইমান 
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আ. এর সােথ কথা বলেত �� কের এবং উপেদ�ার িদেক 

অ�ুতভােব তাকােত থােক। �লাকিটর এমন অ�ুত তাকােনা 

�দেখ উপেদ�া ভয় �পেয় যায়। �লাকিট �বিরেয় যাওয়ার পর 

উপেদ�া �বঠক �থেক দাঁিড়েয় সুলাইমান আ. �ক িজে�স কের, 

�হ আ�াহর নবী, �লাকিট �ক? তার দৃি� আমােক হতভ� কের 

িদেয়েছ। সুলাইমান আ. বলেলন, এ হেলা মৃতু�র �ফেরশতা। 

মানব�েপ আমার কােছ এেসেছ! এ কথা �েন উপেদ�া ভেয়র 

আিতশেয� কাঁদেত আর� কের। বলেত থােক, �হ নবী, আ�াহর 

�দাহাই যিদ বাতাসেক বেলন আমােক দূের �কাথাও �রেখ 

আসেত! িহ�ু�ােন �প�েছ িদেত! সুলাইমান আ. তার কথামেতা 

বাতাসেক আেদশ করেলন তােক িহ�ু�ােন �ছেড় আসেত..। 

পরিদন মৃতু�র �ফেরশতা আবার আসেল সুলাইমান আ. তােক 

িজে�স করেলন, গতকাল আমার সাথীেক তুিম ভয় �দিখেয়ছ! 

তার িদেক অ�ুত-�েপ তাকাি�েল �কন? 

মৃতু�দূত বেল, �হ আ�াহর নবী, সূেয�াদেয়র িকছু�ণ পর আিম 

আপনার কােছ এেসিছলাম, আর �সিদন দুপুের আ�াহ তা‘লা 

আমােক িহ�ু�ােন তার �হ কবজা করার আেদশ কেরিছেলন। 

আর তােক আপনার কােছ �দেখ আিম অবাক হেয়িছলাম। 

সুলাইমান আ. বলেলন, তারপর কী করেল? �স বেল, তারপর 

আ�াহর আেদশ অনুযায়ী িহ�ু�ােনর �স�ােন তার �হ কবজা 

করেত িগেয় �দিখ �স ওখােনই উপি�ত। অতঃপর তার �হ 

কবজা কির। 
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হ�াঁ.. এ হে� আ�াহর প� �থেক সবেচেয় বড় চ�ােল�..! 

 جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص ُّ 

 ٨ا�معة:  َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ

 “বলুন, �তামরা �য মৃতু� �থেক পলায়নপর, �সই মৃতু� অবশ�ই 

�তামােদর মুেখামুিখ হেব, অতঃপর �তামরা অদৃশ� ও দৃেশ�র 

�ানী আ�াহর কােছ উপি�ত হেব। িতিন �তামােদরেক জািনেয় 

�দেবন �সসব কম�, যা �তামরা করেত।” (সূরা জুমুআ-৮) 

রাজা-বাদশাহ, ম�ী-উপেদ�া, 

ময�াদাবান-অময�াদাবান, ধনী-

দির� বরং িনকটবত�ী 

�ফেরশতাগণ, ি�ন-শয়তান 

এমনিক সকল জীবজ� 

আ�াহর এই চ�ােলে�র 

সামেন অসহায়। 

آل  َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يثُّ 

 ١٦٨عمران: 

 “তােদরেক বেল িদন, এবার �তামরা িনেজেদর উপর �থেক 

মৃতু�েক সিরেয় দাও যিদ �তামরা সত�বাদী হেয় থাক।” (সূরা 

আেল ইমরান-১৬৮) 
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ال�ساء:  َّ حن مصجض خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ُّ 

٧٨ 

 “�তামরা �যখােনই থাক না �কন, মৃতু� �তামােদরেক পাকড়াও 

করেবই” (সূরা িনসা-৭৮) 

 

�কাথায় িবশাল �সনা বহর? 

�কাথায় রাজ�? �কাথায় 

অহংকার? 

�কাথায় �সই �তাপশালী 

পারস� রাজা? �কাথায় 

অহংকারী �রাম স�াট?  

�কাথায় অিধপিতরা? �কাথায় ধনী ব�ি�বগ�? বরং �কাথায় 

খ�ািতমান িব�ানী-সকল? 

 

 

---------- 

মেন রাখেবন, মৃতু�ই হেলা পরকােলর সূচনা। 
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মৃতু�র উপি�িত 
 

মৃতু�র উপি�িত এবং আ�া বিহগ�মেনর �সই মুহূত� কতই না 

কিঠন! �িতিট জীবেকই এর মুেখামুিখ হেত হেব। 

 

মৃতু� �কান পির�� জীবনেক 

এেলােমেলা কের �দয়িন..?! 

মৃতু� �কান সদা আে�ািলত 

পা’�ক থািমেয় �দয়িন..?! 

পূব�পু�ষেদর �স িক �মা 

কেরেছ? ব�ুে�র িবে�দ 

ঘটায়িন? 

�ীেদর িবধবা কেরিন? 

স�ানেদর এিতম কেরিন? 

  

মৃতু�র উপি�িত এবং আ�ার িবে�দ-মুহূেত� কতসব আ�য� 

িবষয় ল�� করা যায়..! 

 

নবী �মাহা�াদ সা. এর মৃতু� 
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িবদায় হ� �থেক �ফরার পর নবী করীম সা. এর মৃতু�কালীন 

ব�ািধর সূচনা হেলা। ধীের 

ধীের তা বাড়েত লাগল। 

িবিভ� অিসয়ত উ�ারণ কের 

িতিন উ�তেক িবদায় 

জানাি�েলন। 

�র যখন তী� �থেক তী�তর 

হেত লাগল, পরকােলর িদেক 

যা�া িনি�ত জানেত ও বুঝেত পারেলন, তখন �লাকেদর �থেক 

িবদায় �নয়ার ই�া করেলন। সাদা কাপেড় মাথা �পঁিচেয় 

িনেলন। ফাযল িবন আ�াসেক িনেদ�শ িদেলন সবাইেক 

মসিজেদ সমেবত করেত। িতিন িগেয় সকলেক মসিজেদ 

জমােয়ত করেলন। দু’জেনর কাঁেধ ভর কের নবী করীম সা. 

মসিজেদর িম�ের এেস বসেলন। আ�াহর যথােযাগ� �শংসা 

কের বলেত লাগেলন, 

 �� �� � أ�� � ���ف �� ���
� ا���س �� إ�� �� د�� ��� و�� أ�� ��� �� أ��

�ي  �ا ��
�

�ا �� � � ��� ���ت � ��
�

� ��ا ا���م ����� أ� �
�

� �
و�� ��

�ا ���� ������ ��� �� 
�

������� ��� �� و�� ��� أ��ت � ��� �� �

� و� ����� 
���� �� ������� �

�ا ����
�

و�� ��� ���� � ���� �� �

� �� و� ��
� أ��� ا�����ء �� أ� وإن ا�����ء ���� �� ����

 ���� إ��
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 �
� �� وإن أ��� إ�� �� أ�� ��� �� إن �ن � ��� �� أو �����

����

�� ���ي ���� �
�
  ����� � ��و�� �� و��� �

 “�হ �লাকসকল, আমার উপর �তামােদর িকছু পাওনা আেছ 

বেল মেন হে�। এই �ােন �তামরা আর �কােনািদন আমােক 

�দখেত পােব না। ভােলা কের �ন! আিম যিদ কােরা িপেঠ 

�ব�াঘাত কের থািক, তেব এই আমার িপঠ, �স �যন �িতেশাধ 

িনেয় �নয়। কােরা �থেক যিদ �কােনা স�দ িনেয় থািক, তেব 

এই হেলা আমার স�দ, �স �যন সমপিরমাণ িনেয় �নয়। যিদ 

কােরা মানহািন কের থািক, �স �যন এর বদলা িনেয় �নয়। 

�কউ �যন শ�তার ভেয় অ�ের িকছু লুিকেয় না রােখ। শ�তা 

আমার অভ�াস নয়, আমার �ভাবও নয়। বরং �য আমার কােছ 

িকছু পােব এবং �স িনেজর �াপ� িনেয় �নেব বা সমাধা কের 

�ফলেব, তােকই আিম বরং অিধক আপন ভাবেবা। �যন 

আ�াহর সােথ সা�া তকােল আমার উপর িব�ুমা� �কােনা 

পরািধকার না থােক..!” (তাবারানী-৭১৮) 

অতঃপর নবীজী িম�র �থেক �নেম িনেজর ঘের চেল �গেলন।  

 

নবী করীম সা. এর মৃতু�কালীন �রাগ  

িদনিদন �র তী� �থেক তী�তর হি�ল। খুব ক� কের 

মসিজেদ মানুষেদর িনেয় নামায পড়েতন। জুমুআর িদন 

সাথীেদর িনেয় মাগিরব আদায় কের ঘের �েবশ করেলন। �র 
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আেরা তী� হেলা। সাথীগণ িবছানা কের তাঁেক �ইেয় িদেলন। 

িবছানায় থাকা অব�ায়ই মৃতু�জিনত �রাগ ধীের ধীের তাঁর উপর 

ভর করেত লাগল।  

মানুষ ইশা’র নামােযর জন� নবীজীর ইমামিতর অেপ�ায় 

দাঁিড়েয় িছল। এিদেক অসু�তাও বাড়িছল। িবছানা �থেক উঠার 

�চ�া করিছেলন, পারিছেলন না। িবল� হওয়ায় িকছু 

মানুষ  “নামায, নামায” বেল �ঘাষণাও িদেলন। নবীজী তােদর 

ক� �েন কােছর �লাকেদর িদেক তািকেয় িজে�স করেলন, 

সবাই িক নামায পেড় �ফেলেছ? তারা বলল, না �হ আ�াহর 

রাসূল! সকেলই আপনার অেপ�ায়! নবীজী মসিজেদর িদেক 

তািকেয় উঠেত চাইেলও শরীেরর অত�িধক তাপমা�া তাঁেক �স 

সুেযাগ �দয়িন। নবীজী বলেলন, বড় পা� িদেয় পািন ঢােলা! 

সবাই তাঁর জন� পািনর ব�ব�া কের শরীের পািন ঢালেত 

লাগেলন।  

িকছু�ণ পািন ঢালার পর িকছুটা উদ�মতা অনুভব 

করেল  “যেথ� হেয়েছ” ইি�ত িদেলন। পািন সিরেয় �নয়া 

হেলা। দুই হােত ভর কের উঠেত �চ�া করেলন, এমনসময় 

অ�ান হেয় পড়েলন। িকছু�ণ পর �ান িফরেল �থেমই 

িজে�স করেলন, সবাই িক নামায পেড় �ফেলেছ? তারা বলল, 

না �হ আ�াহর রাসূল! সবাই আপনার অেপ�ায়! বলেলন, বড় 

পা� িদেয় পািন ঢােলা! 
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অতঃপর সবাই তাঁর জন� পািনর ব�ব�া কের সারা গােয় পািন 

ঢালেত লাগেলন। িকছু�ণ পািন ঢালার পর আবােরা িকছুটা 

উদ�মতা অনুভব করেল দুই হােতর উপর ভর কের উঠেত �যেয় 

আবার অ�ান হেয় পড়েলন। িকছু�ণ পর �ান িফরেল 

�থেমই আবার িজে�স করেলন, সবাই িক নামায পেড় 

�ফেলেছ? বলল, না �হ আ�াহর রাসূল! সবাই আপনার 

অেপ�ায়! বলেলন, বড় পা� িদেয় পািন ঢােলা! 

আবােরা পািনর ব�ব�া কের সারা গােয় অিধক পিরমােণ ঠা�া 

পািন ঢালা হেলা। িকছু�ণ পািন ঢালার পর  “যেথ� হেয়েছ” 

ইি�ত করেলন। আবােরা দুই হােত ভর কের উঠেত �যেয় 

অ�ান হেয় পড়েলন। পিরবােরর সদস�গণ তাঁর িদেক মায়াভের 

তািকেয় িছেলন। অ�র�েলা তােদর ধুকধুক করিছল। �চােখ 

অ� টলমল করিছল। সবাই মসিজেদ নামােযর জন� তাঁর 

অেপ�ায়। তােক ইমাম িহেসেব �দখেত, তাঁর সে� তাকবীর 

বেল, তাঁর সে� �কু �সজদা কের নামায আদায় করেব.. এ 

আশায় সকেলই অধীর আ�েহ বেস িছেলন। এিদেক নবীজী 

অেচতন। 

িকছু�ণ পর �ঁশ িফের 

এেল �থেমই িজে�স 

করেলন, সবাই িক নামায 

পেড় �ফেলেছ? সবাই 

বলল, না �হ আ�াহর 
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রাসূল! তারা আপনার অেপ�ায়!  

হ�াঁ.. �সই পিব� �দহ, যা আ�াহর �ীনেক সাহায� কেরেছ, 

পালনকত�ার জন� সদা �াণ বািজ �রেখ যু� কেরেছ। �সই 

পিব� �দহ, যা ��ার এবাদেত ব� রাত িবিন� কািটেয়েছ, 

জীবেন সকল কিঠন অিভ�তার মুেখামুিখ হেয়েছ। �সই পিব� 

�দহ, আ�াহর ভেয় যার দু’�চাখ অেঝার ধারায় অ� বষ�ণ 

কেরেছ। আ�াহর রা�ায় শাি� �ভাগ কেরেছ, �ুধাত� �থেকেছ, 

যু� কেরেছ..। 

নবীজী িনেজর শারীিরক অব�া বুঝেত �পের সাথীেদর 

বলেলন,  “আবু বকরেক বল সকলেক িনেয় নামায আদায় কের 

িনেত”। �বলাল রা. নামােযর ইকামাত বলেলন। আবু বকর রা. 

নবীজীর �মহরােব দাঁিড়েয় নামােযর ইমামিত করেলন। �চ� 

কা�ার দ�ন সাহাবীগণ তার �করাত ভােলা কের বুঝেত 

পারেলন না। এভােবই এশার নামায �শষ হেলা।  

পরিদন ফজেরর নামায আদােয়র জন� সবাই জমােয়ত হেলন। 

আবু বকর রা. ইমামিত করেলন। নবীজীর মৃতু�শয�ায় আবু 

বকর রা. এভােব িদন-কেয়ক নামােযর ইমামিত কেরিছেলন। 

 

জামােত নামায 

�সামবার-িদন জুহর এবং আসেরর সময় নবীজী িকছুটা সু�তা 

অনুভব করেল আ�াস ও আলী রা. �ক �ডেক উভেয়র কাঁেধ 
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ভর কের ধীের ধীের ঘর �থেক �বর হেলন, একটু অ�সর হেয় 

পদ�া উিঠেয় �দখেলন �য, জামাত দাঁড়ােনা, সকেলই নামােয 

ম�। 

�দখেলন, সাথীরা সািরব�ভােব দাঁিড়েয় আেছ। উ�ল �চহারা 

আর পিব� �দহ। 

এই �লাকেদর িনেয়ই �তা 

িতিন কত নামায আদায় 

কেরেছন! তােদরেক সােথ 

িনেয় িজহাদ কেরেছন! 

িদনরাত তােদর সােথ উঠা-

বসা কেরেছন! কত রাত 

তােদর িনেয় দীঘ� নফল 

পেড়েছন! কতিদন তােদর িনেয় �রাযা পালন কেরেছন! কতই 

না �ধেয�র পিরচয় িদেয়েছ তারা তাঁর সােথ। িন�ার সােথ �দায়া 

কেরেছ আ�াহর কােছ। �ীনেক িবজয়ী করেত কত সময় তারা 

পিরজনেক দূের �রেখেছ। ব�ু-বা�ব এবং �দশেক পিরত�াগ 

কেরেছ। তােদর মেধ� আবার অেনেকই শহীদ হেয় �গেছ আবার 

অেনেকই শাহাদােতর অেপ�ায়..। বা�েবই, একটুও বদলায়িন 

তারা। আজ িতিনই তােদর �ছেড় চেল যাে�ন পরকােলর 

উে�েশ�, �যখানকার সুখ-শাি�র কথা �িনেয়েছন তােদর সারা 

জীবনভর।  
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তােদরেক নামােয �দেখ খুবই আ�ুত হেলন, আনে� মুচিক 

হাসেলন। মেন হি�ল তাঁর �চহারা �যন এক টুকেরা চাঁদ। 

অতঃপর পদ�া নািমেয় িবছানায় িফের এেলন। আসমান হেত 

মৃতু�র �ফেরশতাগণ অবতরণ করেলন সব� পিব� ও ��� 

আ�ােক িনেয় �যেত। 

 

নবীজীর উপর মৃতু�-য�ণা 

ধীের ধীের মৃতু�-য�ণা �� হেত লাগল। উ�ুল মুিমনীন আেয়শা 

রা. বেলন,  

 “মৃতু�র সময় আিম নবীজীেক �দেখিছ, িতিন পােশ রাখা পািন-

ভিত� পাে� হাত িভিজেয় �চহারা মুছেত মুছেত বলেছন, আ�াহ 

ছাড়া �কােনা মা‘বুদ �নই! অবশ�ই মৃতু�র য�ণা আেছ! ফােতমা 

রা. পােশ বেস �কঁেদ �কঁেদ বলিছেলন, আ�ুর উপর কী 

িবপদ..! নবীজী ফােতমার িদেক তািকেয় বলেলন, আজেকর পর 

�থেক �তামার আ�ুর �কােনা িবপদ থাকেব না। আিম তাঁর 

�চহারা মুেছ িদি�লাম আর সু�তার �দায়া করিছলাম। িতিন 

বলেলন, না! বরং আিম সেব�া�ত সাথী আ�াহেক চাই; িজবরীল, 

িমকাঈল এবং ইসরাফীেলর সােথ..! 

অতঃপর যখন িনঃ�াস ভারী হেয় আসিছল, য�ণা তী�তর 

হি�ল, তখন সব�েশষ কথা�েলা িতিন উ�ারণ করিছেলন। 
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সব�ািধক ���পূণ� কথা�েলা বলিছেলন, িশরক �থেক উ�তেক 

সতক� করিছেলনঃ 

�وا ���ر أ����ء� ����� � �د وا����رى ا��   ��� � ا���

 “ই�দী খৃ�ানেদর উপর আ�াহর অিভশাপ, নবীেদর 

কবর�েলােক তারা মসিজদ বািনেয়েছ” 

 ا��� ��� � �� ��م ����ا ���ر أ����ء� �����

 “ঐ জািতর উপর আ�াহর ��াধ অিধক হেয়েছ, যারা তােদর 

নবীেদর কবর�েলােক মসিজদ বািনেয়েছ” 

নবীজীর সব�েশষ উ�ািরত িছল 

���   ا���ة ا���ة و�� ���� أ��

 “নামায.. নামায.. এবং �তামােদর আয়�াধীন কৃতদাস..!” 

এরপর নবীজী ইে�কাল করেলন (আমার িপতা-মাতা এবং 

আমার আ�া তার জন� উৎসগ� �হাক) সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 

সা�াম। 

হ�াঁ.. সব�েশষ নবী, ��� রাসূল, �হদােয়ত-�া�েদর ইমাম এবং 

রা�ুল আলামীেনর ি�য়পা� দুিনয়া �থেক িবদায় হেয় �গেছন। 

�কউ তার �িত �কােনা�প জুলুেমর অপবাদ �দয়িন, কথার 

মাধ�েম কাউেক আঘাত �দয়ার অিভেযাগ কেরিন, হারাম পেথ 

উপাজ�েনর সা�� �দয়িন, কখেনা �কউ তােক পরিন�া বা 

অপরাধ করেত �দেখিন। বরং িতিন �তা িছেলন আ�াহর িদেক 

মানুষেক আ�ানকারী, আ�াহর কােছ �মা �াথ�নাকারী, নামায 
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ও এক আ�াহর িদেক এবাদেতর আেদশকারী এবং িশরক ও 

মূিত�পূজা �থেক বারণকারী মহান ব�ি��। 

পালনকত�া তাঁর �ণ বণ�নায় সত�ই বেলেছন, 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ 

 ١٢٨ا�و�ة:  َّ مح جح مج  حج مث هت

 “�তামােদর কােছ এেসেছ �তামােদর মধ� �থেকই একজন 

রাসূল। �তামােদর দুঃখ-ক� তার পে� দুঃসহ। িতিন �তামােদর 

ম�লকামী, মুিমনেদর �িত ��হশীল, দয়াময়।” (সূরা তাওবা-

১২৮) 

 

খলীফা উমর রা. এর ইে�কাল 

চলুন, ইসলােমর �ক�-ভূিম মিদনার িদেক একটু �চাখ বুলাই। 

ি�তীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খা�াব রা.। িযিন �ীনেক 

নুসরাত কেরেছন, পালনকত�ার স�ি� কামনায় িজহােদ অংশ 

িনেয়েছন। অি�পূজকেদর রাজে�র অি�িশখা িচরতের িনিভেয় 

িদেয়েছন। শ�রা �সই উমর রা. এর উপর �িতিহংসা করল। 

অি�পূজক আবু লুলু িছল একজন কামার। কাঠিমি�র কােজ 

অভ�� এ কৃতদাস মিদনােতই বসবাস করত। চাউল ভা�ােনার 

কােজ ব�ব�ত চাি� �তির করত।  

উমর রা. �থেক �িতেশাধ �হেণ �স �ায়ই সুেযাগ খঁুজত। 

একিদন পেথর মেধ� আবু লুলুর সােথ উমর রা. এর সা�াত 
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হেল িতিন বলেলন, �েনিছ তুিম নািক বল,  “চাইেল এমন 

চাি�ও আিম �তির করেত পারব, যা বাতােস ঘুরােলও আটা 

�তির করেব।” কৃতদাস উমেরর িদেক �কুি�ত কের তািকেয় 

বলল, অবশ�ই! আিম আপনার জন� এমন চাি� �তির করব, 

যার সুনাম �াচ� ও পা�ােত� আেলািচত হেব। উমর রা. 

সাথীেদর িদেক তািকেয় বলেলন, �েন রােখা, �স িক� আমােক 

ওয়াদা িদে�! 

অতঃপর আবু লুলু দু’মুেখা একিট ধারােলা ছুির �তির করল, 

উভয় িদক িদেয় আ�মেণর 

সুিবধােথ� ক�া মাঝখােন 

�াপন কের পুেরা ছুিরেত িবষ 

মািখেয় িনেলা। আ�মণ দুব�ল 

হেলও যােত িবষি�য়ায় কাজ 

সমাধা করেত পাের।  

অতঃপর রােতর আঁধাের এেস 

মসিজেদ নববীর এক �কাণায় উঁৎ �পেত বেস রইল। উমর রা. 

মসিজেদ �েবশ কের নামায �� করেত বলেলন। ইকামত 

�শষ হেল িতিন সামেন িগেয় ‘তাকিবের তাহিরমা’ বলেলন। 

অতঃপর যখন �করাত �� করেলন, তখনই �স তার উপর 

এেলাপাথািড় আ�মণ কের মুহূেত�র মেধ�ই বে�, বুেকর 

একপােশ এবং নািভর সামান� নীেচ িতন-িতনিট ছুিরকাঘাত 

বিসেয় িদল।  
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উমর রা. িচৎকার কের 

 ٣٨األحزاب:  َّ مث هت مت خت حت جت ُّ 

 “আ�াহর আেদশ িনধ�ািরত, অবধািরত” (সূরা আহযাব-৩৮) 

আয়াতটুকু পড়েত পড়েত মািটেত লুিটেয় পড়েলন। আ�ুর 

রহমান িবন আউফ সামেন এিগেয় নামায পূণ� করেলন। এিদেক 

কৃতদাস উমর রা. �ক আহত কের পাগল�ায় হেয় মুসি�েদর 

কাতার �ভদ কের পালােত �চ�া করল। সামেন �যই পড়িছল, 

তােকই আহত করিছল। �ায় �তেরা জেনর মেতা আহত এবং 

সাতজনেক িনহত করল। সাহস কের একজন চাদর িদেয় মুখ 

�ঢেক তােক জিড়েয় ধরেল ��ফতার িনি�ত �ভেব আ�হত�ার 

উে�েশ� িনেজর �পেট ছুিরকাঘাত করেল �চ� র��রেণ 

�সখােনই তাঁর মৃতু� হেলা। এিদেক উমর রা. �ক অেচতন 

অব�ায় ঘের িনেয় আসা হেলা। আমী�ল মুিমনীেনর উপর 

আচমকা এ দুঘ�টনায় সকেলই কাঁদেত লাগেলন। সূেয�াদয় পয�� 

এভােবই িতিন অ�ান হেয়িছেলন।  

 

সবাই িক নামায পেড় �ফেলেছ? 

�ান �ফরার পর পােশ থাকা মানুষেদরেক �থেমই িজে�স 

করেলন, সবাই িক নামায পেড় �ফেলেছ? বলল, হ�াঁ.. আমী�ল 

মুিমনীন! বলেলন, আলহামদুিল�াহ! �য নামায ত�াগ করল, 

ইসলােম তার �কােনা অংশ �নই। অতঃপর ওযুর পািন আনেত 
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বলেলন। ওযু �শষ কের নামােযর উে�েশ� দাঁড়ােত চাইেলন। 

পারেলন না। পু� আ�ু�াহেক ধের িনেজর �পছেন বসােলন। 

�ত�ান �থেক র� ঝরিছল। 

আ�ু�াহ বেলন, আিম 

�ত�ােন আ�ুল �রেখ 

র��রণ ব� করেত 

চাইলাম। অেনক �চ�া কেরও 

পারলাম না। অতঃপর 

পাগিড়র কাপড় িদেয় 

ভােলাভােব �বঁেধ িদলাম। 

িতিন ফজেরর নামায আদায় 

করেলন। অতঃপর ইবেন 

আ�াস রা. �ক উে�শ� কের বলেলন, �দখ �হ ইবেন আ�াস! 

একজন অি�পূজক কৃতদাস আমােক ��তর আহত কেরেছ। 

অতঃপর অেনকেকই �তিব�ত কের পিরেশেষ আ�হত�া 

কেরেছ। এরপর বলেলন,  “আ�াহর �শংসা, আমার 

হত�াকারীেক িতিন �সজদাকারী বানানিন �য, আ�াহর কােছ 

�সজদার িবিনমেয় �স আমার িব�ে� �মাণ দাঁড় করােব।” 

অতঃপর িচিকৎসার জন� ডা�ার এেলা, আঘাত পাক�লী পয�� 

�প�ছুল িকনা যাচাই করেত ডা�ার উমর রা. �ক �খজুর িমি�ত 

পািন পান করাল। পািন মুখ িদেয় �েবশ কের পাক�লী িদেয় 

�বর হেয় �গল। ডা�ার ভাবল, হয়ত র�িপ� �বর হে�। 
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অতঃপর দুেধর পা� এেন দুধ পান করােল দুধও নািভর নীচ 

িদেয় িনগ�ত হেয় �গল। ডা�ার বুঝেত পারল, এেলাপাথািড় 

আঘােত তাঁর �দহ �তিব�ত হেয় �গেছ, ফেল �পট �কােনা 

খাদ� বা পানীয় বহন করেত পারেছ না। ডা�ার বলল, �হ 

আমী�ল মুিমনীন! আপিন অিসয়ত করেত পােরন। আমার 

ধারণা, আপিন আর একিদন বা অধ�িদন �বঁেচ থাকেবন। উমর 

রা. মৃতু�র উপর পূণ� িব�াস �রেখ বলেত লাগেলন, তুিম সত�ই 

বেলছ। অন� িকছু বলেল �তামােক িমথু�ক ভাবতাম। অতঃপর 

বলেলন,  “আ�াহর শপথ, পুেরা িব� যিদ আমার আয়�াধীন 

হেতা, তেব আ�াহর সামেন দাঁড়ােনার পিরবেত� আিম তা 

মুি�পণ িহেসেব িদেয় িদতাম।” 

 

ইবেন আ�াস রা. এর �শংসা �াপন 

তার এই ন�তা-পূণ� ও আ�াহর �িত�ত িবষয়াবলীর �িত 

অিত আ�হপূণ� কথা�েলা �েন ইবেন আ�াস রা. বলেত 

লাগেলন, 

 “আপিন যা বলেছন, তার জন� আ�াহ আপনােক উ�ম িবিনময় 

দান ক�ন। নবী করীম সা. িক আপনার মাধ�েম �ীেনর ময�াদা 

বৃি� করার �দায়া কের যানিন? ম�ায় মুসলমানগণ ভেয় িদন 

কাটােতন। আপিন যখন মুসলমান হেলন, আপনার মাধ�েম 

ইসলাম শি� স�য় করল। আপিন যখন িহজরত কেরিছেলন, 
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�স িছল এক মহািবজয়। এরপর আপিন নবীজীর সােথ 

মুশিরকেদর িব�ে� সকল যুে� অংশ�হণ কেরেছন। নবীজীর 

মৃতু�কােল িতিন আপনার উপর পূণ� স�� িছেলন। নবীজীর 

পরবত�ী খলীফার �ধান উপেদ�া িছেলন। িতিনও মৃতু�কােল 

আপনার উপর স�� িছেলন। অতঃপর শাসক িনযু� হেলন। 

আপনার মাধ�েম মুসলমানেদরেক আ�াহ অসংখ� �দশ-িবজেয়র 

সুসংবাদ �িনেয়েছন। অেঢল ধনস�েদর অিধকারী বািনেয়েছন। 

শ�েদর �দশা�িরত কিরেয়েছন। পিরেশেষ আপনার জন� 

শাহাদাত িলেখ �রেখেছন। আপনার জন� অজ� সংবধ�না! 

কথা �শষ হেল উমর রা. বলেলন, আমােক বসাও! বসােনার পর 

িতিন ইবেন আ�াসেক বলেলন, কী বেলছ আবার বল! 

কথা�েলা পুনরাবৃি� করেল উমর রা. বলেলন,  “আ�াহর শপথ, 

�তামার কথায় �তা মানুষ কিঠন �ধাঁকায় পেড় যােব।” ইবেন 

আ�ােসর �ান ও �খাদাভী�তা স�েক� িতিন ভােলারকম 

অবগত িছেলন। তার িদেক তািকেয় বলেলন, তুিম যা বলছ, 

আ�াহর সােথ সা�াতকােল িক এরকম বলেত পারেব? ইবেন 

আ�াস বলেলন, িজ হ�াঁ..! উমর রা. খুিশ হেয় বলেলন, �তামার 

জন�ই �শংসা �হ আ�াহ! অতঃপর সবাই এেক এেক তাঁর 

�শংসা করেত লাগল। তােক িবদায় জানােত লাগল।  

 

অি�ম উপেদশ 
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এক যুবক উমর রা. এর কােছ এেস বলেত লাগল, সুসংবাদ 

�হণ ক�ন �হ আমী�ল মুিমনীন! নবী করীম সা. এর সাহচয� 

�পেয়েছন, মুসলমানেদর শাসক হেয় ন�ায়িবচার কেরেছন, 

পিরেশেষ শাহাদােতর ময�াদা পাে�ন। উমর রা. বলেলন,  “আিম 

চাই যৎসামান� িনেয়ই আিম দুিনয়া �থেক িবদায় হই। আমার 

উপর �কােনা পাওনা না থােক। আমার জন� কােরা দুঃখেবাধ না 

হয়।” 

যুবকিট চেল যাওয়ার সময় উমর রা. ল�� করেলন তার 

পাজামা মািট �শ� করেছ। বলেলন, তােক িনেয় এেসা! যুবক 

িফের এেল উমর তােক উপেদশ িদি�েলন,  “�হ �াতু�ু�, 

কাপড় উপের উঠাও! তাহেল ব�ও পির�ার থাকেব, আ�াহর 

আেদশও পালন হেব।” 

ব�থা তী� �থেক তী�তর 

হি�ল। �ায়সময়ই অ�ান 

হেয় পড়িছেলন। পু� আ�ু�াহ 

রা. বেলন, অেচতন হেয় 

পড়েল আ�াজােনর মাথাটুকু 

ধের আমার �কােল রাখলাম। 

�চতনা �ফরার পর বলেলন, 

আমার মাথা জিমেন রােখা! অতঃপর আবার অেচতন হেয় 

পড়েলন। �চতনা �ফরার পর মাথা আমার �কােল �দেখ আবােরা 

বলেলন, মাথা জিমেন রােখা! বললাম, আমার �কাল এবং জিমন 



 76

�তা একই আ�াজান! বলেলন, আমার �চহারাটুকু মািটর িদেক 

কের দাও! হয়ত আ�াহ অধেমর অব�া �দেখ দয়াপরায়ন 

হেবন। মৃতু� হেল �ত আমায় কবর� কেরা! হয়ত �কােনা 

কল�াণ-�েল আমােক ��রণ করছ অথবা �কােনা অকল�াণকর 

�বাঝা �তামরা কাঁধ �থেক নািমেয় �ফলছ। অতঃপর বলেত 

লাগেলন, িধক উমেরর! িধক তার মােয়র..! যিদ �মা�া� না 

হয়। 

অতঃপর ধীের ধীের িনঃ�াস ভারী হি�ল, মৃতু�য�ণা তী� 

হি�ল। অবেশেষ িতিন ইে�কাল করেলন। নবীজী এবং আবু 

বকর রা. এর পােশই িতিন কবর� হেলন।  

হ�াঁ.. সিত�ই উমর মৃতু�বরণ কেরেছন। িক� �কৃতপে� এরকম 

�লােকর মৃতু� হয় না। জীবনভর সৎকম� কেরেছন। উ�ত আসন 

লাভ কেরেছন। কবের সােথ িনেয় �গেছন িতিন কুরআেনর 

িতলাওয়াত, আ�াহর ভেয় অিধক ��ন। িবপেদ নামায যােক 

আন� িদত। তার িজহাদ তার ময�াদা উঁচু করত। দুিনয়ােত অ� 

পির�া� হেলও আেখরােত িক� িঠকই িতিন িচরসুখী হেয় 

�গেলন। 

নবী করীম সা. তােক জা�ােতর সুসংবাদ-�া�েদর অন�তম বেল 

�গেছন। নবীজী বেলন,  
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�� ��ذا ا��أة ����� إ� ���� �� ���� � ا��
�

� �
�� رأ���� ��  � ���� أ�� ��

��ب  � ��ا ا���؟ �����ا � ا�� ا� ���� �� ���� ����� �� �  ����ت ���

  ؟!!أ���� أ��ر �� ر��ل �� ��� �� و��ل 

 “একদা িন�ায় আিম িনেজেক জা�ােত আিব�ার করলাম। �দিখ 

এক মিহলা বড় �াসােদর পােশ ওযু করেছ। িজে�স করলাম, 

�াসাদিট কার? বলল, উমেরর। তখন উমেরর আ�-ময�াদােবাধ 

�রণ কের আিম চেল এলাম। একথা �েন উমর রা. �কঁেদ 

�কঁেদ বলেত লাগেলন, আপনার উপর আিম আ�-ময�াদােবাধ 

�দখাব �হ আ�াহর রাসূল?!” (বুখারী-৩০৭০) 

 

আবু বাকরা রা. 

আবু বাকরা রা. এর মৃতু�শয�ায় 

স�ানগণ ডা�ার িনেয় আসেত 

চাইেল িতিন বারণ করেলন। মৃতু�র 

�ফেরশতা আসার পর স�ানেদর 

উে�েশ� উ��ের বলেত 

লাগেলন,  “�কাথায় ডা�ার? 

সত�বাদী হেল মৃতু�দূতেক �ফরাও �তা �দিখ!” 

 

আিমর িবন যুবাইর 
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তার মৃতু�শয�ায় পিরবার পােশ বেস কাঁদিছল। মৃতু�র য�ণা 

�ভাগ করিছেলন এমন সময় 

মাগিরেবর আযান হেলা। 

ক�নািলেত িনঃ�াস ত�ােগর 

আওয়াজ �না যাি�ল। আযান 

�েন পােশর �লাকেদর বলেলন, 

আমােক উঠাও! সবাই বলল, 

�কাথায়? বলল, মসিজেদ। এই কিঠন মুহূেত� মসিজেদ? 

বলেলন, �কন নয়? সুবহানা�াহ.. আযান �েনও আিম মসিজেদ 

যাব না?! আমােক উঠাও! সবাই ধের তাঁেক মসিজেদ িনেয় 

�গেলন। ইমােমর সােথ এক রাকাত স�� কের �সজদারত 

অব�ায় ইে�কাল করেলন।  

হ�াঁ.. �সজদারত অব�ায় ইে�কাল কেরেছন। �য ব�ি� নামায 

কােয়ম করল, আ�াহর আনুগেত� �ধয�ধারণ করল, িন�য় 

আ�াহ তােক সুসমাি� দান করেবন।  

 

আ�ুর রহমান িবন আছওয়াদ 

সৎকম�শীলগণ মৃতু�কােল সৎকােজর িবে�েদ অেনক আফেসাস 

কেরন। আকা�া কেরন, যিদ আেরকটু আয়ু �পতাম, তেব 

আরও সৎকম� বািড়েয় িনতাম।  
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আ�ুর রহমান িবন আছওয়াদ রা. মৃতু�কােল কাঁদিছেলন। 

িজে�স করা হেলা, কাঁদেছন �কন? আপিন �তা অমুক কাজ 

কেরেছন, তমুক কাজ কেরেছন! (অথ�াৎ অেনক এবাদত করার 

সুেযাগ �পেয়েছন) বলেলন, এজন� কাঁদিছ.. আ�াহর শপথ, 

নামায এবং �রাযার উপর আমার আফেসাস হয় (যিদ আেরা 

�বশী কের পালন করেত পারতাম), অতঃপর কুরআনুল কারীম 

�তলাওয়াত করেত করেত ইে�কাল করেলন।  

 

ইয়ািজদ রাকাশী 

মৃতু�র সময় িতিন কাঁদিছেলন আর িনেজেক সে�াধন কের 

বলিছেলন, �হ ইয়ািযদ, মৃতু�র পর �ক �তামার জন� নামায 

পড়েব? �ক �তামার জন� �রাযা রাখেব? �ক �তামার অপরােধর 

জন� �মা�াথ�না করেব? অতঃপর শাহাদাত পাঠ করেত করেত 

ইে�কাল করেলন।  

 

আ�াহ আমােদর সকলেক সুসমাি� দান ক�ন.. আমীন! 
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--------- 

উপেদশ, 

 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ُّ 

 ٣٢ا�حل:  َّ حص مس  خس حس جس

 “পিব�তম মুহূেত� �ফেরশতারা যােদর জান কবজ কেরন। 

�ফেরশতারা বেলন, �তামােদর �িত শাি� বিষ�ত �হাক। �তামরা 

যা করেত, তার �িতদান��প জা�ােত �েবশ কর।” (সূরা 

নাহেলা-৩২) 
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অি�ম উপেদশ 
  

মৃতু� কখেনা ধনী-গিরব �চেন না। ��িসেড� বা ম�ী বেল 

পেরায়া কের না। ধনী িকংবা �ভাবশালী �তায়া�া কের না। 

কিতপয় বাদশাহ মৃতু�কােল িকছু উপেদশ �িনেয় �গেছনঃ 

 

হা�নুর রশীদ 

অধ�পৃিথবী জুেড় যার রাজ� 

িব�ৃত িছল। সব��ই যার 

�সনাদল িনেয়ািজত িছল। 

িযিন আকােশর িদেক তািকেয় 

�মঘমালােক ল�� কের 

বলেতন,  “তুিম িহ�ু�ােন বৃি� বষ�ণ কর িকংবা চীেন, �যখােনই 

বষ�ণ করেব, �সখােনই আমার রাজ�।” 

�সই �তাপশালী বাদশাহ হা�নুর রশীদ একদা িশকাের �বর 

হেলন। পিথমেধ� বাহলুল নামক এক ব�ি�র সে� সা�াত হেল 

িতিন তােক িকছু উপেদশ �নােত বলেলন। বাহলুল উপেদশ 

িদেত িগেয় বলেলন, 
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 “�হ আমী�ল মুিমনীন! �কাথায় আপনার বাবা-মা? �কাথায় 

আপনার পূব�পু�ষ? নবীজী �থেক িনেয় আপনার িপতা পয��.. 

�কাথায় তারা? 

বাদশাহ বলেলন, সবাই �তা মারা �গেছ। 

বলল, �কাথায় তােদর �াসাদ? 

বাদশাহ বলেলন, এ�িলই �তা তােদর �াসাদ িছল। 

বাহলুল বলেলন, এখন তােদর কবর �কাথায়? 

বাদশাহ বলেলন, এই �তা তােদর কবর। 

অতঃপর বাহলুল বলেলন, ওই�েলা তােদর �াসাদ িছল আর 

এই�েলা হেলা তােদর কবর! তেব তােদর সুিবশাল �াসাদ�েলা 

কী উপকাের এেসেছ কবের তােদর?” 

হা�ন বলেলন, আপিন সত�ই বেলেছন। আেরা িকছু উপেদশ 

িদন! 

বাহলুল বলেত লাগেলন, দুিনয়ায় আপনার �াসাদ�েলা অেনক 

�শ� িছল, িক� কবর �তা কখনই �শ� হেব না।  

বাদশাহ হা�ন তার কথা�েলা �েন কাঁদিছেলন। 

বাহলুল আেরা বলেলন, ধ�ন, আপিন পারস� স�ােটর সকল 

ধনভা�ােরর মািলক হেলন এবং এ�েলা �ভাগ করার জন� দীঘ� 

আয়ুও লাভ করেলন। পিরেশেষ কবর িক আপনার িঠকানা নয়? 

�যখােন সকল �নয়ামত স�েক� িজে�স করা হেব?!” 

হা�নুর রশীদ বলেলন, িন�য়ই..! 



 83

এরপর বাদশাহ �মণ �থেক িফের এেস অসু� হেয় পড়েলন। 

িকছুিদন পর িতিন মৃতু�শয�ায়ী হেয় �গেলন। মৃতু�র িকছু পূেব� 

িতিন িচৎকার কের তার সকল বািহনীেক এক� করেত 

বলেলন। অসংখ� অগিণত �সনাদল তরবাির আর �লৗহ বম� পের 

বাদশাহর সামেন উপি�ত হেলা। বাদশাহ তােদর �দেখ �কঁেদ 

�কঁেদ আ�াহর কােছ ফিরয়াদ কের বলেলন,  “ওেহ যার 

রাজে�র কখেনা পতন ঘেট না, রাজে�র পতন ঘটেছ এমন 

অসহায় রাজার �িত একটু দয়া ক�ন!” 

অতঃপর ��নরত অব�ায়ই িতিন মৃতু�বরণ কেরন। অধ�পৃিথবী 

জুেড় রাজ�কারী এই বাদশাহ’�ক কবর� করা হে� �ছা� 

একিট গেত�। �যখােন তার �কােনা উপেদ�া থাকেব না। �কােনা 

ম�ী পিরষদ থাকেব না। িবলািসতার �কােনা উপকরণ �সখােন 

পাওয়া যােব না। এমনিক একিট িবছানা পয�� �সখােন িবছােনা 

হেব না। রাজ� �সখােন িব�ুমা� �কােনা কােজ আসেব না। 

 

আ�ুল মািলক িবন মারওয়ান 

খলীফা আ�ুল মািলেকর যখন মৃতু� িনকটবত�ী �গল, িনঃ�াস 

ভারী হেয় উঠল, তখন ঘেরর সকল জানালা খুেল িদেত 

বলেলন। অতঃপর জানালার িদেক তািকেয় �দখেলন, একজন 

দির� �ধাপা কাপড় পির�ার করেছ, জামা-কাপড়�েলা �দয়ােল 

মারেছ। এই দৃশ� �দেখ িতিন বলেত লাগেলন, 
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 “হায়! আিম যিদ �ধাপা হতাম! হায়! আিম যিদ িম�ী হতাম! 

হায়! আিম যিদ কুিল হতাম! হায়! আিম যিদ আমী�ল মুিমনীন 

না হতাম..!” বলেত বলেত িতিন ইে�কাল করেলন। 

হ�াঁ.. তারা পািড় জিমেয়েছন 

এমন জগেত, �যখােন 

�কােনা �সবক �নই। �কােনা 

আ�ীয়-�জন �নই। 

উপেদ�া বা সহেযাগী �নই। 

এমন জগত, �যখােন সােথ 

থাকেব �ধুই কৃতকম�। 

আ�াহ বেলন, 

 ٤٦فصلت:  َّ  مش هس مس هث مث ُّ 

 “আপনার পালনকত�া বা�ােদর �িত �মােটই জুলুম কেরন না” 

(সূরা ফুসিসলাত-৪৬) 

অপর একিট দল, যােদরেক আ�াহ পূণ� িরিজক দান 

কেরিছেলন। শারীিরক স�মতা িদেয়িছেলন। িক� তারা মৃতু�র 

জন� ��িত িনেত অবেহলা কেরেছ। অতঃপর মৃতু� আকি�ক 

তােদর সামেন উপি�ত হেয়েছ। �জনেদর �থেক িবে�দ 

ঘিটেয়েছ। িনকৃ�তম কেম�র উপর তােদর মরণ হেয়েছ। মৃতু� 

�ত��কােল তারা দুিনয়ায় পুনঃ�ত�াবত�ন �চেয়েছ। না.. �কােনা 

ব�বসার উে�েশ� নয়, স�দ অজ�েনর জন� নয়, পিরবােরর 
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সােথ সা�ােতর িনিমে� নয়; বরং আমল সংেশাধন করেত। 

সব�ময় �মতার অিধকারী আ�াহেক স�� করেত। িক�.. মহান 

সৃি�কত�া ফায়সালা কেরেছন, কখনই তারা দুিনয়ােত িফের যােব 

না। 

 

ব�িত�মী িকছু মৃতু� 

পাপী, অপরাধী, উদাসীন ও দুিনয়ার �মােহ িল� ব�ি�েদর জন� 

মরণকােল কিঠন শাি� অবধািরত। তােদর ও আ�াহর মােঝ 

অ�রায় সৃি� হওয়ার িববরণ এেসেছ। 

ইমাম কুরতুবী রহ. বেলন,  “দুিনয়া 

এবং অিত �ত�াশার �িত �বল 

আস� এক ব�ি�র মৃতু�কােল 

স�ানরা তােক িবদায় জানাি�ল, 

কােলমা পাঠ করেত উ�ু� 

করিছল। িক� �স িচৎকার করিছল 

আর বলিছল, অমুক ঘরিট এভােব 

িঠক কর। অমুক ��েত ওটা চাষ 

কর। অমুক �দাকােন ওই মাল 

উঠাও... এ কথা�েলা বলেত বলেতই �স দুিনয়া ত�াগ করল।” 

হ�াঁ.. �স মৃতু�বরণ করল। িক� তার �দাকান�েলা �তা অন�েদর 

�ভাগদখেল। আহ.. দুঃেখর �কােনা সীমা রইল িক?! 
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মদ�প 

ইবনুল কািয়�ম রহ. বেলন, 

মদ�পেদর সােথ উঠা-বসায় অভ�� এক ব�ি�র মৃতু�কােল 

�জনরা বলল, বল, লা ইলাহা ই�া�াহ.. (আ�াহ ছাড়া �কােনা 

উপাস� �নই) একথা �েন তার �চহারা িববণ� হেয় ওঠল। িজ�া 

ভারী হেয় �গল। কেয়কবার এভােব তালিকেনর পর �স িচৎকার 

কের বলেত লাগল,  “না.. আেগ তুিম পান কর, পের আমােক 

দাও! না.. আেগ তুিম পান কর, পের আমােক দাও!” এ কথা 

বলেত বলেত �স মৃতু�বরণ 

করল। 

মুহা�দ িবন মুগীস মদপােন 

অভ�� এক পািপ� ব�ি� িছল। 

অিত-অভ�ােসর দ�ন মদ-

িবে�তার ঘর �থেক �স �বরই 

হেতা না। হঠা ৎ �চ� অসু� 

হেয় মৃতু�শয�ায়ী হেয় �গল। 

সাথীগণ তােক বলল, শরীের িক শি� পাও! চলেত পার? �স 

বলল, হ�াঁ.. চাইেল এখনই মদ-িবে�তার বাড়ীেত �যেত পারব। 

সাথী বলল, নাউযুিব�াহ.. বরং বল, চাইেল এখনই মসিজেদ 

�যেত পারব! একথা �েন �স কাঁদেত কাঁদেত বলিছল, এিটই 
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আমার উপর �বল হেয় �গেছ। মানুষ যা অভ�াস করেব, মৃতু�র 

সময় তাই মুখ িদেয় �বর হেব। আিম �তা কখনই মসিজেদ 

�যতাম না।” 

ইবেন আিব রাওয়াদ বেলন, 

 “এক ব�ি�র মৃতু�র সময় আিম তার কােছ উপি�ত হলাম। 

পােশ থাকা সাথীগণ তােক ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’র তালিকন 

করিছল। িক� তার এবং উ� মূল�বান কােলমার মেধ� অ�রায় 

�তির হেয় িগেয়িছল। অতঃপর যখন িনঃ�াস ভারী হেয় 

আসিছল আর সবাই বারবার তালিকন করিছল, তখন িচৎকার 

কের বেল উঠল,  “�স লা ইলাহা ই�া�ায় কােফর িছল..” 

অতঃপর �াস টানেত টানেত মৃতু�মুেখ পিতত হেলা।  

িতিন বেলন, অতঃপর দাফন �শেষ আমরা পিরবারেক এ 

স�েক� িজে�স করেল তারা বলল, �স িছল মদ�প।” 

(আলজাওয়াবুল কাফী-১৬৫) 

অপমৃতু� এবং কুসমাি� �থেক আ�াহ আমােদর �হফাজত 

ক�ন। কবীরা �নাহ �থেক র�া ক�ন। দুিনয়ােত �য ব�ি� 

মদপান করেব, আেখরােত জা�ােতর পিব� শরাব �থেক �স 

বি�ত হেব; মদ�পেক আেখরােত  “�ীনাতুল খাবাল” পান 

করােনা হেব।  “�ীনাতুল খাবাল” কী িজে�স করা হেল নবীজী 

বলেলন, জাহা�ামীেদর �দহ-িনগ�ত পঁুজ। 

তেব যিদ মৃতু�র পূেব�ই খাঁিট-মেন তাওবা কের িফের আেস, 

তেব আ�াহ তােক �মা কের িদেত পােরন। তেব অ�ীল 
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সংগীত এবং নৃত� পিরেবশনকারীেদর মৃতু�কােল কিঠন শাি� 

অেপ�া করেছ। 
 

নামায ত�াগকারী 

সবেচেয় বড় অপরাধী। শয়তােনর সহেযাগী। একজন মানুষ 

আর কুফুেরর মােঝ পাথ�ক� �কবল নামায। মৃতু�র মুহূেত� তােদর 

অব�া হেব অিতেশাচনীয়। 

ইবনুল কািয়�ম রহ. বেলন, 

অপরাধী এক ব�ি�র 

মৃতু�কােল �লােকরা 

�দৗড়ােদৗিড় কের তার কােছ 

এেস কােলমার তালিকন 

করেত লাগল। �হ কবেজর 

মুহূেত� িচৎকার কের বেল 

উঠল,  “আিম লা ইলাহা 

ই�া�াহ বলব? লা ইলাহা 

ই�া�াহ আমার কী উপকাের আসেব? আিম �তা এক ওয়া� 

নামাযও পিড়িন।” একথা বেলই �স মৃতু�বরণ করল। 

এই হেলা মৃতু�..! পরকাল �মণপেথর �থম যা�ািবরিত..! 
 

িজ�াসা 

স�দ িবন� হেল বা মারা�ক �দিহক অসু�তার ফেল 

মৃতু� কামনা �বধ িক? 
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উ�রঃ কখনই নয়। হয়ত আ�াহ কিঠন িবপেদর পর সহজ 

িকছুর ফায়সালা �রেখেছন। �সজন� �ধয�ধারণ করা এবং অিধক 

পিরমােণ �দায়ায় িল� থাকা আবশ�ক; মৃতু� কামনা নয়। 

� أ��� ا��ت ��� � � ملسو هيلع هللا ىلص��ل  ل �� ، ��ن �ن ��� ������ ـ� � ������

 �
ا �� و����� � �� ��� ا���ة ���

إذا ��� ا����ة  ، ����� � ا���� أ����

ا �� � ���  

নবী করীম সা. বেলন, “কিঠন িবপেদর দ�ন �তামােদর 

কােরার মৃতু� কামনা �বধ নয়। যিদ বলেতই হয়, তেব এতটুকু 

বলেব, �হ আ�াহ, যত�ণ আমার জীবেন কল�াণ থােক, 

তত�ণ আমােক বাঁিচেয় রাখুন! মৃতু�ই যিদ আমার জন� 

কল�াণকর হয়, তেব আমােক মরণ িদন!” (বুখারী-৫৬৭১) 

��� ، إ�� إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 
�
� أ��� ا��ت و� ��ع �� �� ��� أن �� ا � ������

ا � �� ا���� ��ه إ� ��� �   ��ت أ��� ا���� ��  ، وإ�� � ��

 আেরা বেলন, “�তামােদর �কউ �যন মৃতু� কামনা না কের। 

আেগভােগই �যন মরণেক আ�ান না কের। কারণ, মৃতু�র সােথ 

সােথ তার আমল ব� হেয় যায়। মুিমন যতই দীঘ�জীবী হেব, 

ততই তার জন� তা কল�াণকর হেব।” (বুখারী-২৬৮২) 
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----------------- 

মেন রাখেবন, 

ব�ি�র কাজ ভােলা �হাক িকংবা ম� 

মৃতু�র সময় অবশ�ই তা �ভাব �ফলেব। 
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মৃতু�েত িব�াস 
 

িচ�া করেল বুঝা যায় �য, মৃতু� এক কিঠন িবষয়, যা মানুষেক 

অন� সুখ িকংবা িচর-দুঃেখর িদেক �ঠেল �দয়। হায়, যিদ মৃতু� 

�কবলই �দহ-িবে�দকারী অথবা �ৃিত-িবন�কারী িবষয় হেতা। 

মৃতু� �কােনা দুি��ার িবষয় নয়, কারণ এ দরজা িদেয় সকেলই 

একিদন �েবশ করেব। িচ�া হেলা মৃতু�-পরবত�ী জীবন িনেয়..!! 

জা�ােত ও িনঝ�িরণীেত? নািক লা�না ও আ�েনর শাি�েত? 

আ�াহর িচর�ন িবধান হেলা, জীবনভর মানুষ �য কােজর উপর 

অভ�� থাকেব, �স কােজর উপরই তার পিরসমাি� ঘটেব। 

সুতরাং �য ব�ি� আ�াহর িজিকর এবং নামােয মনেযাগী িছল, 

সাদকা ও দান খায়রােত সেচ� িছল, তার পিরণিত হেব �ভ। 
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আর �য কল�াণকর কাজ �থেক িবমুখ িছল, �বল আশংকা �য, 

তার মৃতু� �স �ভােবর উপরই হেব। 

 

মৃতু� কী? 

মৃতু� এমন এক িবষয়, যা 

�াণী-মা�ই �কােনা�প 

ব�াখ�া-িবে�ষণ ছাড়াই বুেঝ 

�ফেল। মানুষ-ি�ন, প�-

পািখ.. সকেলই। সংে�েপ 

মৃতু� হেলা- 

�দহ, আ�া ও মেনর পার�িরক িবে�দ। 

�দেহর মৃতু� হেলও আ�ার �কােনা মরণ �নই। �দহ-িবে�েদর 

পর�েণই �স হয়েতা অন� সুেখ অথবা িচরদুঃেখ �েবশ কের। 

কখেনা শাি� বা শাি� �কবল আ�ার ��ে� হেয় থােক। আর 

কখেনা আ�া এবং �দহ উভেয়র ��ে�ই হেয় থােক। 

মৃতু�েত িব�ােসর মম� হেলা, সকল সৃি� িচর�ীব নয়; সবিকছু 

একিদন �ংস হেয় যােব। সকলেকই মৃতু�র �াদ িনেত হেব। 

আ�াহ বেলন,  

 ٨٨القصص:  َّرنزن مم ام يل ىل ُّ 

 “আ�াহর স�া ব�তীত সবিকছু �ংস হেব।” (সূরা �াসাস-৮৮) 

অন� আয়ােত বেলন, 
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 ٢٦ا�ر�ن:   رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

- ٢٧ 

 “ভূপৃে�র সবিকছুই �ংসশীল। একমা� আপনার মিহমায় ও 

মহানুভব পালনকত�ার স�া ছাড়া।” (সূরা আর-রাহমান ২৬-২৭) 

অপর আয়ােত বেলন,  

 ١٨٥آل عمران:  َّ  ريزي ٰى ين ىن ُّ 

 “�েত�ক �াণীেক আ�াদন করেত হেব মৃতু�” (সূরা আেল 

ইমরান-১৮৫) 

ইবেন আ�াস রা. �থেক বিণ�ত, নবী করীম সা. বেলন,  

���ن �� �� � وا�� �ت وا��   أ��ذ ����� ا��ي � إ� إ� أ�� ا��ي � ��

আপনার ময�াদার �দাহাই িদেয় আ�য় চাই! আপিন ছাড়া �কােনা 

উপাস� �নই, আপনার মৃতু� �নই; বরং মানুষ ও ি�ন মরণশীল। 

(বুখারী-৭৩৮৩) 

মৃতু�র কাজ সমাধা করেত আ�াহর প� �থেক িনযু� রেয়েছ 

এক �ফেরশতা। 

 

�ক �সই মৃতু�দূত? 

�েত�ক �ফেরশতার জন� আ�াহ দািয়� িনধ�ারণ কেরেছন। 

িজবরীল হেলন ওিহ’র বাহক। িমকাঈল বৃি�র ত�াবধায়ক। 

ইসরািফল িশ�ায় ফুঁৎকােরর জন� অেপ�মাণ। অেনক 
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�ফেরশতা পব�তকুল র�ণােব�েণর দািয়ে�। আবার অেনেক 

জীেবর মৃতু�র কাজ সমাধা করেত।  

কুরআনুল কারীেম মৃতু�দূত স�েক� আ�াহ এভােব বেলেছন, 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّ 

 ١١ة: ا�سجد َّ  هن

 “বলুন, �তামােদর �াণ হরেণর দািয়ে� িনেয়ািজত �ফেরশতা 

�তামােদর �াণ হরণ করেব। অতঃপর �তামরা �তামােদর 

পালনকত�ার কােছ �ত�াবিত�ত হেব।” (সূরা আছ-সাজদা-১১) 

মৃতু�র �ফেরশতার অেনক স�ী আেছ.. আ�াহ বেলন,  

 ٦١األنعام:  َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ ُّ 

  “তখন আমার ��িরত �ফেরশতারা তার আ�া হ�গত কের 

�নয়। এেত িব�ুমা�ও তারা িবল� কের না” (সূরা আল-

আনআম-৬১) 

নবী করীম সা. বেলন, 

�� �ـ�ـ�ء ��� ا��ت � ��� 

  �ـ��� ��� رأ��

 “অতঃপর মৃতু�র �ফেরশতা এেস 

মাথার পােশ বেসন।” (মুসনােদ 

আহমদ-১৮৫৫৭) 
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কখনই তারা িনধ�ািরত সমেয়র পূেব� আেসন না। �িতিট জীেবর 

জন�ই সময় িনধ�ািরত। িব�ুমা� আগিপছ কেরন না। আ�াহ 

তা‘লা বেলন,  

 َّ زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّ 

 ١٤٥آل عمران: 

 “আর আ�াহর �কুম ছাড়া �কউ মরেত পাের না, �সজন� একটা 

সময় িনধ�ািরত রেয়েছ।” (সূরা আেল ইমরান-১৪৫) 

মােয়র �পেট অব�ানকােলই �সই িনধ�ািরত সময় �লখা হেয় 

�গেছ। �যমনিট নবী করীম সা. বেলেছন,  
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“মােয়র �পেট �তামােদর আকৃিত চি�শ িদেন স�� করা হয়। 

অতঃপর তা একিট র�িপে� অনু�প সমেয় �তির করা হয়, 

অতঃপর তা একিট মাংসিপে� অনু�প সমেয় �তির করা হয়। 

অতঃপর আ�াহ তা‘লা তার কােছ একজন �ফেরশতা পাঠান। 

�ফেরশতােক তার কম�, িরিজক, মৃতু�-মুহূত� এবং �সৗভাগ�বান 

নািক দুভ�াগা িলেখ িদেত বলা হয়।” (মুসিলম-৬৮৯৩) 

 

�কউ জােন না �কাথায় তার মৃতু� 
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আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 جن مم خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك ُّ 

 ٣٤لقمان:  َّ  ٰه مه جه هن من حنخن

  “�কউ জােন না আগামীকাল �স 

কী উপাজ�ন করেব এবং �কউ 

জােন না �কান ভূিমেত �স 

মৃতু�বরণ করেব” (সূরা �লাকমান-

৩৪) 

নবী করীম সা. বেলন, 

إن � ���رك و���� إذا أراد ��� 

���� � رض ��� � ���
�
  روح ��� ��

 “আ�াহ তা‘লা যখন �কােনা 

িনিদ�� �ােন বা�ার �হ হ�গত করেত চান, তখন �স �ােন 

তার জন� �েয়াজন �তির কের �দন।” (ইবেন িহ�ান-৬১৫১) 

এটাই বা�বতা। কত মানুষ িভনেদেশ পািড় জমােনার �� �দেখ, 

�সখােন �মেণর �কােনা ক�নাও �স �কােনািদন কেরিন। িক� 

আ�াহ তা‘লা িঠকই তার মৃতু� �সখােন িলেখ �রেখেছন। যখন 

তার মৃতু�র িনধ�ািরত সময় িনকটবত�ী হয়, তখন �স�েল তার 

�কােনা �েয়াজন �তির কের �দন, িচিকৎসা.. ব�বসা.. বা 
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কম�সং�ান..। অতঃপর �সখােনই �ফেরশতাগণ তার �হ হ�গত 

কেরন। 

 

মৃতু�র �রণ 

নবী করীম সা. বেলন, 

وا ذ�� ��دم ا���ات ���   أ

 “সকল �ভাগিবলাস �ংসকারীেক (মৃতু�) �বিশ কের �রণ 

কর।” (িতরিমযী-২৪৬০) 

ইবেন উমর রা. �ক উে�শ� কের নবীজী বেলিছেলন, 

�� ���� أو ���� ����
�
� ا����� �

�
� ��  

 “দুিনয়ােত এমনভােব চল, �যন তুিম এক অপিরিচত অথবা 

পিথক।” (বুখারী-৬৪১৬) 

ইবেন উমর রা. বলেতন, 

���� ا���ء ، و�� إذا أ���� �� ����� ا����ح ، وإذا أ���� �� �

  �� ��� ���� ، و�� ����� ����

 “স��ায় জীিবত থাকেল সকােলর অেপ�া কেরা না। সকােল 

জীিবত থাকেল স��ার অেপ�া কেরা না। অসু�তার আেগই 

সু�তার মূল�ায়ন কর। মৃতু� আসার পূেব�ই জীবনেক কােজ 

লাগাও!” (বুখারী-৬৪১৬) 
 

মৃতু�েত অনীহা িক আ�াহর সা�ােত অনীহা? 
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আেয়শা রা. �থেক বিণ�ত, নবী করীম সা. বেলন, �য আ�াহর 

সা�াত পছ� করেব, আ�াহও তার সা�াত পছ� করেবন। 

আর �য আ�াহর সা�াত অপছ� করেব, আ�াহও তার সা�াত 

অপছ� করেবন। বললাম, �হ আ�াহর নবী, তাহেল মৃতু�েত 

অনীহা? মৃতু�েক �তা সকেলই অপছ� কের। নবীজী বলেলন, 

িবষয়িট এমন নয়; বরং মুিমনেক যখন আ�াহর রহমত, তাঁর 

স�ি� এবং জা�ােতর সুসংবাদ �দওয়া হয়, তখন �স আ�াহর 

সা�ােত উদ�ীব হেয় ওেঠ। িক� কােফরেক যখন আ�াহর 

��াধ ও শাি�র কথা �নােনা হয়, তখন �স আ�াহর সা�ােত 

অনীহা �দশ�ন কের। আ�াহও তখন তার সা�াত অপছ� 

কেরন।” (মুসিলম-২৬৮৫) 

 
------------- 

কিঠন বা�বতা, 

সকেলই মৃতু�েত িব�াস কের, িক� খুব কম �লাকই তার জন� 

��িত �নয়। 
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মৃতু�র ��িত 
 

মৃতু� আসার পূেব�ই তার জন� যথাযথ 

��িত �নয়া সকেলর কত�ব�। মৃতু� অবশ�ই 

সকেলর কােছ আসেব। �ছাট-বড় কাউেক 

�স ছাড় �দেব না। সংেশাধেনর উে�েশ� 

কােরা জন� �স কাল িবল� করেব না।  

 

* মানুষ কীভােব মৃতু�র জন� ��ত হেব? 

* মৃতু�র পর উপকারী কাজ�েলা কী? 

 

ভূিমকা 

তাওবা কের আমরণ সৎকেম� িল� থাকাই মৃতু�-পরবত�ী জীবেন 

সুখী হওয়ার একমা� উপায়। 

আ�াহ তা‘লা বেলন.  

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ُّ 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس

 ١١ -  ١٠ا�نافقون:  َّ  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
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 “আিম �তামােদরেক যা িদেয়িছ, তা �থেক মৃতু� আসার আেগই 

ব�য় কর। অন�থায় �স বলেব, �হ আমার পালনকত�া, আমােক 

আরও িকছুকাল অবকাশ িদেল না �কন? তাহেল আিম সাদকা 

করতাম এবং সৎকম�ীেদর অ�ভু�� হতাম। �েত�ক ব�ি�র 

িনধ�ািরত সময় যখন উপি�ত হেব, তখন আ�াহ কাউেক 

অবকাশ �দেবন না। �তামরা যা কর, আ�াহ �স িবষেয় খবর 

রােখন।” (সূরা মুনািফকুন ১০-১১) 

নবী করীম সা. বেলন, 

� ����� ��� ���� ، و� �� ��� �� �� ��� ���� ، ا���� ��

  و���ك ��� ���ك ، و��ا�� ��� ���� ، و����� ��� ����

পাঁচিট িবষয় মূল�ায়ন কর অপর পাঁচিট িবষয় আসার পূেব�ই। 

�যৗবনেক বাধ�েক�র পূেব�, সু�তােক অসু�তার পূেব�, ধৈন�য�েক 

দািরে��র পূেব�, অবসরেক ব��তার পূেব� এবং জীবনেক মৃতু�র 

পূেব�। (সহীহ তারগীব-৩৩৫৫) 

 

মৃতু�র পর উপকারী আমল 

স�ানেদরেক সৎকম�শীল�েপ 

গেড় �তালা। �কননা পরবত�ীেত 

িপতৃ-পু�ষেদর জন� �স রহমত 

ও মাগেফরােতর �দায়া করেব। 

শরীয়েতর �ান িশখা, চচ�া করা 
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এবং �চার করা। সাদকােয় জািরয়া’র কাজ �বিশ কের করা। 

উপেরা� সব�েলার ফিযলত নবী করীম সা. একিটমা� হািদেস 

বেলেছন, 

�� و�� ����� ��  ���ن ا���� �� إ� �� ��ث � ���� ��ر إذا ��ت ا��

  وو�� ��� ���� �

 “মানুষ মের �গেল িতনিট আমল ছাড়া তার সম� আমল ব� 

হেয় যায়, এক- সাদকােয় জািরয়া। দুই- মানুষ উপকৃত হয় 

এমন এেলম। িতন- মৃতু�র পর তার জন� �দায়া করেব এমন 

সুস�ান।” (মুসিলম-১৬৩১) 

সাদকােয় জািরয়া িহেসেব আরও �য সব আমেলর �িতফল 

মুিমেনর কােছ িগেয় �প�ছুেব, 

ن � ���� ا���� �� �� و������ ��� ���� ��� ��� إ�  ��ل

 � �� � و����� ور�� أو ����ا ���ه أو ���� ��� ه وو��ا ���� �� و���

�ا أ��اه � ��� و�����  ا����� ���ه أو ��
�

� ��� �� � أو ���� أ����

���� ��� �� �����  

নবী করীম সা. বেলন,   “মৃতু�র পর মুিমেনর কােছ �য সকল 

আমল িগেয় �প�ছুেব- �য দীনী �ান �স িশ�া িদেয়েছ এবং 

�চার কেরেছ, �য সুস�ান �স �ছেড় এেসেছ, �য কুরআন �স 

পরবত�ীেদর কােছ �রেখ �গেছ, �য ঘর �স পিথক মুসািফরেদর 

জন� �তির কেরেছ, �য নদী (পুকুর) �স �বািহত (খনন) 
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কেরেছ, সু� অব�ায় �য সাদকা তার স�দ �থেক �বর কেরেছ 

এবং সব�েশষ সােথ থাকেব তার মৃতু�-পরবত�ী জীবন।” (ইবেন 

মাজা-২৪২) 

 

অিসয়ত �লখা 

মৃতু�র ��িত��প অিসয়ত 

িলেখ রাখা আবশ�ক। উ�ম 

হেলা িকছু স�দ সাদকা’র 

জন� িনধ�ারণ করা। কিতপয় 

সাহাবী একতৃতীয়াংশ আবার 

�কউ এক চতুথ�াংশ স�দ সাদকা’র জন� অিসয়ত কের 

িগেয়িছেলন। নবী করীম সা. বেলন, 

� أ����
�

دة �� �   إن � ���ق ���� ��� و���� ���� أ��ا�� ز��

 “িন�য় আ�াহ �তামােদর মৃতু�-মুহূেত� সৎকম� বৃি�র উে�েশ� 

�তামােদর এক তৃতীয়াংশ স�দ সাদকা িহেসেব �হণ 

কেরেছন।” (ইবেন মাজা-২৭০৯) 

অপর হািদেস নবী করীম সা. এরশাদ কেরন, 

� إ�  �� أن ��� �� أن ���� ������ ء �� �
�� �� ا��ئ ��� � ��

  وو���� ������ ���ه
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 “�কােনা মুসিলেমর কােছ যিদ িকছু স�দ অবিশ� থােক যা �স 

অিসয়ত কের িদেত চায়, তেব �স �যন দুই রাত অিতবািহত 

হওয়ার পূেব�ই অিসয়ত িলেখ রােখ।” (বুখারী-২৭৩৮) 

আ�ু�াহ ইবেন উমর রা. বেলন, 

���ل ذ�� إ� و���ي ملسو هيلع هللا ىلص �� ��ت ��� ���� ��� ��� ر��ل � 

������ �
  و����

 “নবীজীর মুেখ একথা �নার পর অিসয়ত �লখা-িবহীন একিট 

রা�ও আমার অিতবািহত হয়িন।” 

 

আ�ার সােথ মৃতু�র স�ক� 

�দেহর মােঝ আ�ার �কৃিত িনেয় মানুষ মেতাপাথ�ক� কেরেছ। 

আ�া �দেহর �েত�কিট অে� িবচরণশীল। আ�ার উপি�িতই 

জীবন। আ�া এবং অ�র অিভ� ব�। আ�ার িবচরণে�� 

হেলা �দহ। �দহ �থেক আ�া যখন পৃথক হেয় যায়, তখন মানুষ 

মৃতু�র স�ুখীন হয়। 

�হ �কবল একিট সৃি�। তেব �দেহর মৃতু�র ফেল আ�ার মৃতু� 

ঘেট না। আ�ার �দহ-িবে�দ ইে�কাল (�ান-পিরবত�ন) মা�; 

িক� আ�ার �কােনা মৃতু� �নই। �দহ িনঃেশষ হওয়ার পরও 

আ�া অবিশ� থােক। হয়েতা িচর-সুেখ অথবা অসহনীয় দুঃেখ।  

 

 



 104

---------- 

বা�বতা.. 

�য ব�ি� আ�াহর সা�াৎ পছ� কের, আ�াহও তার সা�াৎ 

পছ� কেরন। আর �য আ�াহর সা�াৎ অপছ� কের, আ�াহও 

তার সা�াৎ অপছ� কেরন। 
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মৃেতর িবধান 
 

�ান ও িচিকৎসা িব�ােনর এ 

অত�াধুিনক যুেগ মৃতু� আসার 

পূেব�ই িনদশ�ন �দেখ অেনেকই 

মৃতু� বুেঝ �ফেল। িক� অেনক 

সময় মানুষ স�ূণ� �িতকুল 

পিরি�িতেত মৃতু�বরণ কের। 

তাই মৃতু�র িনদশ�নাবলী 

স�েক� অবগত হওয়া সকেলর জন�ই একা� জ�রী। 

মৃতু�র িকছু শরয়ী িবধান রেয়েছ। রেয়েছ িকছু িফকহী মাছািয়ল। 

তাই মৃতু�র িনদশ�ন�েলা জানেত হেব। মৃেতর �গাসল এবং তার 

কাফন-দাফেনর প�িত িশখেত হেব। 

 

* মৃতু�র িনদশ�ন�েলা কী কী? 

* মৃতেক কীভােব �গাসল �দয়া হয় এবং কাফন পরােনা হয়? 

* কীভােব জানাযা পড়েত হয় এবং দাফন করেত হয়? 

 

মৃতু�র িনদশ�ন 
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�হ �বর হওয়ার সময় মৃেতর উপর �য সব অব�ার �কাশ 

ঘেট, 

১। অপলক দৃি�েত তািকেয় থাকেব, �যন তার দৃি� উপেরর 

িদেক ব�দূর চেল �গেছ। 

২। নািসকা খািনকটা ডানিদেক অথবা বামিদেক সের যােব। 

৩। সব�া� িনে�জ হওয়ার ফেল �চায়ােলর িন�াংশ ঠা�া হেয় 

যােব। 

৪। �দহ িশিথল হেয় যােব। 

৫। �দক�ন �থেম যােব। 

এ সব�েলা বা কেয়কিট যিদ কােরা উপর �কাশ হয়, তেব 

বুঝেত হেব তার মৃতু� হেয় �গেছ। 

 

লাশ কবের িনেয় যাওয়া 

�ত কাফন ও জানাজা �শষ কের লাশ কবেরর িদেক িনেয় 

যাওয়া উ�ম। নবী করীম সা. বেলন, 

� ، ��ن ��� ���� 
�

��زة وا������ ا����ل �� أ���� إذا و��� ا��

�� وإن ��� ��� ���� �� �
������ �� �

�� � �� و����! أن ���� � ������

���ن ، و�� ��� ����� ء إ� ا�� �
�� � � �؟ ���� ����   �����ا ��

“জানাজা �শষ হেল �লােকরা যখন লাশ কাঁেধ উঠায়, মৃত 

সৎেলাক হেল তখন বলেত থােক, �ত িনেয় চল আমায়.. �ত 

িনেয় চল আমায়..। আর অসৎ হেল বলেত থােক- হায়, �কাথায় 
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িনেয় চলেল আমায়? এভােব �স িচৎকার করেত থােক। মানুষ 

ব�তীত সকল �াণীই তার িচৎকার �নেত পায়। যিদ মানুষ 

�নত তেব �ব�শ হেয় �যত।” (বুখারী-১৩১৪) 

�ত কাফন-দাফন স�� করা উ�ম। নবী করীম সা. বেলন, 

��زة ، ��ن ��� ����  �� أ���ا ��

� إ��� ، وإن �� ـ� ������� ���

��ى ذ�� ��� ������ �� 

  ر����

“�ত জানাজা �শষ কের 

দাফন স�� কর। যিদ �স 

সৎ হয়, তেব কতই না উ�ম �ােন তােক এিগেয় িদ�। আর 

যিদ অসৎ হয়, তেব অিন�েক �তামােদর কাঁধ �থেক নািমেয় 

িদ�।” (মুসিলম-১৩১৬) 

 

িতনিট ব� মৃেতর সােথ কবের যায় 

জীব�শায় মানুষ কতিকছু কামনা কের, স�দ স�য়, উৎকৃ� 

ফািন�চার িদেয় ঘর সি�ত-করণ, সব�াধুিনক গািড় িনব�াচন, 

সেব�া�ত বাড়ী িনম�াণ ইত�ািদ। পাশাপািশ �স ��� �দয় তার 

�ী-স�ান ও �পশা; ভাল �হাক চায় ম�। 

অতঃপর যখন মারা যায়, তখন িতনিট িবষয় তার সােথ কবেরর 

িদেক যায়- ধন স�দ, অথ�াৎ তার �কনা গািড়েত কের তােক 
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িনেয় যাওয়া হয়। পিরবার অথ�াৎ �ী-পু� ও ভাই-�বান এবং 

তার কম�। কবর� করার পর �থম দুেটা িফের যায়। �কবল 

কম� তার সােথ রেয় যায়। 

হ�াঁ.. পিরবার-পিরজন, ব�ু-বা�ব, ধন-স�দ.. সবিকছুই িফের 

যায়। �কবল তার কম�ই তার সােথ �থেক যায়। �যমনিট নবী 

করীম সা. বেলেছন, 

�� ا���ن و���� وا��� ����� أ�� و��� و�� ،  ���� ا��� ��ث ، ���

�� أ�� و��� ، و���� �� ���  

 “িতনিট ব� মৃেতর সােথ কবেরর িদেক যায়, দুিট িফের আেস, 

একিট রেয় যায়- স�দ, পিরবার ও কম�। পিরবার ও স�দ 

িফের আেস; �থেক যায় �কবল কম�।” (মুসিলম) 

আ�ার �দহ-িবে�েদর পরপরই মৃত দুিনয়ার জগত �থেক 

বারযােখর জগেত চেল যায়। 

তেব �কমন হয় �সই বারযাখী জীবন? 

আর কবরবাসীর অব�াই কী�প? 

 

 

------------ 

হায় আ�য�..! 

যারা কবের �রেখ চেল আসেব, তােদর আমরা মূল�ায়ন কির, 

আর �য কবের স� �দেব, তােক আমরা অবেহলা কির। 
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বারযাখ এর জীবন 
 

 

 

 .. ভূিমকা 

 .. কবর 

 .. কবের মানুেষর অব�া 

 .. আ�া এবং �দেহর স�ক� 

 .. কবের শাি� ও শাি�র পে� �মাণ 

 .. বারযাখী জীবেন মানুেষর অব�া 

 .. কবেরর আযােবর কারণ 

 .. কবেরর আযাব �থেক বাঁচার উপায় 

 .. �য সকল সৃি� �ংস হয় না 

 .. কবেরর ব�াপাের সাতিট িবধান 
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ভূিমকা 
 

বারযাখ অথ� হেলা দু’িট ব�র মােঝ পাথ�ক� িবধানকারী এক 

সীমােরখা (অ�রাল)। �যমনিট আ�াহ কুরআেন বেলেছন,  

 ٢٠ا�ر�ن:  َّ ىم مم خم حم جم ُّ 

 “উভেয়র মাঝখােন রেয়েছ অ�রাল, যা তারা অিত�ম কের 

না।” (সূরা আর-রাহমান-২০) অথ�াৎ সুিম� পািন ও লবণা� 

পািনর মােঝ রেয়েছ একিট সীমােরখা, ফেল এতদুভয় িমি�ত 

হয় না।  

বারযাখ এর জীবন হেলা দুিনয়া এবং আেখরােতর মধ�বত�ী 

একিট অ�ব�ত�ীকালীন জীবন। কবর� �হাক বা না �হাক। 

�ািলেয় �দয়া �হাক, পািনেত ডুিবেয় �দয়া �হাক বা জীবজ� 

তােক �খেয় �ফলুক.. সব�াব�ায় তােক বারযােখ পদাপ�ণ করেত 

হেব।  

মারা যাওয়ার সােথ সােথ মানুষ বারযাখী জীবেন �েবশ কের। 

পুন��ান পয�� �স �সখােনই অব�ান করেব। �যমনিট আ�াহ 

তা‘লা বেলেছন,  
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 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 

 خس حس مخجس جخ  مح جح حجمج هتمث مت خت

 ١٠٠ - ٩٩ا�ؤمنون:  َّ جض مص خص حص مس

 “যখন তােদর কারও কােছ মৃতু� আেস, তখন �স বেল, �হ 

আমার পালনকত�া, আমােক পুনরায় (দুিনয়ােত) ��রণ ক�ন! 

যােত আিম সৎকম� করেত পাির, যা আিম কিরিন। কখনই নয়, 

এ �তা তার একিট কথার কথা মা�। তােদর সামেন বারযাখ 

(পদ�া) রেয়েছ পুন��ান িদবস পয��।” (সূরা মুিমনুন ৯৯-১০০) 
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কবর 
 

কবর হেলা মানুেষর ঘর এবং �কয়ামত পয�� তােদর 

আবাস�ল। কবর�করণ িবষয়িট �থম আদম স�ান �থেকই 

�চিলত। সৎকম�শীলগণ কবর �থেক িশ�া �হণ কের এবং 

দু’�চােখ অ� ঝরায়। 

কারণ, তারা ভােলা কেরই 

জােন, িচরিদেনর জন� 

একিদন তােদরেক �সখােন 

চেল �যেত হেব। 

 

* তেব কবর কী? 

* �সখােন মানুেষর অব�া কী�প হেব? 

* �কনইবা নবী করীম সা. আমােদরেক কবর িযয়ারেতর   

  আেদশ কেরেছন? 

 

একিট ঘটনা 

একদা উমর িবন আ�ুল আযীয রহ. তার পিরবার� একজেনর 

দাফন �শেষ উপি�ত �লাকেদর িদেক তািকেয় বলেত লাগেলন, 
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“�হ �লাকসকল! কবর আমােক �ডেক বলেছ, �হ উমর িবন 

আ�ুল আযীয, িজে�স কর না �তামার ব�ুেদর সােথ আিম কী 

আচরণ কেরিছ?! বললাম, কী আচরণ কেরছ! বলল, তােদর 

কাফন িছঁেড় �ফেলিছ। �দহ �তিব�ত কেরিছ। র� চুেষ 

িনেয়িছ। মাংস ভ�ণ কেরিছ। িজে�স করছ না �তামার 

সু�দেদর সে� কী�প আচরণ কেরিছ? বললাম, কী�প? বলল, 

তােদর দুই হাতেক কি� �থেক আলাদা কের িদেয়িছ। দুই 

কনুইেক বা� �থেক পৃথক কের িদেয়িছ। দুই বা�েক �� �থেক 

িবি�� কের িদেয়িছ। িনত�েক উ� �থেক দূের সিরেয় 

িদেয়িছ। দুই উ�েক হাঁটু �থেক আলাদা কের িদেয়িছ। দুই 

হাটুেক নলা �থেক পৃথক কের �ছেড়িছ। দুই নলােক পা �থেক 

িবি�� কের িদেয়িছ। 

অতঃপর উমর কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, �জেন �রেখা, দুিনয়ার 

আয়ু খুবই অ�। এখানকার স�ািনতরা একিদন অপমািনত 

হেব। যুবেকরা একিদন বৃ� হেব। জীিবতরা একিদন মৃতু�মুেখ 

পিতত হেব। দুিনয়ার �মােহ �য �তািরত হেলা, �সই �কৃত 

�তািরত। 

আধুিনক শহর-ব�েরর �পকারগণ আজ �কাথায়? মািট তােদর 

সে� কী আচরণ কেরেছ? কীট তােদর হাড়�েলা কী বািনেয়েছ? 

দুিনয়ােত তারা �কামল িবছানায় আরাম করত। দািম গািলচার 

উপর হাঁটত। শত শত �সবক-�সিবকা রাতিদন ব�� থাকত 

তােদর িবেনাদন িদেত। তােদর জন� পািনয় সরবরাহ করেত। 
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তােদর কবেরর িদেক আজ তািকেয় �দখ! ধিনেদর িজে�স কর, 

�কােনা স�দ িক তারা �সখােন িনেয় �যেত �পেরেছ? 

দির�েদর িজে�স কর, তােদর দাির�� িক �সখােন অবিশ� 

আেছ? 

তােদর িজ�ােক িজে�স কর, যা িদেয় তারা কথা বলত। 

�চাখেক িজে�স কর, যা িদেয় তারা �সৗ�য� অবেলাকন করত। 

তােদর নরম চামড়া এবং সু� �চহারা�েলা স�েক� িজে�স 

কর। কীট এ�েলা কীেস পিরণত কেরেছ! িববণ� কের �ছেড়েছ। 

মাংস �খেয় �ফেলেছ। হাড়�েলা িছ�িবি�� কের িদেয়েছ।  

�কাথায় আজ তােদর �সবক-�সিবকা? �কাথায় তােদর অেঢল 

ধনস�দ? আ�াহর শপথ, কবের তারা গািলচা িবছােনার 

সুেযাগ পায়িন। �সাফায় �হলান �দয়ার সাহস পায়িন। িদন-রাত 

িক তােদর জন� সমান নয়? মৃতু� তােদর আমলেক ব� কের 

িদেয়েছ। ব�ু-বা�ব �থেক িবি�� কের িদেয়েছ। �ীরা িভ� 

�ামী �হণ কের সংসার করেছ। �ছেল-�মেয়রা নতুন জীবন 

িনেয় সুেখ আেছ। উ�রািধকার �পেয় সকেলই পরম শাি�েত 

িদনযাপন করেছ।  

আর কােরা কােরা কবরেক �শ� কের �দয়া হেয়েছ। �সখােন 

তারা সীমাহীন সুেখ জীবনযাপন করেছ।  

অতঃপর আবােরা কাঁদেত কাঁদেত বলেত লাগেলন,  “�হ 

আগামীর কবর-বাসী! কীেস �তামােদর �তািরত কের �রেখেছ? 

আজেকর স�া, সুগি� এবং �সৗ�য� িক �সিদন �তামার সে� 
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থাকেব? হায়, মৃতু�র �ফেরশতা পালনকত�ার প� �থেক কী 

বাত�া িনেয় �তামার কােছ এেস �প�ছুেব?! 

অতঃপর ��নরত অব�ায় বাড়ী িফের �গেলন। এর িঠক এক 

স�াহ পরই িতিন ইে�কাল কেরিছেলন। (আ�াহ তাঁেক রহম 

ক�ন) 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

কবরই �তামার �কৃত ঘর, 

এেক সুসি�ত কর অথবা অবেহলায় ন� কর!  
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কবের মানুেষর অব�া 
 

কবর এমন এক জগত, �যখােন অেনক িকছুই ঘটেত পাের। 

নবী করীম সা. আমােদরেক �স স�েক� অবিহত কের সতক� 

কেরেছন। আমল অনুযায়ী কবের মানুেষর অব�া িবিভ� রকম 

হয়।  

মৃেতর অব�া, আ�ার �দহ-িবে�দ মুহূত�, �ফেরশতােদর 

উপি�িত, মুিমনেদর জন� আসমােনর দরজা�েলা উে�াচন এবং 

কােফরেদর জন� তা ব�করণ ইত�ািদ িবষয়�েলা নবী করীম 

সা. সিব�াের বণ�না কেরেছন।  

 

* তাহেল মুিমন ও কােফেরর মেধ� কী পাথ�ক�? 

* এবং �দেহর সােথ আ�ার কী স�ক�? 

 

মুিমেনর অব�া 
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বারা িবন আিযব রা. বেলন, একদা নবী করীম সা. এর সােথ 

আমরা এক �লােকর জানাজায় উপি�ত হলাম। নবী করীম সা. 

কবেরর উপের বসেল আমরা তার চারপােশ বেস �গলাম। 

শা�ভােব উপেবশন করলাম, িঠক �যন আমােদর মাথার উপর 

পািখ বেস আেছ। অন�িদক মৃেতর জন� কবর খনন চলিছল।  

নবীজী দুইবার অথবা িতনবার বলেলন, কবেরর আযাব �থেক 

�তামরা আ�াহর আ�য় �াথ�না কর!  

অতঃপর বলেলন, মুিমন 

ব�ি�র যখন ইহজগৎ ত�াগ 

কের পরকােলর িদেক যা�ার 

সময় হয়, তখন আসমান 

হেত সূেয�র ন�ায় 

আেলােকা�ল �চহারা-ধারী 

অিতসু�র �ফেরশতাগণ 

জা�ােতর একিট কাফন ও জা�ােতর একিট চাদর িনেয় তার 

কােছ অবতরণ কের তার দৃি�সীমার �ভতের বেস যায়। 

অতঃপর মৃতু�র �ফেরশতা তার মাথার পােশ এেস বেস বলেত 

থােক, �হ পিব� আ�া, আ�াহর স�ি� ও �মার সিহত তুিম 
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�বিরেয় এেসা! তখন পািন �যমন পাে�র মুখ �থেক ধীের ধীের 

�বেয় পড়েত থােক, আ�াও �তমন ধীের ধীের �বর হেয় চেল 

আেস। অতঃপর মৃতু�র �ফেরশতা �হেক কবজা কের অিবলে� 

ঐ কাফেন আবৃ� কের �নয়। আর তা �থেক িমশেকর �চেয়ও 

অিধক সু�াণ �বর হেত থােক।  

 

আসমােনর িদেক যা�া 

নবীজী বলেত লাগেলন, 

অতঃপর তারা �হেক িনেয় 

ঊ��াকােশ গমন কের। 

পিথমেধ� যখনই �কােনা 

�ফেরশতা-দল িজে�স কের, 

�ক এই পিব� আ�া? 

উ�ের বলা হয়, অমুেকর পু� অমুক (দুিনয়ায় সেব�া�ম �য নােম 

তােক ডাকা হেতা) এভােব তারা দুিনয়ার আসমােন িগেয় ি�র 

হয়। আসমােনর দরজা খুলেত বলা হেল তার জন� দরজা খুেল 

�দয়া হয়। এভােব �েত�ক আসমােনর দরজা তার জন� উ�ু� 

কের �দয়া হয়। �শষপয�� স�ম আসমােন িগেয় ি�র হয়। 

অতঃপর আ�াহ বেলন, আমার এ বা�ার নামটুকু 

�তামরা  “ইি�য়�ীন”-এ িলেখ দাও এবং জিমেন তােক �ফরত 

পাঠাও। কারণ, জিমন �থেকই তােক সৃি� কেরিছ। জিমেনই 
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তােক �ফরত পাঠাব এবং জিমন �থেকই তােক পুন��ান 

করব।  

অতঃপর তার �হ �দেহ �ত�াবত�ন করেল দু’জন �ফেরশতা 

এেস তােক বিসেয় িজে�স কেরন, �তামার �ভু �ক? �স বেল, 

আমার �ভু আ�াহ! িজে�স কের, �তামার ধম� কী? উ�র �দয়, 

আমার ধম� ইসলাম। আবার িজে�স কের, �তামােদর কােছ 

��িরত এই পু�ষিট �ক? �স বেল, িতিন আ�াহর রাসূল? 

আবার িজে�স কের, �তামার �ান কী? উ�র �দয়, আিম 

আ�াহর কালাম পেড়িছ, তােত িব�াস কেরিছ এবং সত�ায়ন 

কেরিছ।  

অতঃপর আসমান �থেক �ঘাষেকর �ঘাষণা �ভেস 

আেস,  “আমার বা�া সত�ই বেলেছ, সুতরাং তার জন� �তামরা 

জা�ােতর িবছানা িবিছেয় দাও! জা�ােতর �পাশাক পিরেয় দাও! 

জা�ােতর িদেক তার জন� একিট দরজা কের দাও! অতঃপর 

জা�ােতর সুবাস ও সুবাতাস তার কােছ আসেত থােক। কবর 

তার দৃি�সীমা পিরমাণ �শ� কের �দয়া হয় এবং তার কােছ 

সু�র সু�, সুগি�ময় ও ��� �পাশােক সি�ত একেলাক এেস 

বেল, সেব�া�ম িবষেয়র সুসংবাদ �হণ কর! এটাই �সই 

�িত�ত িদন। �স িজে�স কের, তুিম �ক? �তামােক �দেখ 

�ভ-ল�ণ বুঝা যাে�! উ�ের �স বেল, আিম �তামার সৎকম�। 

অবশ�ই  তুিম দুিনয়ােত আ�াহর আনুগেত� তৎপর িছেল। 

আ�াহর অবাধ�তায় িন�ৎসাহী িছেল। ফেল আ�াহ �তামােক 
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এই স�ান দান কেরেছন। অতঃপর �স বলেত থােক, �হ 

�িতপালক, �কয়ামত সংঘিটত ক�ন, �যন আিম আমার 

পিরজন ও (জা�ােতর) ধন-ভা�ােরর িদেক িফের �যেত পাির। 

হ�াঁ.. আিমই �তামার �সই সৎকম�.. তেব কী িছল তার সৎকম�..? 

এ �তা তার নামায, �রাযা, তার সততা ও সত�বািদতা, তার ভয় 

ও কা�া, তার হ� ও উমরা, তার কুরআন �তলাওয়াত, 

পালনকত�ার �িত তার অিতশয় ��া ও ভােলাবাসা, রাি�কােল 

তার িবরামহীন এবাদত, িদেনর �বলায় �রাযা, িপতা-মাতার �িত 

তার সদাচরণ, �ােনর �িত তৃ�া, আ�াহর পেথ িজহাদ এবং 

সেত�র িদেক মানুষেক দাওয়াত। মুিমন ব�ি� সু�র এই 

�লাকিটেক সুসংবাদ িদেত �দখেব। চারপােশ তািকেয় �দখেব, 

কবর তার দৃি�সীমা পয�� �শ� হেয় �গেছ। তােত জা�ােতর 

িবছানা িবছােনা। গােয় জা�ােতর �পাশাক। �স বুঝেত পারেব, 

জা�ােত তার জন� অেপ�মাণ �নয়ামতসমূেহর তুলনায় এ�েলা 

িকছুই না। ফেল �দায়া করেত থাকেব, �হ �িতপালক! �কয়ামত 

�রাি�ত ক�ন, �যন পিরবার ও িচরসুেখর িদেক আিম চেল 

�যেত পাির। 

 

কােফর ও পািপে�র অব�া 

নবী করীম সা. বলিছেলন, িন�য় কােফর ও পািপে�র যখন 

মৃতু�র সময় হয়, আেখরােতর িদেক যা�ার মুহূত� এেস যায়, 
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আসমান হেত তখন কােলা কুৎিসত আকৃিতেত �মাটা অমসৃণ 

�পাশাক িনেয় �ফেরশতাগণ তার কােছ এেস তার দৃি�সীমার 

�ভতের বেস যায়। 

অতঃপর মৃতু�র �ফেরশতা এেস 

মাথার পােশ বেস বেল, �হ 

পািপ� আ�া, আ�াহর ��াধ ও 

�গা�া িনেয় তুই �বিরেয় আয়! 

অতঃপর আ�া শরীের ছুটাছুিট 

করেত থােক। অতঃপর 

�ফেরশতা তার শরীর �থেক এমনভােব তােক �টেন �বর কের, 

�যমন গরম িশক �থেক িস� মাংস �টেন িবি��ভােব আলাদা 

করা হয়। আসমান জিমেনর সকল �ফেরশতা তােক অিভশাপ 

িদেত থােক। আ�া বিহ�ােরর পর অিবলে� তােক �সই �মাটা 

অমসৃণ �পাশােকর িভতের �রেখ �দয়া হয়। আর তা �থেক 

পচা-গলা ব�র �চেয় িনকৃ� দুগ�� �বর হেত থােক। তােক িনেয় 

�ফেরশতারা উপের উঠেত থােক। �কােনা �ফেরশতার পাশ 

িদেয় অিত�ম-কােল িজে�স কের, �ক এই পািপ� আ�া? 

উ�ের তারা বেল, অমুেকর �ছেল অমুক (দুিনয়ােত �য িনকৃ� 

নাম িদেয় তােক ডাকা হেতা) �শষপয�� তােক দুিনয়ার আসমান 

পয�� িনেয় আসমােনর দরজা খুলেত বলা হয়, িক� পািপ� এই 

আ�ার জন� দরজা �খালা হয় না। অতঃপর নবীজী আয়াত পাঠ 

করেলন,  “তােদর জন� আসমােনর �ার�েলা উ�ু� করা হেব 
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না। �য পয�� না সূেচর িছ� িদেয় উট �েবশ কের।” (সূরা 

আ’রাফ-৪০) 

অতঃপর আ�াহ বেলন, তার নামটা জিমেনর 

সব�িন�  “িস�ীন”-এ িলেখ দাও! অতঃপর তার �হেক িনে�প 

করা হয়। নবীজী আয়াত পাঠ করেলন,  “�য �কউ আ�াহর 

সােথ শরীক করল; �স �যন আসমান �থেক িছটেক পড়ল, 

অতঃপর মৃতেভাজী পাখী তােক �ছাঁ �মের িনেয় �গল অথবা 

বাতাস তােক উিড়েয় িনেয় �কােনা দূরবত�ী �ােন িনে�প 

করল।” (সূরা হ�-৩১) 

অতঃপর আ�া �দেহ �ত�াবত�ন করেল দু’জন �ফেরশতা এেস 

তােক বিসেয় িজে�স কের, �তামার �ভু �ক? �স বেল, হায় 

হায়.. আিম �তা জািন না। িজে�স কের, �তামার ধম� কী? �স 

বেল, হায় হায়.. আিম �তা জািন না। আবার িজে�স কের, 

�তামােদর কােছ ��িরত এই ব�ি�িট �ক? �স বেল, হায় হায়.. 

আিম �তা জািন না। তারা বলেত থােক, তুিম িকছুই জানিন! 

িকছুই পড়িন!  

অতঃপর আসমান হেত �ঘাষেকর �ঘাষণা �ভেস আেস,  “�স 

িমথ�া বেলেছ, সুতরাং তার জন� জাহা�ােমর িবছানা িবিছেয় 

দাও! জাহা�ােমর িদেক তার জন� দরজা কের দাও! ফেল 

জাহা�ােমর উ�াপ এবং অি�িশখা তার কবের আসেত থােক। 

কবরেক তার জন� অিত-সংকীণ� কের �দয়া হয়, ফেল তার 

�দেহর মাংসিপ��েলা িব�ত হেয় যায়। অতঃপর দুগ��যু�, 
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িব� ও ভয়ানক �চহারািবিশ� একেলাক অমসৃণ �পাশােক তার 

কােছ এেস বলেত থােক, এটাই �তামার �সই �িত�ত িদন। 

আ�াহর আনুগেত� তুিম অবেহলা করেত। আ�াহর অবাধ�তায় 

তুিম তৎপর িছেল। ফেল �তামার আজ এই পিরণিত। �স 

বলেব, তুিম �ক? �তামােক �দেখ অ�ভ ল�ণ বুঝা যাে�। �স 

বলেব, আিমই �তামার �সই অপকম�.. 

হ�াঁ.. �স বলেব, আিমই �তামার �সই অপকম�..! তেব কী �সই 

অপকম�..? 

এেতা আ�াহর সে� তার অংশীদার সাব��-করণ, আ�াহেক 

�ছেড় অন�েদর নােম শপথ, কবর-পূজা, মদ�পান, ব�িভচার, সুিদ 

�লনেদন, গানবাদ� �বণ, উপেদশ-কারীেদর অবমূল�ায়ন এবং 

সৃি�কত�ার উপর দুঃসাহস �দশ�ন। �সিদেনর শত অনুতাপ তার 

�কােনা কােজ আসেব না। পিরতাপ �কবল বাড়েতই থাকেব। 

�সিদেনর হাজােরা অ� �ফাটা িব�ুমা� উপকাের আসেব না। 

�কাথায় িছল �তামার এত মায়াকা�া, যখন তুিম িনিষ� ব�র 

িদেক তািকেয় থাকেত! অ�ীলতা এবং কু-�বৃি�র অনুসরণ 

করেত! �যৗনা�, দৃি�, কণ� ইত�ািদ সংর�েণর জন� কত 

উপেদশ �তামার কােছ এেসিছল। আজ তুিম কাঁেদা বা হােসা; 

শাি� হেত র�া পাওয়ার �কােনা উপায় �নই। আ�াহ বেলন, 

 ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم مم ُّ 

 ١٦الطور:  َّ  جي يه
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 “এেত �েবশ কর অতঃপর �তামরা সবর কর অথবা না কর, 

উভয়ই �তামােদর জন� সমান। �তামরা যা করেত �তামােদরেক 

�কবল তারই �িতফল �দয়া হেব।” (সূরা তূর-১৬) 

তখনই �স বুঝেত পারেব, কবর-পরবত�ী জীবন অিধক ভয়াবহ। 

অিধক �ায়ী। 

নবীজী বেলন, অতঃপর �স বলেব, �হ পালনকত�া! আপিন 

�কয়ামত ঘটােবন না। অতঃপর তার শাি�র জন� এক অ�, 

�বাবা ও বিধর �ফেরশতা িনেয়াগ কেরন, যার হােত একিট 

িবশাল হাতুিড়, তা িদেয় যিদ �স পব�তেক আঘাত কের, তেব 

িনিমেষই পব�ত মািটর সােথ িমেশ যােব। হাতুিড় িদেয় �স তােক 

একিট আঘাত কের, আঘােতর ফেল �স মািটর সােথ িমেশ 

যায়। অতঃপর তােক পুনরায় জীিবত কের পূেব�র মেতা কের 

�দয়া হয়। আবােরা �ফেরশতা তােক আঘাত কের মািটর সােথ 

িমিশেয় �দয়। তার িচৎকার মানুষ ও ি�ন ছাড়া সকেলই �নেত 

পায়। (মুসনােদ আহমদ-১৮৫৩৪) 

এই হেলা কবের মানুেষর অব�া। মুসিলমরা যিদ জানত, তেব 

অবশ�ই তার জন� পূণ� ��িত িনত। কবরেক জা�ােতর বািগচা 

বানােত �াণপণ �চ�া করত। অিধক পিরমােণ সৎকম� করত।  

 

----------------------- 

�হ আ�াহ! আমােদর কবর�েলা জা�ােতর বািগচা বািনেয় িদন! 

জাহা�ােমর গ�র �থেক আমােদর বাঁচান। 
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আ�া এবং �দহ 
 

কবের সুখ বা শাি� অবশ��াবী। এেত িব�ু পিরমাণ সে�েহর 

অবকাশ �নই। সকল সৃি�র উপরই তা �িতফিলত হেব। দাফন 

�হাক বা না �হাক। 

 

* কবের সুখ বা শাি� আ�ায় �িতফিলত হেব নািক �দেহ? 

* আ�ার অব�ান �কাথায়? 

* মুিমনেদর আ�ার পিরণাম-�ল �কাথায় এবং কােফরেদর 

আ�ার পিরণাম-�ল �কাথায়? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ ব�তীত �কউ আি�ক ত� স�েক� অবগত নয়। �যমনিট 

আ�াহ বেলন, 

 مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّ 

 ٨٥اإل�اء:  َّ حل جل

 “তারা আপনােক �হ স�েক� িজে�স কের। বেল িদন �হ 

আমার পালনকত�ার আেদশ ঘিটত। এ িবষেয় �তামােদরেক 

সামান� �ানই দান করা হেয়েছ।” (সূরা ইসরা-৮৫) 
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কবের সুখ বা শাি� মূলত আ�ার উপর �িতফিলত হেব। 

দাফেনর পর তা �দেহর সােথ থাকুক বা �দহ �থেক িবি�� 

�হাক। �যমন, কাউেক যিদ পুিড়েয় �ফলা হয় বা তার লাশ 

�কেট টুকেরা টুকেরা কের �দয়া হয়। সুখ বা শাি� আ�াদেনর 

জন� আ�া �দেহর মুখােপ�ী নয়। �কবল আ�াই শাি� এবং 

সুখ অনুভব করেত পাের। 

 

আ�ার অব�ান �কাথায়? 

উ�রঃ মৃতু�র পর তার অব�ান িবিভ� �ােন হেত 

পাের। জা�ােত, জাহা�ােম, ভূপৃে� বা অন� �কােনা �ােন। 

 

নবীেদর �হ 

বারযাখী জীবেন নবীেদর �হ�েলা  “ইি�য়�ীন”-এর সেব�া�ত 

�ের অব�ান কের। �যমনিট নবী করীম সা. �ম’রােজর রাি�েত 

�দেখিছেলন। আদম আ. �ক �থম আসমােন, ইয়ািহয়া এবং 

ঈসা আ. �ক ি�তীয় আসমােন, ইউসুফ আ. �ক তৃতীয় 

আসমােন, ইি�স আ. �ক চতুথ� আসমােন, হা�ন আ. �ক প�ম 

আসমােন, মুছা আ. �ক ষ� আসমােন এবং ইবরাহীম আ. �ক 

স�ম আসমােন �দেখিছেলন। 
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শহীদেদর �হ 

বারযাখী জীবেন শহীদেদর �হ�েলা সবুজ পাখীেদর �দেহ 

অব�ান কের। �যথা ই�া, ঘুের �বড়ায়।  

  �� ��� ���� �ملسو هيلع هللا ىلص ��� ر��ل � 

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّ 
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নবী করীম সা. �ক  “আর যারা 

আ�াহর রােহ িনহত হয়, 

তােদরেক তুিম কখেনা মৃত মেন 

কেরা না। বরং তারা িনেজেদর 

পালনকত�ার িনকট জীিবত ও 

জীিবকা-�া�।” (সূরা আেল 

ইমরান-১৬৯) এই আয়াত 
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স�েক� িজে�স করা হেল িতিন বেলিছেলন, 

“তােদর �হ�েলা আ�াহর আরেশর সােথ স�ৃ� �দীপসমূেহর 

আশপােশ অব�ান কের। জা�ােতর �যখােনই মেন চায় ঘুের 

�বিড়েয় অবেশেষ ঐ �দীেপর িনকট িফের আেস। তােদর 

�িতপালক তােদর �িত মনেযাগী হেয় বেলন, �তামােদর কী 

চাওয়া বল! তারা বেল, সবসময় আমরা জা�ােত �ঘারােফরা 

কির, �যখােনই মেন চায় �যেত পাির; এর �চেয় বড় পাওয়া 

আর কী হেত পাের! এভােব িতনবার িজে�স কেরন। �কােনা 

উপায় না �দেখ বলেত থােক, �হ �িতপালক, আমােদর 

আ�া�েলা আমােদর �দেহ �েবশ কিরেয় িদন, আবার আমরা 

দুিনয়ােত িফের িগেয় আপনার পেথ যু� কের ি�তীয়বার শহীদ 

হেয় আিস! অতঃপর পালনকত�া �কােনা চাওয়া �নই �দেখ 

তােদর �ছেড় �দন।” (মুসিলম-৪৯৯৩) 

 

শহীদেদর অব�ার িব�ািরত িববরণ 

বারযাখী জীবেন নবীজীর চাচােতা ভাই জাফর িবন আিব তািলব 

রা. দু’ডানা িদেয় �ফেরশতােদর সে� জা�ােত উেড় �বড়ান। 

জাফর রা. হে�ন আলী রা. এর আপন ভাই। িতিন এবং তার 

�ী আসমা রা. �কেশােরই ইসলাম �হণ কেরিছেলন। তার বয়স 

িছল তখন ২১ বৎসর। ইসলাম �হেণর পর ম�ায় তােদরেক 

চরম িনপীড়েনর স�ুখীন হেত হয়। নবী করীম সা. তােদরেক 
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হাবাশায় (ইিথওিপয়া) িহজরেতর অনুমিত িদেল িতিন িহজরত 

কের �সখােন চেল যান। ম�ার উ�বংশীয় হওয়া সে�ও 

জ�ভূিম �ছেড় তােক পরেদশ হাবাশায় চেল �যেত হয়। �যখােন 

�কউ তােক �চেন না, জােন না, তােদর ভাষা বুেঝ না। িতন 

বৎসর �সখােন িতিন অব�ান কেরন। অতঃপর কুরাইেশর 

সকল �লাক ইসলাম �হণ কেরেছ �েন িতিন ও তার �ী ম�ায় 

িফের আেসন। িক� নবী করীম সা. তােদরেক আবােরা হাবাশায় 

িহজরত করেত বলেল ি�তীয়বার তারা হাবাশায় িহজরত কের 

�সখােন সাত বৎসর অব�ান কেরন। 

পরবত�ীেত খায়বার িবজেয়র সময় নবী করীম সা. হাবাশায় 

িহজরতকারী মুসলমানেদরেক মিদনায় িনেয় আসার জন� িকছু 

মুসলমানেক পাঠান। তারা মিদনায় আসেল নবী করীম সা. 

তােদর �দেখ যারপরনাই খুিশ হন। উে�খ আেছ, জাফর রা. �ক 

�দেখ িতিন তার দুই �চােখ চুমু �খেয় বুেক জিড়েয় িনেয় 

বেলিছেলন, 

�� أدري �� ��
�
  !���� ���وم أم ، ����  �����  أ� أ��  ��

বুঝেত পারিছ না �কানিট আজ �বশী আনে�র; খায়বার িবজয় 

নািক জাফেরর �ত�াবত�ন! (মু�াদরােক হািকম-৪২৪৯) 

জাফর রা. �দিহকভােব অেনকটাই নবীজীর সােথ সাদৃশ�পূণ� 

িছেলন। এমনিক নবী করীম সা. জাফরেক �দেখ বলেতন, 

� � � أ���
� و����

���  
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অবয়ব ও চির� দু’�টােতই তুিম আমার সাদৃশ� �পেয়ছ! 

(মুসনােদ আহমদ-৮৫৭) 

  

মুতা �া�েরর িদেক যা�া 

�বশীিদন হয়িন জাফর রা. 

মিদনায় এেসেছন, হঠাৎ 

সংবাদ এেলা �রামক 

বািহনী মুসিলমেদর 

িব�ে� যু� করেত মুতা 

�া�ের এক� হেয়েছ। সংবাদ �পেয় নবীজী মুসিলমেদর 

সম�েয় �সনাবািহনী গঠন করেলন। কমা�ার িনযু� করেলন 

যাইদ িবন হািরসােক। বেল িদেলন, যাইদ িনহত হেল জাফর 

�সনাপিত। জাফর িনহত হেল আ�ু�াহ িবন রাওয়াহা। 

িতন হাজার �যা�ার সম�েয় মুসিলম-বািহনী গঠন কের নবী 

করীম সা. তােদরেক মুতা �া�েরর িদেক ��রণ করেলন। 

মুসিলমগণ মুতা �া�ের �প�েছ �দেখন চার ল� �যা�ার 

সম�েয় গিঠত �রামক বািহনী �সখােন উপি�ত। 

যু� �� হেলা। যাইদ রা. ঝা�া হােত িনেলন। অ� সময় যু� 

করার পর িতিন শহীদ হেয় �গেলন। অতঃপর জাফর রা. ঝা�া 

ধারণ কের যু� করেত লাগেলন। লড়াই যখন চরম আকার 
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ধারণ করল, �ঘাড়া �থেক লাফ িদেয় িতিন �নেম বলেত 

লাগেলন,  

 ��� ا�� �� وا��� �  ���ا ا�� ا�� ردة ��   ���� و��

�  �وا��وم روم �� د�� ��ا��    ���ة ����ة أ�����

� ا�� �� �   ��� إذا �����

“হায়, জা�াত কতই না সি�কেট। কত সু�াণময়। তার পািনয় 

কতই না শীতল। িন�-বংশীয় কােফর �রামকেদর শাি� আজ 

�রাি�ত। যােকই সামেন পাব িনে�জ কের ছাড়ব।” 

ডান হােত ঝা�া ধারণ কের 

িতিন যু� করিছেলন। এক 

শ�েসনা তার ডান হােত 

আঘাত করেল ডান হাত 

�কেট পেড় �গল। বাম হােত 

ঝা�া ধারণ করেলন। বাম 

হােত আঘাত করা হেল বাম হাতও �কেট �গল। অতঃপর 

কিত�ত উভয় বা� িদেয় বুেকর সােথ ঝা�া ধারণ কের রাখেলন। 

�শষপয�� িতিন শহীদ হেয় �গেলন। শাহাদাতকােল তার বয়স 

িছল ি�শ বৎসর।  

আ�ু�াহ িবন উমর রা. বেলন,  “আিম জাফর রা. এর লাশ 

�দখলাম। তার �দেহ ন�ইিটরও �বশী আঘাত িছল।” 
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অতঃপর আ�ু�াহ িবন রাওয়াহা ঝা�া হােত িনেলন। িতিনও 

আ�া� হেয় শহীদ হেয় �গেলন। সব�েশষ খািলদ িবন ওয়ািলদ 

রা. ঝা�া ধারণ করেলন। �শষপয�� িবশাল �রামক বািহনী 

পরািজত হেয় রণা�ন �ছেড় পালােত বাধ� হেলা।  

 

মিদনায় শহীদেদর সংবাদ 

এটা িছল মুতা �া�েরর পিরি�িত। ওিদেক মিদনার অব�া 

বণ�না করেত িগেয় আনাছ রা. বেলন, 

নবী করীম সা. ঘর �থেক �বর হেয় িম�ের উেঠ বলেলন, আিম 

িক �তামােদরেক মুতা’য় মুসিলম বািহনীর সংবাদ বলব? আমরা 

বললাম, অবশ�ই �হ আ�াহর রাসূল! িতিন বলেত লাগেলন, 

এইমা� যাইদ ঝা�া হােত িনেলা, �স আ�া� হেয় শহীদ হেয় 

�গল। �তামরা তার জন� �মা ও দয়া �াথ�না কর! সবাই বলল, 

�হ আ�াহ! তােক �মা ও দয়া ক�ন! বলেলন, অতঃপর জাফর 

ঝা�া ধারণ করল, �সও আ�া� হেয় শহীদ হেয় �গল। �তামরা 

তার জন� �মা ও দয়া �াথ�না কর! সবাই বলল, �হ আ�াহ, 

তােক �মা ও দয়া ক�ন! বলেলন, অতঃপর আ�ু�াহ িবন 

রাওয়াহা ঝা�া ধারণ করল, �সও আ�া� হেয় শহীদ হেয় 

�গল। �তামরা তার জন� �মা ও দয়া �াথ�না কর! সবাই বলল, 

�হ আ�াহ, তােক �মা ও দয়া ক�ন! নবীজীর �চাখ িদেয় অ� 
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ঝরিছল। িস� নয়েন িম�র �থেক �নেম জাফেরর বািড়র িদেক 

রওয়ানা হেলন। 

জাফর রা. এর �ী আসমা িবনেত উমাইছ রা. বেলন, আিম 

বা�ােদরেক �গাসল কিরেয় তােদর গােয় �তল মাখিছলাম। 

খািমরা �তির কের জাফেরর অেপ�ায় িছলাম। এমন সময় 

নবীজী আমােদর ঘের ঢুেক বলেলন, আমার �াতু�ু�েদর �ডেক 

িনেয় এেসা। িতিন বেলন, আিম তােদর িনেয় এলাম। নবীজীেক 

�দেখ তারা ছুটাছুিট কের কােছ চেল এেলা। বা�ারা তােক 

িপতা �ভেব চুমু �খেত লাগল। নবীজী তােদর মাথায় হাত বুিলেয় 

কাঁদিছেলন। 

আসমা রা. িজে�স করেলন, জাফর স�েক� �কােনা সংবাদ 

�প�েছেছ �হ আ�াহর রাসূল? িতিন নীরব রইেলন। ি�তীয়বার 

িজে�স করেল নবীজী বলেলন, জাফর শহীদ হেয়েছ! আসমা 

রা. বলেত লাগেলন- হায়, �স বা�ােদরেক এিতম বািনেয় চেল 

�গল! �স বা�ােদর এিতম বািনেয় চেল �গল! নবীজী বলেলন, 

তুিম িক পিরবাের অভােবর আশংকা করছ? আিমই দুিনয়া ও 

আেখরােত তােদর অিভভাবক। অতঃপর নবীজী এ কথা বলেত 

বলেত ঘর �থেক �ব�ি�েলন,  “জাফেরর মেতা �লােকর 

শাহাদােত �রাদনকারীরা �রাদন ক�ক!”  

অতঃপর নবীজী ঘের এেস �ীেদর বলেলন, জাফেরর পিরবােরর 

জন� খাবার �তির কর। তারা িবপেদর স�ুখীন। 
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হ�াঁ.. জাফর শহীদ হেয় �গেলন। স�দ ও পিরবার �রেখ চেল 

�গেলন। িক� িবিনমেয় িবশাল জা�াত ও িচর�ায়ী সুখ জয় 

কের িনেলন। নবী করীম সা. বেলন, 

 �� �� ����ء �� ���� �� ��ن �� �� �� � �����ن ��� � ا��
�

رأ�� ���� �

  ا�����

 “আিম জাফরেক জা�ােত �দেখিছ, রে� রি�ত দু’িট ডানা 

িবিশ�। দু’ডানায় ভর কের �ফেরশতােদর সে� �স উেড় 

�বড়াে�।” (মু�াদরােক হািকম-৪৩৪৮) 

িঠক �তমিন হামযা রা.ও.. 

নবী করীম সা. �ীয় চাচা হামযা রা. �ক তার বারযাখী জীবেন 

িসংহাসেন �হলান িদেয় বেস থাকেত �দেখেছন। িতিন বেলন, 

� ��ذا ���� ���� �� ا����� ، وإذا  �� ا���ر�� ����ت ��� د��� ا��

  ��ة ���� �� ��� 

 “গতরােত আিম জা�ােত �েবশ কের �দিখ, জাফর 

�ফেরশতােদর সে� উেড় �বড়াে� আর হামযা িসংহাসেন �হলান 

িদেয় বসা।” (মু�াদরােক হািকম) 

 

বারযাখী জীবেন আেরা কিতপয় শহীদ �হ 

যারা জা�ােতর �েবশ-মুেখ সবুজ গ�ুেজর পােশ অব�ান কের। 

নবী করীম সা. বেলন, 
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 �� �
�

� رز� �ج ���� � اء �� ��� ��� �
�

� �� � ���ب ا�� رق �� �اء �� �� ا���

�� ���ة و����   ا��

 “শহীদগণ জা�ােতর �েবশ�াের একিট উ�ল নদীর তীের 

সবুজ গ�ুেজর পােশ অব�ান কের। সকাল-স��া তােদর কােছ 

জা�ােতর িরিজক এেস থােক।” (মুসনােদ আহমদ-২৩৯০) 

 

শহীদ ব�তীত অন� মুিমনেদর �হ 

�যমনিট নবী করীম সা. বেলেছন, 

�� ��� ����� � ��و�� إ�  � ا�� �
�

� �
�

� ���� ا���� ���� ���� �
�
إ�

  ���ه ��م ا������

 “িন�য় মুিমেনর �হ ঘুের িফের জা�ােতর বৃ� �থেক ফলমূল 

আহরণ কের। �কয়ামত পয�� এভােবই �স �নয়ামত �ভাগ 

করেত থাকেব।” (নাসাঈ-১৫৮১৫) 

 

জা�ােত মুিমনেদর �হ�েলা িক পর�র সা�াৎ 

করেত পাের? 

হ�াঁ.. বারযাখী জীবেন মুিমনেদর �হ পর�র সা�াৎ করেত 

পাের। এেক অেন�র সােথ কথা বলেত পাের।  

ة � ���� � � �  �� أ�� إذا ��� ا���� أ��� ����� ��ل � ملسو هيلع هللا ىلصأن ���

� را��� ����� ���� إ� روح �  ة ����ء ������ن ا���� ��� ا���� ��
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��� ر�� ا��� ��� أ�� ����و� 
�
�ن ورب ��� ����ن ����ج � ور��

ب ا��ء ������ن �� أ��� ��ه ا���� ا ��ا �� ��
�
�� ��� ���� � ���� �

���

� ���� أ�� ���� �� �� أ���  رواح ا������
�
رض �����ن ��

�
��ء�� �� ا�

���م ���� ������ن �� ��� ��ن �� ��� ��ن ������ن د��ه ����  ������

� ����ا ذ�� �� إ� أ�� ا��و�� وان   ا����� ��ذا ��ل �� أ��
�

� �
�

�ن �

 � �� ������ن ا���� �����  ا���� إذا ��� أ��� ����� ا���اب ��

��
�
��ن �� ـ����ط ���� إ� ��اب � ����ج �

�
� ر�� ���� ��� ��

رض ������ن �� أ��
�
ب ا� ��ن �� أرواح ا����رـ��

�
 � ��ه ا���� ��� ��

নবী করীম সা. বেলন,  “মুিমন বা�ার মৃতু�র সময় দয়াময় 

আ�াহর প� �থেক �ফেরশতাগণ �কামল সাদা �রশিম চাদর 

িনেয় উপি�ত হেয় বেল, আ�াহর স�ি� িনেয় এবং 

সে�াষভাজন হেয় �িতপালেকর অনু�হ ও তাঁর রহমেতর িদেক 

�বর হেয় আস! অতঃপর �হ িমশক এর �চেয় অিধক সুগি�ময় 

হেয় �দহ �থেক �বিরেয় এেস অন� মুিমনেদর সােথ সা�াত 

কের। �ফেরশতাগণ তােক আকােশর িদেক িনেয় �গেল 

আসমােনর �হরীগণ বেল, দুিনয়া �থেক আসা এত উ�ম 

সুগি�ময় �ক �স? অতঃপর তার কােছ অন� মুিমনেদর 

�হ�েলাও এেস থােক। তােক �পেয় তারা যারপরনাই খুিশ 

হয়। �যমন �তামােদর �কহ দীঘ� �মণ �থেক িফের এেল 

পিরবার-পিরজন ও ব�ু-বা�ব খুিশ হয়। তারা িজে�স কের, 
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অমুেকর পু� অমুেকর কী অব�া? অমুক কী কেরেছ? তারা 

বেল, তােক িব�াম করেত দাও। সদ�ই �স জাগিতক দুি��া 

�থেক মু� হেয় এেসেছ। �স িজে�স কের, অমুক িক 

�তামােদর কােছ আেসিন? তারা উ�র �দয়, তােক জাহা�ােম 

িনেয় যাওয়া হেয়েছ। প�া�ের কােফেরর মৃতু�র সময় আযােবর 

�ফেরশতাগণ অমসৃণ �মাটা �পাশােক তার কােছ এেস বেল, 

��াধাি�ত ও �গা�াভাজন হেয় আ�াহর আযােবর িদেক �বিরেয় 

আয়! অতঃপর �হ অিত দুগ��যু� হেয় �বিরেয় আেস। তােক 

িনেয় �ফেরশতাগণ উপেরর িদেক যা�া কের। আকােশর 

�ফেরশতাগণ তােক �দেখ বলেত থােক, কী দুগ��যু� আ�া! 

�শষপয�� তােক কােফরেদর �হ�েলার কােছ িনেয় যাওয়া 

হয়।” (সুনােন নাসাঈ-১৯৫৯) 

হ�াঁ.. মৃতু�র পর মুিমনগণ এেক অপেরর সা�াত�া� হন..! 

 

শহীদগণ 

শহীদেদর স�েক� আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّ 

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
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  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 ١٧١ - ١٦٩آل عمران:  َّ مص خص

“যারা আ�াহর রােহ িনহত হয়, কখেনা তােদরেক আপিন মৃত 

মেন করেবন না। বরং তারা িনেজেদর পালনকত�ার িনকট 

জীিবত ও জীিবকা-�া�। আ�াহ িনেজর অনু�হ �থেক যা দান 

কেরেছন তার ��ি�েত তারা আন� উদযাপন করেছ। আর 

যারা এখনও তােদর কােছ এেস �প�েছিন তােদর �পছেন তােদর 

জেন� আন� �কাশ কের। কারণ, তােদর �কােনা ভয়-ভীিতও 

�নই এবং �কােনা দুি��াও �নই। আ�াহর �নয়ামত ও 

অনু�েহর জেন� তারা আন� �কাশ কের এবং তা এভােব �য, 

আ�াহ ঈমানদারেদর �মফল িবন� কেরন না।” (সূরা আেল 

ইমরান ১৬৯-১৭১) 

এই আয়াত�েলােত শহীদেদর ময�াদা ও আ�াহর প� �থেক 

তােদর �িত পরম অনু�েহর িববরণ এেসেছ। পাশাপািশ এেত 

শহীদেদর জীিবত আ�ীয়-�জনেক সা�না �দােনর পাশাপািশ 

তােদর �িত �ধেয�র উপেদশ বিণ�ত হেয়েছ। আ�াহর রা�ায় 

সশ� সং�ােম ঝাঁিপেয় পড়েত এবং িনেজেক শাহাদােতর পেথ 

িনেবিদত করেত উৎসাহ �দান করা হেয়েছ।  

 منَّزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّ 

“আ�াহর রােহ িনহতেদরেক তুিম মৃত মেন কেরা না” 
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এখােন ইসলােমর শ�েদর িব�ে� আ�াহর কািলমা, তাঁর 

�দ� সমুদয় িবধান এবং তাঁর �ণীত শাসনব�ব�ােক সকল 

অপশাসেনর উপর িবজয়ী করার উে�েশ� সশ� সং�ােম িনহত 

ব�ি�গণ উে�শ�। 

এটা ভাবেবন না �য, তারা িনহত হেয় হািরেয় �গেছ। দুিনয়ার 

�ভাগিবলাস �থেক বি�ত �থেক �গেছ; বরং তারা অিত উ�ম 

�ােন সেব�া�ত জীিবকা-�া� হেয় িদনযাপন করেছ।  

আ�াহর প� �থেক মহা-�নয়ামত �পেয় তারা যারপরনাই 

আনি�ত। দুিনয়ােত যু�রত সাথীেদর স�েক� তারা এেক 

অপরেক সুসংবাদ �দয় �য, অিচেরই তারাও আমােদর সােথ 

এেস িমিলত হেব। �কােনা ভয় ও দুি��া তােদর �াস করেত 

পাের না। দুিনয়ােত �রেখ আসা ধন-স�দ ও পিরবার-পিরজন 

িনেয় তােদর দুঃখেবাধ হয় না।  

আ�াহ তা‘লা আমােদরেক এ মহােসৗভাগ� অজ�েনর তাওিফক 

িদন। শহীদী মরণ নসীব ক�ন। নবী ও শহীদগেণর সােথ 

হাশর ক�ন.. আমীন..!! 

 

 

--------------- 

কবের সুখ বা শাি� �েহর উপর হেব.. 

কখেনা কখেনা তা �দেহর সে� িমিলত অব�ায়..! 
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কবের সুখ বা শাি�র ব�াপাের �মাণ 

 

কবর হেলা পরকাল-যা�ার �থম ঘািট। সৎকম�শীলেদর জন� তা 

�ি� ও আনে�র ঘর। অসৎকম�ীেদর জন� অ�কার ও ভয়াবহ 

শাি�র গ�র। 

নবী করীম সা. বেলন, 

� ���ه أ�� ، وإن
�

� ، ��� � �
�

��ة ، ��ن �
�
� ���  إن ا���� أول ���زل ا�

� ���ه أ�� ���
�

� ، ���  

 “কবর হেলা আেখরাত যা�ার �থম ঘািট। কবের �য পার �পেয় 

যােব, পরবত�ী ঘািট�েলা তার জন� সহজ হেয় যােব। কবের �য 

��ফতার হেব, পরবত�ী ঘািট�েলা তার জন� কিঠন হেয় যােব।” 

(িতরিমযী-২৩০৮) 

  

* কবের সুখ বা শাি�র ব�াপাের কী �মাণ? 

* কবের �� কখন �� হয়? 

* তারা িক জীিবতেদর িযয়ারত বুঝেত পাের? 

 

ভূিমকা 

কবের সুখ বা শাি�েত িব�াস করা অদৃশ� িবষয়াবলীর উপর 

ঈমােনর অ�ভূ��। পরকােলর �িত ঈমান আনয়েনর জন� তা 
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একিট �মৗিলক িবষয়। কবের ঘিটত সুখ বা শাি� স�েক� 

কুরআন-হািদেস অসংখ� দলীল বিণ�ত হেয়েছ। 

 

কবের সুখ বা শাি�র ব�াপাের �মাণ 

�ফরাউেনর পিরবার স�েক� আ�াহ কুরআেন বেলন, 

  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن  ُّ 

 �٤٦فر:  َّ جب هئ مئ خئ حئ

 “সকােল ও স��ায় 

তােদরেক আ�েনর সামেন 

�পশ করা হয় এবং �যিদন 

�কয়ামত সংঘিটত হেব, 

�সিদন আেদশ করা হেব, 

�ফরাউন �গা�েক কিঠনতর 

আযােব দািখল কর।” (সূরা গািফর-৪৬) 

কবের থাকাব�ায়ই সকাল-স��া তােদর সামেন জাহা�াম 

উপ�াপন করা হয়। আর িবচার-িদবেস তােদরেক �ায়ীভােব 

জাহা�ােমর শাি�েত �িব� করােনা হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 ١٠١ا�و�ة:  َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 
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 “আিম তােদরেক আযাব �দান করব দুইবার, তারপর 

তােদরেক িনেয় যাওয়া হেব মহান আযােবর িদেক।” (সূরা 

তাওবা-১০১) 

দুিনয়ােত কােফর ও মুনািফকেদরেক �থম আযাব �দয়া হয় 

দুি��া ও দুরব�ার মাধ�েম। ি�তীয় শাি� �দয়া হয় কবের। 

আর িবচার-িদবেস তােদরেক জাহা�ােমর কিঠন শাি�েত 

িনে�প করা হেব। 

নবী করীম সা. বেলন, 

ه و��� ��� أ���� وإ�� ����� ��ع ����� �� ��� �
�

 إن ا���� إذا و�� �

 “.. বা�ােক যখন কবর� করা হয় এবং সাথীরা তােক কবর� 

কের চেল �যেত থােক, তখন �স তােদর জুতার আঁওয়াজ 

�নেত পায়।” (বুখারী-১২৭৩) 

পূেব�া� হািদেস কবের কােফর বা মুনািফকেক  “�তামােদর কােছ 

��িরত এ পু�ষিট �ক? ” (অথ�াৎ �মাহা�াদ সা. স�েক�) 

িজে�স করা হেল �স উ�ের বেল- হায়, মানুষ যা বলত, 

আিমও তাই বলতাম। অতঃপর বলা হেব, তুিম িকছুই জােনািন। 

িকছুই পেড়ািন। িবশাল হাতুিড় িদেয় তােক আঘাত করা হয়। 

তার িচৎকার ি�ন-ইনসান ছাড়া সকলই �নেত পায়।” (বুখারী-

১২৭৩) 

নবী করীম সা. বেলন, 
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���� أن � ��ا���ا ����ت � أن ����� �� ��اب ا���� ا��ي أ�� 

���  

 “�তামরা ভেয় দাফন �ছেড় �দেব- আশংকা না করেল আিম 

�যমন �িন �তামােদরেকও �তমন মৃেতর আযাব �নােনার জন� 

আ�াহর কােছ �দায়া করতাম।” (মুসিলম-২৮৬৭) 

নবী করীম সা. �ায়ই �দায়া করেতন,  

  وأ��ذ �� �� ��اب ا���� 

 “আিম আপনার কােছ কবেরর আযাব �থেক আ�য় চাি�।” 

(বুখারী-২৮২৩) 

নবীজী বেলন,  

  ا���� �� ��اب

 “কবেরর শাি� সত�” (বুখারী-১৩৭৩) 

 

কবেরর সুখ-শাি� কােদর জন�? 

�কবল স ৎকম�শীল মুিমনেদর জন�। 

আ�াহ বেলন, 

 مج حج  مث هت ُّ 

 حس جس مخ جخ مح جح

 ٣٢ا�حل:  َّ حص مس  خس
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“�ফেরশতা যােদর জান কবজ কেরন তােদর পিব� থাকা 

অব�ায়। �ফেরশতাগণ বেলন, �তামােদর �িত শাি� বিষ�ত 

�হাক। �তামরা যা করেত, তার �িতদােন জা�ােত �েবশ 

কর।” (নাহল-৩২) 

হািদেস এেসেছ, 

� أ�� ��� �  � ��ا ا���� ؟ ���� ا���� ����ل � أ��
�

�� ��� ���ل �

ور��� � ����ل � � ا��� إ� ����ك �� ا���ر �� أ���� � �� ����ا 

��   �� ا��

 “দু’জন �ফেরশতা তােক িজে�স কের, এই �লাকিট স�েক� 

তুিম কী বল?  (অথ�াৎ �মাহা�াদ সা. স�েক�!) মুিমন উ�ের 

বেল, আিম সা�� িদি� �য, িতিন আ�াহর বা�া ও রাসূল। 

অতঃপর �ঘাষণা হয়,  “জাহা�ােম �তামার জায়গার িদেক ল�� 

কর, যার পিরবেত� জা�ােত আ�াহ �তামার �ান িনিদ�� 

কেরেছন।” (বুখারী-১৩৭৪) 

নবীজী সংবাদ িদেয়েছন �য, মুিমনগণ সকল �ে�র সিঠক উ�র 

িদেত স�ম হেব। অতঃপর আসমান হেত �ঘাষেকর �ঘাষণা 

�ভেস আসেব,  

�� ،  د����دي ��� �� ا��ء أن � �� ��ق ���ي ، ������ه �� ا��

�� � ��ل � ������ �� رو��  �� ، وأ����ه �� ا�� �� إ� ا�� وا����ا � ��

� �� ��ه � و���� � ���   و����
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 “আমার বা�া সত� বেলেছ। সুতরাং তার জন� জা�ােতর িবছানা 

িবিছেয় দাও! তার জন� জা�ােতর িদেক একিট দরজা কের 

দাও! তােক জা�ােতর �পাশাক পিরেয় দাও! অতঃপর তার 

কােছ জা�ােতর সুবাস ও সুবাতাস আসেত থােক। কবরেক তার 

দৃি�সীমা পয�� �শ� কের �দয়া হয়।” (আবু দাউদ) 

 

কবেরর শাি� কােদর উপর? 

আ�াহর �িত�িত অনুযায়ী 

কবেরর শাি� 

সীমাল�নকারীেদর উপর 

আপিতত হেব। মূলত তা 

কােফরেদর জন� িনধ�ািরত। 

তেব �নােহর কারেণ কিতপয় 

মুিমেনর উপেরও আসেব।  

ইবেন আ�াস রা. বেলন, 

� �� � ���� و  � ، ���ل��� ا���� �� ن ، و��  �� �� ��� ������ �� إ��

ن �� ����  ������ ، وأ��  �� ��ل ������ �� ، أ�� أ���� ��ن ��� ��

� �� ��ز أ���� ��ن � ����� �� ��� ،  ����� �� أ�� ��دا ر��� ���ه ��

�� �� ��� ، �� ��ل� �� �� � ����� � وا�� ��� ��� �� � �� ���  

 “একদা নবী করীম সা. দু’িট কবেরর পাশ িদেয় গমনকােল 

বলিছেলন, এ দু’জনেক শাি� �দয়া হে�; তেব বড় �কােনা 
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অপরােধর কারেণ নয়- হ�াঁ.. একজন পরিন�া কের �বড়ােতা, 

অপরজন ��ােবর িছঁটা �থেক �বঁেচ থাকত না। অতঃপর িতিন 

গােছর একিট িস� ঢাল দু’টুকেরা কের দুই কবেরর উপর 

�গঁেথ িদেয় বলেলন, হয়েতা এদু’�টা �� হওয়া পয�� তােদর 

শাি� িশিথল করা হেব।” (বুখারী-৬০৫৫) 

 

কবেরর উপর �খজুেরর ঢাল �াপেন �কােনা উপকার 

হয় িক? 

উ�রঃ না..! নবীজীর কাজ �কবল তাঁর জন�ই িনিদ��। 

�যমনিট নবীজী বেলিছেলন, 

�� ��� �� � أن ��
������� ������  

 “সুপািরেশর মাধ�েম আিম তােদরেক 

�িণেকর সুখ িদেত �চেয়িছ।” 

নবীজীর পর �কউ যিদ কবের এ 

ধরেণর ঢাল �াপন কের, বুঝা �গল 

িনেজেক �স পিব� ভাবেছ। তার 

কারেণ আ�াহ কবেরর শাি� �াস 

করেবন। তাছাড়া নবীজী কবেরর শাি� স�েক� িনি�ত হেয় 

ঢাল �াপন কেরিছেলন। কার সামথ�� আেছ কবেরর শাি� 

স�েক� অবগত হওয়ার? 
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কবের �� কখন �� হয়? 

উ�রঃ মৃেতর দাফনকায� স�� হওয়ার পর �হ 

�দেহ িফের এেলই িজ�াসাবাদ �� হয়। �যমনিট 

উসমান রা. বেলন,  

 � ���  إذا ��غ �� د�� ا��� و�� ���� ���ل� ملسو هيلع هللا ىلص�ن ا����
�
ا�����وا �

ن ���
�
 لو���ا � ا������ ���� ا�

“নবী করীম সা. মৃেতর দাফনকায� স�� কের কবেরর সামেন 

দাঁিড়েয় বলেতন, �তামােদর ভাইেয়র জন� �মা�াথ�না কর। 

িজ�াসাবাদ-কােল অিবচল থাকার �দায়া কর। তােক এখন �� 

করা হেব।” (আবু দাউদ-৩২২৩) 

 

�কােনা মানুষ িক কবেরর আযাব �নেত পায়? 

উ�রঃ ি�ন ও মানুেষর পে� কবেরর আযাব �বণ 

স�ব নয়। �যমনিট পূেব�া� হািদেস 

বিণ�ত হেয়েছ,  

 � ء إ� ا������ �
�� � ����� ���� �����  

 “.. �স এরকম িচৎকার কের, ি�ন-

ইনসান ব�তীত সকল িকছুই তা �নেত 

পায়..” (মুসনােদ আহমদ-১৮৬৩৭) 

চতু�দ জ� কবেরর আযাব �নেত পায়। একদা মিদনার দুই 

ই�দী মিহলা আেয়শা রা. এর কােছ এেস কবেরর আযাব 
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স�েক� আেলাচনা কের। নবীজী ঘের িফরেল আেয়শা রা. এ 

ব�াপাের িজে�স করেল নবীজী বেলন, 

 ��� � �����ن ��ا�� ����� ا���   ����� ، إ��

 “তারা সত�ই বেলেছ, কবের মানুষেক এরকম আযাব �দয়া হয় 

যা সকল চতু�দ জ� তা �নেত পায়।” (মুসিলম-৫৮৬) 

  

তেব িক মৃতও িকছু �নেত পায়? 

উ�রঃ এ িবষেয় উলামােয় �করাম িবিভ� মত �পাষণ 

কেরেছন। �াধান�-�যাগ� মত হেলা, তারা জীিবতেদর িকছুই 

�নেত পায় না। আ�াহর বাণী, 

 ٢٢فاطر:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 

 “আপিন কবের শািয়তেদরেক �নােত স�ম নন” (সূরা ফািতর-

২২) 

তেব দাফন স�� হওয়ার পর মৃত ব�ি� �ত�াগমন-কারীেদর 

পােয়র আওয়াজ �নেত পায়। �যমনিট পূেব�া� হািদেস বিণ�ত 

হেয়েছ। (বুখারী-মুসিলম) 

 

�জনেদর আহাজাির ও িবলােপর দ�ন মৃতেক িক 

শাি� �দয়া হয়? 

উ�রঃ হ�াঁ..। �যমনিট নবী করীম সা. বেলেছন, 

��� ��� � ه �� ��� �
�

  �ا��� ���ب �
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 “�জনেদর আহাজািরর দ�ন মৃতেক কবের শাি� �দয়া হয়।” 

(বুখারী-১২৮৬) 

  

�� 

মূলত মৃতেক সুখ-শাি� �দান বা তােক িজ�াসাবাদ 

তার আমেলর ��ি�েত হয়। এখােন অেন�র িবলােপর 

দ�ন মৃতেক �কন আযাব �দয়া হেব? 

উ�রঃ ইসলামপূব� মূখ�তা-যুেগ মৃতু�র পূেব� মানুষ �রানাজািরর 

অিসয়ত কের �যত। অিত-িবলােপ কাপড় িছঁেড় �ফলার কথা 

বেল �যত। �যন মানুষ বুঝেত পাের �লাকিট কত জনি�য় িছল, 

কত উ�ম িছল। সুতরাং �কউ যিদ মূখ�তা-যুেগর কা� ঘটায়, 

তেব অবশ�ই শাি��া� হেব। হািদেস �সিদেকই ইি�ত করা 

হেয়েছ। 

অেনেক হািদেসর অথ� বেলেছন, মৃতু�র পর তার জন� �জনরা 

আহাজাির করেব �জেনও �য ব�ি� এ কাজ �থেক বারণ কের 

যায়িন, তােদরেকই কবের শাি� �দয়া হেব।  

অেনেক বেলেছন, এখােন শাি� �ারা মৃেতর দুঃখেবাধ উে�শ�। 

অথ�াৎ �ফেরশতােদর সামেন মৃত লি�ত ও অনুত� হয়। 

আ�াহর আমােদরেক তাঁর রহমেতর চাদের �ঢেক িনন..!! 
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--------- 

আ�ীদা, 

কবের সুখ বা শাি� অদৃেশ�র িবষয়াবলীর অ�ভূ��। এর উপর 

ঈমান আনয়ন ওয়ািজব। যিদও পে�ি�য় তা অনুভব করেত 

অ�ম। 
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বারযাখী জীবেন মানুেষর অব�া 
 

মানুেষর মৃতু� এবং িবচার-িদবেস তার পুন��ােনর 

অ�ব�ত�ীকালীন আবাস�েলর নাম বারযাখ; কবর� �হাক বা না 

�হাক। মানুষ এবং িজনেদর মেধ� যারাই মৃতু�বরণ করেব, 

তারাই বারযােখ চেল যােব।  

বারযাখী জীবেন তােদর অব�া তােদর কৃতকম� অনুযায়ী িনধ�ারণ 

হয়। বারযাখী জীবেনর িকছু অব�া স�েক� নবী করীম সা. 

আমােদরেক অবিহত কেরেছন। 

 

* কবের মানুেষর অব�া কী�প হেব? 

* সুখ িকংবা শাি�র ধরণ কী? 

* এসব িকছুই িক নবীজী �চে� �ত�� কেরেছন? 

 

ভূিমকা 

নবী করীম সা. িনজ �থেক বািনেয় �কােনা কথা বেলন না। তাঁর 

উ�ািরত সকল বাণীই পালনকত�ার ��িরত ওিহ। বারযাখী 

জীবন স�েক� আ�াহ তাঁর কােছ �য অিহ ��রণ কেরিছেলন, 

তাই িতিন আমােদর �িনেয় �গেছন; বরং কিতপয় অব�া িতিন 

�চে� �ত�� কেরেছন।  



 156

পালনকত�ার দয়া অসীম। দয়া তাঁর ��ােধর অ�গামী। িতিন 

�মাশীল, পরম দয়ালু এবং ক�ণাময় সুমহান �িতপালক। 

পাশাপািশ িতিন পরা�া� এবং অিত �ভাবশালীও। তাঁর ��াধ 

িতিন ছাড়া �কউ িনবারণ করেত স�ম নয়। উ�তেক সতক� 

করেত নবীজী �চে� �দখা িকছু শাি�র িববরণ �িনেয়েছন। 

�কৃতপে� �স�েলা িছল ��। তেব নবীেদর �� ওিহ’র 

নামা�র।  

� ���ب ��  ���� ملسو هيلع هللا ىلص� �ن ر��ل � ��ل  ���ة ��
�
��  � ���ل �

���� ���� �� ��ء � أن ��� وإ��  � � ��ل ؟أ�� ��� �� رؤ��  رأى

  � ��ل ذات ��اة

� ا����� 
�� ��� �� ا���� وإ�� � وإ��

�� ا������� � ا����� آ���ن وإ��
�� إ�� أ��

���� وإ�� أ���� �� ر�� ����� وإذا آ�� ���� ���� ����ة وإذا �� 

����ة ��أ�� ����� رأ�� ������ �ي �� ����� ����� ا��� ا���  ���

�� إ��� ��� ��� رأ�� � �ن �� ���د ���� ����� �� ���  �����ه �� ��

و� ��� ا��� ��� �� 
�
ا���� � ����ن � �� ��ان؟ ��� �� � �ة ا�

  �ا���� 

������ �� ر�� ����� ����ه وإذا آ�� ���� ���ب ��  � ����������

 ������� � � و��
� أ�� ���

��
�
�� ���� إ� ���ه و����ه إ� �ذا �� �� ��

��� �� ��� �� ����� ��
�
��� ا�  ���ه و���� إ� ���ه �� ����ل إ� ا��
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��� � �ن  ��� ��� ��� ذ�� ا�� � ���غ �� ذ�� ا��
�

ول �
�
��� ا� �� ��

و� ��� ����ن � �� ��ان؟ ���  ��� ���د ����� ��� �
�
��� ا��ة ا�

  ��� ا���� ا���� 

ا����ر ��ذا ��� ��� وأ��ات ��ل ���ء ������ �� ���  �� ���������

���ذا ��� ر��ل و���ء ��اة  ������� � ��� �� أ��� ��� ��ذا  وإذا ���

� ذ�� ا����    �����ا ��� ��� �� ���ء؟ ��� �� ا���� ا���� �أ��

� ر�� ���� وإذا  ������� � ا���
�

� أ�� ��� ا��م وإذا � �� �� ������

ة وإذا ذ�� ا����� ���� �� �� �� ا �رة ���� � ���ه �� � ر�� �� �� ���

� ���ه ا���رة ��� � ذ�� ا��ي �� ��
��
�
�ا  �غ���� �� �� � ��ه ������ ��

  ���� ��� �� ��ان؟ ��� �� ا���� ا���� 

��ه �� أ�� راء ر�� ��آ
�
�� ا��آة � ��ذا ���  ه�������� ������ �� ر�� ��

� و��� ��� �� ر ��   �� ��� ��� �� ��ا؟ ��� �� ا���� ا���� ��

 � �� � �ي ا��و��  ��ر�������� ������ �� رو�� ��� �� � ��� وإذا ��� ا��

 ��� � ا��ء وإذا ��ل ا���� �� أ
�

�د أرى رأ�� ��� � ر�� ���� � أ

 �� �   ���� ��� �� ���ء؟ ��� �� ا���� ا���� وأ���� و��ان رأ���

��� إ � و� أ��� �������� ����� � رو�� ����� � أر رو�� �� أ��� ���

� ذ��  ��� إ� ����� ����� ���� ����� � � ��ل ��ر����� ��� ��ل ��� �� ارق ���

� ب ا����� ��������� ���� ��� �������� ������� ��� �� ������ ��� �  و���
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��� �� أ�� راء ��ل 
�
��� �� أ�� راء و��� �

�
� � ر��ل ��� �� ����

ن ����� �
�
�ي � � ض �� ���� � � ��ل وإذا �� � ذ�� ا���

�
 ��� اذ���ا ����ا �

� ا����ض �����ا �����ا ��� �� ر���ا إ���� �� ذ�� ذ�� ا���ء 
�

ا�� �

� أ��� ��رة 
�

� ���روا � ����  

��� ��ل �� ��ي ���ا ��ذا �� ـ��ه ��� ��ن و��اك �� ���� �� 

 � �� ا�����ء ��ل ��� �� ��اك ��� رك � ��� ا���� �� ��ل ��� ��� ��

ن �� وأ�� دا�� 
�
� ��د�� ��� أ�� ا�

� �� رأ�� � ��� ذرا��
���� ��� ���

ك  � ��ا ا��ي رأ��؟ ��� �� أ�� إ�� �����
�

� ��   ��� ا����� ��

�� ا���آن أ
�
��� ���� ا���� �� �� ا���� ا��ي أ��� ���� ���� رأ�� ��

��� و���م �� ا���ة ا������ ��� �  

�� ���� إ� ���ه و����ه إ� ���ه  وأ�� ا���� ا��ي أ��� ���� ���

��ق
�
  � و���� إ� ���ه ���� ا���� ���و �� ���� ����ب ا����� ���� ا�

ة  � ا���� � ��� ���ء ا����ر ����
�

� � وأ�� ا����ل وا����ء ا���اة ا����

 �
  � وا��وا��

� و���� ا���رة ���� آ� ا�� � ا���
�

  ��� وأ�� ا���� ا��ي �

 �� � ���� ���� ��زن �� �� �� ا��آة ا��ي ��� ا���ر ��   � وأ�� ا���� ا���

ا���  � ا��و�� ���� إ��
�

  � �وأ�� ا���� ا����� ا��ي �

� ��� �� ����د ��ت �� ا����ة   � وأ�� ا����ان ا����
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؟ ���ل � ��� � �� ر��ل � وأو�د ا��� وأو�د  � ���ل ��� ا�����

 � ���   �ا���

� ��م ����ا  ���� ���� � � ��� و��� ��� ��� ��� � وأ�� ا���م ا����

 � �وز � ��� �
�

  ��� ���� وآ�� ���� �

ছামুরা িবন জুনদুব রা. বেলন, নবীজী �ায়ই বলেতন, �তামরা 

িক �ে� িকছু �দেখেছা? অতঃপর িতিন আ�াহর প� �থেক 

�া� ওিহ’র বণ�না িদেতন। একিদন সকােল িতিন আমােদর 

বলিছেলন, 

 “গতরােত দু’জন আগ�ক এেস আমােক ঘুম �থেক জা�ত কের 

বলল, চলুন! আিম তােদর সােথ চললাম। চলেত চলেত শািয়ত 

এক ব�ি�র কােছ এলাম, তার পােশ একজন ��রখ� িনেয় 

দাঁড়ােনা। শািয়েতর মাথায় �স ��রখ� িদেয় সেজাের আঘাত 

করেছ। আঘােতর ফেল মাথা িবি�� হেয় যাে�। পাথরও �ভে� 

চূণ� হেয় যাে�। পুনরায় �স পাথর একি�ত কের িনেয় আসেত 

আসেত ঐ �লােকর মাথা আেগর মেতা হেয় যাে�। অতঃপর 

আবারও �স সেজাের তার মাথায় আঘাত করেছ। আিম বললাম, 

সুবহানা�াহ.. এটা কী? তারা বলল, চলুন, চলুন! 

আিম চললাম। চলেত চলেত িচত কের শািয়ত এক ব�ি�র 

িনকেট এলাম। তার সামেন বড় বড়িশ িনেয় একজন দাঁড়ােনা।  

�স ঐ �লােকর একপােশ িগেয় বড়িশর ধারােলা অংশ মুেখর 

�ভতর ঢুিকেয় সেজাের �টেন �চহারােক িপঠ পয�� িনেয় 
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আসেছ। আবার �চাখ ও নািসকার �ভতর ঢুিকেয় সেজাের �টেন 

িছঁেড় ঘাড় পয�� িনেয় আসেছ। অতঃপর �স অপর পােশ িগেয় 

�সিদেকও একইরকম করেছ। পা�� 

পিরবত�ন করেত করেত অপর পা�� 

পূেব�র মেতা হেয় যাে�। িজে�স 

করলাম, সুবহানা�াহ.. এটা কী? 

তারা বলল, চলুন, চলুন!  

আিম তােদর সােথ চললাম। চলেত 

চলেত একিট চুলা-সদৃশ িবশাল 

গেত�র কােছ এলাম। গেত�র �ভতর 

�থেক �চ� িচৎকার ও কা�ার 

আওয়াজ আসিছল। আিম তােদরেক �দখার �চ�া করলাম। 

�দিখ, অসংখ� ন� নারী-পু�ষ। তােদর নীচ িদেয় আ�েনর নদী 

�বািহত। যখনই ঐ নদী �থেক অি�িশখা উপেরর িদেক আেস, 

তখনই তারা িচৎকার �� কের। আিম বললাম, সুবহানা�াহ.. 

এটা কী? বলল, চলুন, চলুন! 

আমরা চললাম। চলেত চলেত একিট রি�ম নদীর কােছ এেস 

উপনীত হলাম। নদীেত একজন সাঁতার কাটিছল। আেরকজন 

তীের অেনক�েলা পাথর িনেয় দাঁড়ােনা িছল। যখনই ঐ সাঁতা� 

সাঁতার কাটেত কাটেত তীের এেস মুখ খুেল, তখনই �স তার 

মুেখ পাথর�েলা �ঢেল �দয়। িজে�স করলাম, এরা কারা? 

বলল, চলুন, চলুন! 
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আমরা চললাম। চলেত চলেত এক অিত-িব� �লােকর কােছ 

এলাম। �স আ�েনর পােশ 

�দি�ণ করেছ। লাকিড় জমা 

কের আ�েন িদে�। 

�ফেরশতা দু’জনেক িজে�স 

করলাম, �ক �স? তারা বলল, 

চলুন, চলুন! 

চলেত চলেত ফুেল-ফেল 

সি�ত ও সুেশািভত একিট 

মেনারম বািগচার কােছ এলাম, বািগচার মােঝ দীঘ�কায় 

একব�ি�। অিত �দেঘ��র দ�ন আকােশর িদেক আিম তার মাথা 

�দখেত পাি�লাম না। তার পােশ অসংখ� সু� বালক। বললাম, 

এরা কারা? বলল, চলুন, চলুন! 

আমরা চললাম। চলেত চলেত একিট সুদীঘ� ও বৃহৎ বাগােনর 

কােছ এেস উপনীত হলাম। এরকম সুদীঘ� ও িবরাট বাগান 

ইিতপূেব� কখনই �দিখিন। �ফেরশতা দু’জন আমােক �সই 

বাগােন উঠেত বলেল আিম তােত ওেঠ �গলাম। �ভতের িগেয় 

�ণ�-�পার ইট িদেয় �তির একিট শহর �দখেত �পলাম। কােছ 

এেস শহেরর �ধান ফটক খুলেত বলেল আমােদর জন� ফটক 

খুেল �দয়া হেলা। �সখােন িকছু �লাক �দখেত �পলাম, যােদর 

অধ�া� অিত-সু�র এবং অধ�া� অিত-কুৎিসত। �ফেরশতা দু’জন 

তােদর বলেলন, �তামরা ঐ নদীেত ডুব িদেয় এেসা! �দখলাম, 
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একিট �বহমান নদী, যার পািন দুেধর �চেয়ও সাদা। তারা 

িগেয় �স নদীেত ডুব িদেয় িফের আসল। �দখলাম, �দিহক 

বীভৎসতা দূর হেয় তারা অিত-সুদশ�েন �পা�িরত হেয় �গেছ।  

�ফেরশতা দু’জন বলেলন, এিট হেলা  “জা�ােত আদন”। আর 

ওই হেলা আপনার মা�াম। আিম উপেরর িদেক তািকেয় 

�দখলাম খ� �মঘ-সদৃশ একিট �াসাদ। বলল, এ হেলা 

আপনার বাড়ী। আিম বললাম, আ�াহ �তামােদরেক কল�াণ িদন, 

আমােক আমার বাড়ীেত �েবশ করেত দাও! তারা বলল, 

এখনই নয়। তেব অিচেরই আপিন তােত �েবশ করেবন। 

�ফেরশতা দু’জনেক বললাম, আজরাত অেনক অত�া�য� িবষয় 

�ত�� করলাম, এ�েলা কী িছল? তারা বলল, অিচেরই 

আপনােক �স�েলা স�েক� অবিহত করব।  

�থম যােক আপিন �দেখেছন পাথর �মের মাথােক িপেষ �ফলা 

হে�, �স কুরআন �হণ কেরও �ত�াখ�ান করত। ফরয নামায 

না পেড় ঘুিমেয় থাকত।  

অতঃপর যােক মাথা �থেক �চায়াল পয�� ধারােলা বড়িশ িদেয় 

িছঁেড় �ফলা হে�, �স সকােল ঘর �থেক �বর হেয় িমথ�া-রটনা 

করত আর িদকিদগে� (চতুিদ�েক) তা ছিড়েয় পড়ত। 

অতঃপর চুলা-সদৃশ ভয়ানক অি�গেভ� �যসব ন� নারী-পু�ষ 

�দেখেছন, তারা হেলা ব�িভচারী স�দায়।  

অতঃপর �য সাঁতা�েক রি�ম নদীর তীের এেস পাথর 

গলদগরন করেত �দেখেছন, �স হেলা সুদ-ভ�ক। 
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অতঃপর �য বীভৎস �লাকিটেক আপিন আ�েনর পােশ বেস 

অি� ��িলত করেত �দেখেছন, �স হেলা জাহা�ােমর 

দািয়��া� �ফেরশতা  “মােলক”।  

অতঃপর মেনামু�কর বািগচায় �য দীঘ�কায় �লাকিটেক আপিন 

�দেখেছন, িতিন হেলন ইবরাহীম আ.। আর তার আশপােশর 

সুদশ�ন বালেকরা হেলা পেনর বৎসেরর নীেচ মৃতু�বরণকারী 

িশ�সকল।  

একজন িজে�স করল, মুশিরকেদর িশ�েদর কী পিরণিত হেব 

�হ আ�াহর রাসূল? উ�ের বলেলন, তারাও ইবরাহীম আ. এর 

সােথ �সখােনই থাকেব। (বুখারী-৭০৪৭)  

পিরেশেষ �য জািতেক আপিন অধ�া� সুদশ�ন এবং অধ�া� 

কুৎিসত �দেখেছন, তারা হেলা স ৎকেম�র সােথ অস ৎকম� 

িম�ণকারী মুিমন, যােদরেক আ�াহ �মা কের িদেয়েছন। 

আ�াহ তা‘লা আমােদর সকলেক তাঁর রহমেতর চাদের �ঢেক 

িনন! 

 

 

 

------------------------------ 

কবেরর শাি� য�ণাদায়ক িঠক; 

তেব পরকােলর শাি� অিত-য�ণাদায়ক ও অিধক �ায়ী। 
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কবের শাি�র কারণ 
 

কবের সুখ বা শাি�র অেনক�েলা কারণ রেয়েছ। আ�াহ তা‘লা 

আমােদর জন� হালাল এবং হারামেক ���েপ বণ�না কেরেছন। 

�হদােয়ত এবং �গামরািহ পৃথক কের িদেয়েছন। সুতরাং কারও 

�িত আ�াহ িব�ুমা� জুলুম করেবন না। 

 

* কবের আযােবর কারণ�েলা কী কী? 

* কবের সুেখর আমলসমূহ কী কী? 

* কীভােব মানুষ কবেরর জন� ��িত িনেব? 

 

ভূিমকা 

�েত�ক শরীয়ত অধ�য়নকারীর সামেনই িবষয়িট ��। অেনক 

আমল �স পােব, �য�েলার ব�াপাের শাি�র �মিক এেসেছ; 

�স�েলা পিরত�াগ কের কবেরর শাি� হেত পির�াণ পাওয়া 

স�ব। 

 

িশরক ও কুফর 

িশরক হেলা মহাপাপ। িশরক মােন 

আ�াহ ছাড়া অন� কােরা জন� উপাসনা 
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সাব�� করা; �াথ�নায় �হাক, নামােযর ��ে� �হাক, প� 

জবাইেয়র ��ে� �হাক বা সাহায� কামনার ��ে� �হাক! 

কবেরর শাি�র িববরণ িদেত িগেয় নবী করীম সা. বেলিছেলন, 

� ��� ���ر  ب �� �� �� ���� �� �� �� ���� � � أ� أ�� ��� ��ز

 ، � ق وا���ب إ� ا������ � ا��� ��� �� ����� �� �� � �� �� ا�� ! ���� ��

ا�� ، �� ���د ���    �ا��وح����� ��

 “অতঃপর তার শাি�র জন� এক অ� ও বিধর �ফেরশতা 

িনেয়ািজত কেরন, যার হােত থােক একিট িবশাল হাতুিড়, তা 

িদেয় যিদ �স পব�তেক আঘাত কের তেব পব�ত িনিমেষই মািটর 

সােথ িমেশ যােব। হাতুিড় িদেয় �স তােক একিট আঘাত কের, 

তার িচৎকার মানুষ ও িজন ছাড়া সকেলই �নেত পায়। 

আঘােতর ফেল �স মািটর সােথ িমেশ যায়। অতঃপর আ�াহ 

তােক পুনরায় জীিবত কের পূেব�র মেতা কের �দন।” 

উ� হাতুিড়র িববরণ অপর হািদেস বিণ�ত হেয়েছ,  

������ � � ����� � ا�� ��� �� �   �� ا���� ����

 “�াচ� ও পা�ােত�র সকল মানুষ িমেলও যিদ তা উঠােত চায়, 

তেব সকেলই অপারগ হেয় যােব।” (বায়হাকী) 

 

��ােবর িছঁটা �থেক অসেচতনতা 
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অথ�া ৎ ��াবকােল িছঁটা এবং �শেষ ��ােবর �ফাটা �থেক 

পির��তা অবল�ন না করা। য��ন কাপেড়র মেধ� তার 

�িতি�য়া �থেক যায়। নবী করীম সা. বেলন,  

  ���� ��اب ا���� �� ا���ل

 “কবেরর অিধকাংশ শাি�ই 

��ােবর িছঁটা �থেক 

অসেচতনতার দ�ন হেব।” 

(মু�াদরােক হািকম-৬৫৪) 

সুতরাং �িতিট মুসিলমেক 

তার �দহ, ব� ও নামােযর �ান সদা পিব� রাখেত অিধক 

মনেযাগী হওয়া উিচত। 

 

পরিন�া 

ঝগড়া ও িবশৃ�লা 

সৃি�র উে�েশ� 

একজেনর �দাষ 

অন�জেনর কােছ বণ�না 

করা। ইবেন আ�াস রা. 

বেলন, 

 � � ، ���ل� ملسو هيلع هللا ىلص�� ا���� �� ن �� ���� ،  �� ��� ن ، و�� ����� ������ �� إ��

������ ، وأ�� أ���� ��ن � ����� �� ��� ، أ��  أ���� ��ن ��� ��
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 �� �� ، ��� �� �� � �� ��ز � وا�� ��� ����� أ�� ��دا ر��� ���ه ��

�� �� � �������ل�  ��� �� � �� ���  

 “একদা নবী করীম সা. দু’িট কবেরর পাশ িদেয় অিত�মকােল 

বলিছেলন, এ দু’জনেক শাি� �দয়া হে�, তেব বড় �কােনা 

অপরাধেক �ক� কের নয়; একজনেক ��ােবর িছঁটা �থেক 

অসেচতন থাকায় আর অপরজনেক ম�ােলাচনা বেল �বড়ােনার 

দ�ন। অতঃপর নবীজী �খজুর বৃে�র একিট িস� ঢাল �ভে� 

দু’টুকরা কের দুই কবেরর উপর �গঁেথ িদেয় বলেলন, এ�েলা 

�� হওয়া পয�� হয়ত তােদর শাি� �াস করা হেত পাের।” 

(বুখারী-২১৩) 

সুতরাং গীবত বা পরিন�ায় অভ��েদর জন� বারযাখী জীবেন 

চরম শাি� অেপ�া করেছ। নবী করীম সা. বেলন, 

�  ��ج �� �س �� أ���ر �� ���م ��رت ��
�

���ن � �  و��ور� و����� ��

��؟ ��  ���ء ���  ���� �  ���ء� ��ل ��� ��ن ا����
�
 ا���س ��م ��

�  و����ن
�

� �   أ��ا��

 “�ম’রােজর রাি�েত একদল �লাকেক �দেখিছ যােদর নখসমূহ 

িপতেলর। ধারােলা নখ�েলা িদেয় তারা িনেজেদর �চহারা ও 

ব��েলা আঁচিড়েয় �তিব�ত করেছ। িজে�স করলাম, এরা 

কারা �হ িজবরীল? বলেলন, এরা মানুেষর মাংস ভ�ণ করত ও 

তােদর �দাষ�িট বেল �বড়াত।” (আবু দাউদ) 
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যু�-ল� স�েদ চুির (দুন�ীিত) 

অথ�াৎ আ�াহর জন� সশ� সং�ােমর পেথ যু�-ল� স�েদ 

ব�েনর পূেব�ই চুির কের �নয়া। কুরআনুল কারীেম এ ব�াপাের 

কিঠন শাি�র কথা বিণ�ত হেয়েছ, 

 ١٦١آل عمران:  َّ من زن رن مم ام يل ُّ 

 “�য ব�ি� যু�-ল� স�েদ চুির করেব, চুিরকৃত স�দ িনেয়ই 

�স িবচারিদবেস উপি�ত হেব।” (সূরা আেল ইমরান-১৬১) 

ة ���� � � ����� ا������ ���� �� ���� ذ��� و� ���  ��ل � � �� أ��
�
إ�

�� وا���ع وا��ا�� ، �� ا����� �� ر��ل �  إ� وادي  ملسو هيلع هللا ىلصا���� وا��

� ا����ب � ����� �� ��� ���ل � ا���ى و�� ��� � 
أ��اه � أ�� ���

� ر�� ر��ل �  �� ���� ��� أ��ب ذ�� ا���� ،  ��إذ �� ملسو هيلع هللا ىلص��

�دة �  وا��ي ���� ��  ملسو هيلع هللا ىلص :���ل ر��ل � ���ل ا���س � ����� � ا���

� ا� ���ه إن � أ���� ��م ���� �� ا����� � ����
��� ������ ا����� ا���

را �� ���� � �
�

� �ء ر�� � � �� ذ�� �� ا���� �  ملسو هيلع هللا ىلص��� ��� ا اك أو �� ���

ء ��� أ���� ،���ل  �
�ن  ملسو هيلع هللا ىلص :���ل ر��ل �  ��ا �� ا اك أو �� ��

  �� ا���ر �

আবু �রায়রা রা. বেলন,  “খায়বার যুে� আমরা �কােনা �ণ�-�পা 

গিনমত�েপ পাইিন; �সিদন �ধু গ�, ছাগল, উট, গৃহ-সর�াম 

ও িকছু লাকিড় �পেয়িছলাম। যু�-�শেষ আমরা নবীজীর সােথ 
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ওয়ািদেয় কুরা’য় িফের এলাম। নবীজীর সােথ বনী দাবাব এর 

জৈনক ব�ি� �থেক উপেঢৗকেন �া� কৃতদাস ‘িমদআম’ও িছল। 

�স নবীজীর বাহন �থেক সর�াম নামাি�ল, এমনসময় একিট 

তীর এেস তার �দেহ িব� হেল সােথ সােথ �স মৃতু�বরণ করল। 

মানুষজন বলেত লাগল! কতই না উ�ম শাহাদাত! একথা �েন 

নবী করীম সা. বলেলন, বরং আ�াহর শপথ যার হােত আমার 

�াণ, খায়বার যুে� �য চাদর �স �পেয়িছল, তা গিনমেত বি�ত 

িছল না। অবশ�ই �সিট আ�ন হেয় তার শাি�র উপকরণ হেব। 

একথা �েন একব�ি� জুতার িফতা িনেয় এেস বলল, এই 

ব�িটও আিম �সখান �থেক িনেয়িছলাম। নবীজী বলেলন, 

সামান� জুতার িফতা হেলও �সিট তার জন� আ�ন হেয় 

আসেব।” (বুখারী-৬৭০৭) 

 

িবনা কারেণ রমযােন �রাযা �ভে� �ফলা 

রমযান মােস সূেয�াদয় �থেক সূয�া� 

পয�� �রাযা পালন ফরয। সূয�াে�র 

পূেব� �কােনাভােবই �রাযা ভা�া �বধ 

নয়। অন�থায় �স অপরাধী সাব�� 

হেব। নবী করীম সা. বেলন, 

� ر��ن ، ����ا ����� 
�� �� إذ أ�� ���� أ�� ��

� ��� ، ���� �� � ا��� ،  �� �����
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 �
�

� � أ��� ، ����، إن ���� �� ، ����ت ، ��� ��� �
���� � إ��

�� إذا أ��  ��ات؟ ����ا� ��اء ا��
�
��ات ����ة ، ��� � �� ��ه ا�

�
�� 

 � � ���ا���� � ، ��ذا ���م ������ ��ا �� ��اء أ�� ا���ر ، �� ا���� ��

 ��
�

� د�� ، ���� � �� ���ء ؟ ��ل� ���ء ����ون ��� �
�

����� أ��ا�

� ����  

 “একদা আিম িন�ায় িছলাম, দু’জন ব�ি� এেস দুই বা� ধারণ 

কের আমােক একিট পব�েতর কােছ িনেয় এেস বলল, আেরাহণ 

ক�ন! আিম বললাম, আিম �তা আেরাহণ করেত অ�ম। তারা 

বলল, আমরা আপনােক সহজ কের �দব। অতঃপর আিম 

আেরাহণ কের পাহােড়র মধ��েল উপনীত হেয় গগনিবদারী 

িকছু িচৎকার ও আত�নাদ �নেত �পলাম। িজে�স করলাম, 

এ�েলা কীেসর আওয়াজ? তারা বলল, এ�েলা জাহা�ামবাসীর 

আত�নাদ। অতঃপর তারা আমােক িনেয় চলল। পিথমেধ� 

একদল �লাকেক পােয়র �গাছায় বাঁধা অব�ায় উপেরর িদেক 

ঝুল� �দখলাম। আর তােদর মুখ িদেয় র� িনগ�ত হে�। 

িজে�স করলাম, ওরা কারা? বলল, ওরা সূয�াে�র পূেব�ই �রাযা 

�ভে� �ফলত।” (মু�াদরােক হািকম-১৫৬৮) 

এই হেলা কুরআন-হািদেসর আেলােক বারযাখী জীবেনর িকছু 

বণ�না।  
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------------ 

ফায়দা, 

কবর-বাসীর অব�া স�েক� �াত হেলই কবেরর জন� ��িত 

�নয়া ও কবেরর শাি� হেত বাঁচা স�ব হেব। 
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কবেরর শাি� হেত মুি�র উপায় 
 

মুসিলম সবসময় িকছু িবষয় অজ�ন এবং িকছু িবষয় বজ�েনর 

জন� আিদ�। �যন �স এ�েলার মাধ�েম আ�াহর �নকট� অজ�ন 

করেত পাের। নবী করীম সা. কবেরর শাি� হেত মুি� 

দানকারী িকছু আমেলর কথা বেল �গেছন, 

 

* কী �সই আমল? 

* এ সকল আমল �কনইবা �াধান�েযাগ�? 

* এসব আমেলর কী ময�াদা? 

 

ভূিমকা 

সৎকম� সবসময় বা�ার জন� লাভজনক হয় এবং দুিনয়া ও 

আেখরােত তার ময�াদা বৃি� কের। সৎকম�সমূেহর িকছু ভাগ ও 

িকছু �র রেয়েছ। নবী করীম সা. কবেরর শাি� হেত 

মুি�দানকারী িকছু আমেলর কথা িবেশষভােব বেল �গেছনঃ 

 

নামায 

নামায হেলা সব�ে�� এবাদত। �য নামাযেক সংর�ণ করল, �স 

�ীনেক সংর�ণ করল। �য নামাযেক িবন� করল, �স �ীনেক 
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�ংস করল। নামায মানুষেক 

কবেরর আযাব �থেক পির�াণ 

�দয়। 

 

যাকাত 

যাকাত ইসলােমর �মৗিলক ���েলার 

একিট। যাকাত হেলা স�েদর মেধ� 

আ�াহর অিধকার।  

 

�রাযা 

এিটও ইসলােমর �মৗিলক 

���েলার একিট। ফরয �রাযা 

হেলা রমযান মােসর �রাযা। নফল 

�রাযাসমূেহর মেধ� �িত �সাম ও 

বৃহ�িতবার �রাযা, আ�রার িদন 

�রাযা এবং আরাফার িদন �রাযা 

ইত�ািদ.. অন�তম। 

 

কল�াণকাজ 

�যমন, সৎকােজর আেদশ, অসৎ কাজ �থেক িনেষধ এবং 

মানুেষর মােঝ মীমাংসা �াপন ইত�ািদ। 
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সাদকা ও আ�ীয়েদর �খাজঁ 

�কবল টাকা নয়; বরং 

স�দ, ব� বা অন�ান� 

�েয়াজনীয় ব� িদেয়ও 

সাদকা হেত পাের। 

আ�ীয়েদর �খাঁজ বলেত- 

িপতামাতার �খাঁজ �নয়া, 

তােদর �েয়াজন�েলা পূণ� করা। তােদর �িত দয়াশীল হওয়া।  

 

উ�ম কাজ 

�যমন, সদা হািসমুেখ থাকা, সবসময় মানুষেক উপেদশ �দয়া 

এবং তােদর জন� কল�াণ কামনা করা ইত�ািদ। 

 

ক�ণা করা 

স�দ িদেয় �হাক, কথা িদেয় �হাক বা উ�ম িশ�াচার িদেয় 

�হাক। 

নবী করীম সা. উপেরা� সব�েলা আমল একে� বণ�না 

কেরেছন, 

� ����ن ��� ��ن �ن �����  وا��ي ���� ���ه إ�� ����� ��� ����� ���

ات  �� � و��� ا�� ��� وا���م �� �� ��� ا���ة ��� رأ�� وا���ة �� ��



 175

وا�����ن إ� ا���س �� ��� ر���� ����� �� ��� رأ�� وا���وف 

��� ����ل ا���ة ��� ��  ����ل ا���ة ��� ���� ���� ����� �� ��

� ����ل ا���م ��� �� ���� ���� �� ����  �� �� ���� �� ���� ����

ات وا���وف وا�����ن إ� ا���س  �� �� ��� ر���� ����ل ��� ا��

������ ���� �� ���  

 “ঐ স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, িন�য় দাফনকৃত ব�ি� 

কবর�কারীেদর ��ানকােল তােদর পােয়র আওয়াজ �নেত 

পায়। যিদ �স মুিমন হেয়, তেব নামায তার মাথার পােশ থােক। 

যাকাত তার ডানিদেক থােক। �রাযা তার বাম িদেক থােক। 

কল�াণকাজ এবং মানুেষর �িত দয়া তার পােয়র িদেক থােক। 

�ফেরশতা তার মাথার পাশ িদেয় আসেত চাইেল নামায বেল, 

এ িদক িদেয় যাওয়ার পথ �নই। অতঃপর ডানিদক িদেয় 

আসেত চাইেল যাকাত বেল, এিদক িদেয় যাওয়ার পথ �নই। 

বাম িদক িদেয় আসেত চাইেল �রাযা বাঁধা িদেয় বেল, যাওয়ার 

সুেযাগ �নই। পােয়র িদক িদেয় গমন করেত চাইেল কল�াণকাজ 

বাঁধা িদেয় বেল, পথ �নই।” (মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা-

১২০৬২) 

অপর বণ�নায় নবী করীম সা. বেলন, 

ه � ��ن �ن ����� أ�� �� �� ا���ة وا����م  ���ن ��� إذا د�� ا��

ده�� � ا����م ���
�

ده و�� � � ا���ة ���
�

  ��ل� ������ ا��� �� �



 176

 “মানুষ যখন কবের �েবশ কের, মুিমন হেয় থাকেল তখন তার 

সৎকম��েলা তােক িঘের রােখ। �ফেরশতা নামােযর িদক িদেয় 

আসেত চাইেল নামায তার গিতেরাধ কের। �রাযার িদক িদেয় 

আসেত চাইেল �রাযা গিতেরাধ কের..।” (মুসনােদ আহমদ-

২৬৯৭৬) 

 

আ�াহর কােছ আ�য় চাওয়া 

অিধক পিরমােণ আ�াহর কােছ �দায়া করা। তাঁর কােছ আ�য় 

�াথ�না করা। কারণ, িতিন ব�তীত র�াকারী �কউ �নই। নবী 

করীম সা. বলেতন, 

� وا��� �� � أ��ذ �� �� ا���� وا���� وا��
وا��م و��اب  �ا���� إ��

  ا���� 

 “�হ আ�াহ, আিম আপনার আ�য় চাি� অপারগতা, অলসতা, 

কাপু�ষতা, ব�য়কু�তা, বাধ�ক� এবং কবেরর আযাব হেত।” 

(মুসিলম-৭০৪৮) 

 � � أ�� �  � �صو���ل ��� �� ����� ���ء ا���ت �  ملسو هيلع هللا ىلص � �ن ا����

� ،  ��� ا������ � �� � أ��ذ �� �� ا���� ، وأ��ذ �� �� ا��
ا���� إ��

د إ� أرذل ا���� ، وأ��ذ �� �� ���� ا�� � ��وأ��ذ �� �� أن ��

  و��اب ا���� �
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সা’দ িবন আিব ওয়া�াস রা. বেলন, হােতর �লখা �যমন 

�শখােনা হয়, িঠক-�তমন নবী করীম সা. আমােদরেক এ 

কথা�েলা িশ�া িদেতন- 

 (অথ�ঃ-) “�হ আ�াহ! িন�য় 

আিম আপনার আ�য় চাি� 

কৃপণতা �থেক। আপনার 

আ�য় চাি� ভয় �থেক এবং 

আ�য় চাি� অিত-বাধ�েক� 

উপনীত হওয়া �থেক। 

আ�য় চাি� দুিনয়ার �ফতনা এবং কবেরর শাি� �থেক।” 

(বুখারী-৬০২৭)  

 ����� ����  � � ء ا���ت  ملسو هيلع هللا ىلص�ن ر��ل�� ا �� ���� �� ���� �

� أ��ذ �� �� ���� ا���ر ، و��اب ا���ر ، و���� ا���� ، و��اب 
ا���� إ��

  ا���� ، و�� ���� ا���� ا����ل ، و�� ���� ا���� ، و�� ���� ا���� �

আেয়শা রা. বেলন,  “�বশীর ভাগ সময় নবী করীম সা. এ 

�দায়া�েলা বলেতন,  “�হ আ�াহ, আিম আ�য় চাি� আপনার 

কােছ অি�পরী�া, জাহা�ােমর শাি�, কবেরর পরী�া, কবেরর 

শাি�, দা�ােলর ভয়ানক �ফতনা, দািরে��র পরী�া এবং 

ধৈন�েয�র পরী�ার অিন� �থেক।” (ইবেন মাজা-৩৮৩৮) 

িঠক �তমিন মৃতেক কবেরর শাি� হেত মু� করেত �দায়ার 

কথা বলা হেয়েছ। 
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নবী করীম সা. এক জানাযার �দায়ার মেধ� বলিছেলন, 

��م �ـ�� ، وو�� ���� ،  ا���� ا��� � وار�� و���� وا�� ��� ، وأ

 �� ���
�
���� � ���� ا���ب ا� د ، و��� �� ا�� ��ء وا���� وا��� وا��� ��

ا ا���� ، وأ��� دارا ���  ا �� أ�� ، وزو�� ��� ا �� داره ، وأ�� ���

�� ، وأ��ه �� ��اب ا���� أو �� ��اب ا���ر   �� زو�� ، وأد�� ا��

 “�হ আ�াহ, তােক দয়া ক�ন, �মা ক�ন ও তার �িট�েলা 

মাজ�না ক�ন। তার জন� উ�ম িঠকানা িনধ�ারণ ক�ন। তার 

কবর �শ� কের িদন। বরেফর শীতল পািন িদেয় তােক ধুেয় 

িদন। কাপড় �যমন ময়লা �থেক পির�ার করা হয়, তােকও 

�তমন পাপ �থেক ধুেয় পিব� কের িদন। তােক দুিনয়ার জীবন 

অেপ�া উ�ম জীবন, দুিনয়ার পিরবার অেপ�া উ�ম পিরবার 

এবং দুিনয়ার �ী অেপ�া উ�ম �ী দান ক�ন। তােক জা�াত 

িদন। কবেরর আযাব �থেক তােক র�া ক�ন। জাহা�ােমর 

শাি� হেত তােক মুি� িদন।” (মুসিলম-২২৭৬) 

 

কবেরর আযাব হেত মুি��া� যারা.. 

কবেরর আযাব �থেক মুি�র আমল বণ�নার পাশাপািশ নবী 

করীম সা. কবেরর শাি� হেত মুি��া� �লাকেদর কথাও বেল 

�গেছনঃ 

১। শহীদ 
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�কবল আ�াহর �ীনেক িবজয়ী করেত �য মুজািহদ যু� করেত 

করেত িনহত হেলা, �সই শহীদ।  

: ���ل  � ر��ل ر�� ��ل

ل �� ��  � �  �����ن ا������
�

 ���ر� �

��؟ إ�  ���ر�� ��� :  ملسو هيلع هللا ىلص ��ل ا���

    ���� رأ�� �� ا����ف

একব�ি� নবী করীম সা. �ক 

িজে�স করল, সকল মুিমনেকই 

কবের পরী�া করা হেব, িক� শহীদেদরেক করা হেব না �কন? 

নবীজী উ�র িদেয়িছেলন,  “যু�ে�ে� তােদর মাথার উপর 

তরবািরর ঝলকািন-ই তােদরেক কবেরর পরী�া �থেক মুি� 

�দেব।” (বায়হাকী-২১৮০) 

হািদেসর মম� হেলা, যু�ে�ে� মুজািহেদর অিবচলতার �ারাই 

তার ঈমােনর পরী�া হেয় যায়। আমৃতু� �ীেনর উপর অটল 

থাকার িন�য়তা পাওয়া যায়। ফেল ি�তীয়বার আর তােক 

পরী�া করার �েয়াজন হয় না। কবের �ে�া�েরর দরকার হয় 

না। 

 

২। আ�াহর পেথর �হরী 

অথ�াৎ পাহারা িদেত িগেয় 

�হায় অব�ান করা। 
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শ�েদর �েবশ �খেত ইসলােমর সীমা� পাহারা �দয়া। 

ঘরবাড়ী ত�াগ কের যারা ইসলােমর জন� লড়াই করেছ, 

মুসলমানেদর ই�ত-স�ান র�ােথ� যু� করেছ, আ�াহর িনকট 

তােদর ময�াদা অপিরসীম। 

��  ��� � : ملسو هيلع هللا ىلص ��ل � �  ��ا��� ��ت ا��ي إ� ، �� �� ��
�

� 

�� ا������ ��م إ� �� � ��� ���� ، � ����
�
 ���� �� و��

   .ا���� 

নবী করীম সা. বেলন,  “মৃত ব�ি�র আমল মৃতু�র সােথ সােথ 

�শষ হেয় যায়। তেব আ�াহর রা�ায় থাকাকালীন মৃতু�বরণকারী 

ব�ি�র আমলনামা �কয়ামত পয�� িলিপব� হেত থােক। 

কবেরর আযাব �থেক তােক মুি� �দয়া হয়।” (িতরিমযী-১৬২১) 

ط:  ملسو هيلع هللا ىلص و��ل � ���م �� ���  و����  ��م ر��   و����� ��

নবী করীম সা. বেলন,  “একিদন একরাি� আ�াহর রা�ায় 

পাহারা �দওয়া একমাস িবরামহীন �রাযা ও তাহা�ুদ অেপ�া 

উ�ম।” (মুসিলম-৫০৪৭) 

 

৩। উদর ব�ািধেত মৃতু�বরণকারী 

িবপেদ পাপ মুছন হয় এবং আ�াহর িনকট ব�ি�র ময�াদা 

উ�ীত হয়। �রাগব�ািধেত মৃতু�বরণ �দেহর জন� অন�তম িবপদ।  

�  ���ب ��� ���� ���� ��:  ملسو هيلع هللا ىلص ��ل
�

ه � ���  
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নবী করীম সা. বেলন, “উদর যােক হত�া করল, কবের কখনই 

তার শাি� হেব না।” (িতরিমযী, নাসাঈ) 

অথ�াৎ �পেট সৃ� �রাগ যথা �দেরাগ, িকডিন �রাগ ইত�ািদ 

ব�ািধেত যােদর মৃতু� হেলা।  

বুখারী শরীেফ বিণ�ত অপর হািদেস  

�� وا����ن ��  

 “�পেট সৃ� ব�ািধেত মৃতু�বরণকারী শহীদ” বলা হেয়েছ। 

 

৪। �িতরােত  ‘সূরা মুলক’ পাঠ 

আল-কুরআন সবটুকুই 

কল�াণবাহী। িকছু িকছু 

সূরােক নবী করীম সা. 

িবেশষ ময�াদাবান বেল 

আখ�া িদেয়েছন। সূরােয় 

তাবারাক’�ক কবেরর শাি� 

হেত মুি�দায়ক বলা হেয়েছ, 

  ا����  ��اب �� ا����� ��  ا��� ��رة

 “সূরােয় মুলক কবেরর আযাবেক �িতেরাধ কের” (ইবেন 

মারদুয়াই, সহীহ) 

�  ���� و��  ا��� ���ه ا��ي ���رك ��أ ��: ��ل � ����د ��

�  ���� ���� � � �  و��� ، ا����  ��اب �� ��
�

 � ر��ل �� �
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� ملسو هيلع هللا ىلص � ، ا����� ����� �  وإ��
�

� ��أ �� ��رة ، � ���ب � ��  �
�

� � 

 ���� ���  ���   .و��ب أ

আ�ু�াহ িবন মাসঊদ রা. বেলন, “�িতরােত �য ব�ি� সূরােয় 

তাবারাক পাঠ করেব, তার উপর �থেক আ�াহ কবেরর আযাব 

উিঠেয় �নেবন। রাসূেলর জামানায় আমরা এ সূরােক 

‘�িতেরাধক সূরা’ বলতাম। আরও বলতাম, আ�াহর িকতােব 

এমন একিট সূরা রেয়েছ, �য �িতরােত তা পাঠ করেব, �স 

অেনক পুণ� অজ�ন করেব এবং উ�ম ব� লাভ করেব।” 

(নাসাঈ-১০৫৪৭)  

 

ফায়দা, 

কবর �েত�ক কবর�েক একবার আিল�ন করেব। 

�যমনিট সা’দ িবন মুয়ায রা. স�েক� নবী করীম সা. 

বেলেছন, 

�ك ا��ي ��ا
�

�ه ، ا��ء أ��اب � و���� ا���ش � �  و��

� ��  ��� ، ا����� �� أ��� ����ن   ��� ��ج ��  ��

“এই �সই ব�ি� যার জন� আরশ �কঁেপ উেঠেছ। আসমােনর 

দরজা�েলা খুেল �দয়া হেয়েছ। স�র হাজার �ফেরশতা তার 

জন� সা�ী হেয়েছ। একবার তােক আিল�ন কের পর�েণই 

�ছেড় �দয়া হেয়েছ।” (নাসাঈ) 
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-------------------- 

কবেরর আযাব �থেক মুি�দায়ক আমলসমূহ আদায় ক�ন, 

সুখী হেবন, অনু�হ�া� হেবন। 
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�য সকল সৃি� �ংস হেব না 
 

আ�াহ তা‘লা ব�তীত সকল িকছুই একিদন �ংস হেয় যােব। 

�যমনিট আ�াহ িনেজই বেলেছন, 

 َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 ٢٧ - ٢٦ا�ر�ن: 

 “ভূপৃে�র সকল িকছুই �ংসশীল। একমা� আপনার মিহমায় ও 

মহানুভব পালনকত�ার স�া ছাড়া।” (সূরা আর-রাহমান ২৬-২৭) 

হ�াঁ.. পৃিথবীর সকল ব�ই �ংেসর স�ুখীন হেয় িনঃেশষ হেয় 

যােব। তেব কুরআন-হািদেস �কােনা �কােনা সৃি�র ��ে� 

ব�িত�ম বিণ�ত হেয়েছ। 

 

* তেব �কােনা �সই সৃি�? 

* �ংস হেব না মােন কী? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা যােক ই�া করেবন �ংস কের �দেবন। যােক 

ই�া করেবন জীিবত রাখেবন। ই�া ও �মতার মািলক 
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একমা� আ�াহ। আটিট ব� ব�তীত সকল িকছুই িতিন �ংস 

কের �দেবন। 

 

১। �ম�দে�র িন�াংশ 

মানুেষর এ অ�িট ছাড়া সকল 

িকছুই মািট �খেয় �ফলেব। এ 

�থেকই আ�াহ তােক 

পুন��ীিবত করেবন। 

اب �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل  �� ا���
�
� آدم �� � ا��

� ا���� ��� ��� و���  إ� ��

�� ��  

নবী করীম সা. বেলন,  “�ম�দে�র িন��দশ ব�তীত আদম-

স�ােনর �িতিট অ�ই মািট �খেয় �ফলেব। এ �থেকই মানুেষর 

সৃি� এবং এ �থেকই তার �দহ পুনগ�িঠত হেব।” (মুসিলম-

৭৬০৩) 

 

২। �হ 

�হ বা আ�ার �কৃিত স�েক� আ�াহ ব�তীত �কউ অবগত 

নয়। তেব �দেহর আে�ালন ও জীবন �কবল �েহর অি�ে�র 

কারেণই হেয় থােক। �হ �দহ-িবে�দ কের আসমােন চেল 

�গেল তা মৃত সাব�� হয়। সৎ হেল আসমােনর দরজা�েলা 
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খুেল �দয়া হয়। অসৎ হেল সকল দরজা ব� কের �দয়া হয়। 

সব�াব�ায়ই �হ পুনরায় �দেহ িফের আেস।  

�হ কখনই �ংস হেব না। �যমনিট নবী করীম সা. শহীদেদর 

িববরণ িদেত িগেয় বেলন, 

� ��ف ��� ��� �� ���د�� ����� �� 
�

�� أروا�� � ���ش ��ح �� ا��

وي إ� ��� ا����د�� ��� ��ءت �� 
� ��  

 “শহীদেদর �হ�েলা সবুজ পািখর �দেহ �েবশ করােনা হয়। 

আরেশর সােথ ব� উ�ল ঝুল� �দীপ রেয়েছ, জা�ােত িবচরণ 

কের তারা পুনরায় ঐ �দীপসমূেহর কােছ িফের আেস।” 

(মুসিলম-৪৯৯৩) 

আর মুিমনেদর �েহর ব�াপাের বেলন, 

�
�
�  ����  ا���� ���� إ�

�
� � �

�
� ��  ���ه إ� و�� �� � ����� ���  ا��

  ا������ ��م

নবী করীম সা. বেলন,  “িন�য় মুিমেনর �হ জা�ােতর 

বৃ�সমূেহ িবচরণ কের। �শষপয�� পুন��ান িদবেস তােদরেক 

িনজ িনজ �দেহ �েবশ করােনা হেব।” (নাসাঈ-২২০০) 

 

৩। জা�াত ও জাহা�াম 

আনুগত�শীল বা�ােদর পুর�ৃত করেত এবং অবাধ�েদর শাি� 

িদেত আ�াহ তা‘লা জা�াত ও জাহা�াম সৃি� কেরেছন। 
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এতদুভয় কখনই �ংস হবার নয়। �যমনিট আ�াহ িনেজই 

বেলেছন, 

 ١٢٢ال�ساء:  َّ خنمن حن جن ُّ 

 “�সখােন তারা িচরকাল বাস করেব” (সূরা িনসা-৫৭) 

 

৪। আরশ 

আরবী  ‘আরশ’ এর আিভধািনক অথ� িসংহাসন, যার উপর 

রাজা-বাদশাহগণ উপেবশন কেরন। আমােদর মহান 

�িতপালেকর জন�ও একিট আরশ রেয়েছ, যা আপন স�ার 

মহ� ও বড়ে�র সিহত অিত-মানানসই। আল-কুরআেনর 

সাতিট �ােন িতিন আরেশ সমাসীন হওয়ার িবষয় বণ�না 

কেরেছন, 

 ٥طه:  َّ يف ىف يث ىث نث ُّ 

“িতিন পরম দয়াময়, আরেশ সমাসীন হেয়েছন।” (সূরা �াহা-৫) 

 ٥٤األعراف:  َّ  مكىك لك اك يق ُّ 

“অতঃপর আরেশ সমাসীন হেয়েছন” (সূরা আ’রাফ-৫৪) 

আরশ হেলা �থম সৃি�। �ায়ী �েপই তােক আ�াহ সৃি� 

কেরেছন। �কয়ামেতর ফুঁৎকাের অন�সব সৃি�র মেতা তা �ংস 

হেব না।  
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৫। কুরিস 

ইবেন আ�াস রা. এর বণ�নানুযায়ী কুরিস হেলা আ�াহর দুই 

কদম মুবারক রাখার �ান। কুরিস কখেনা �ংস হেব না। 

 

৬। �র 

�র হেলা জা�াতবাসীর িবেনাদেনর জন� �তির অিন�� সু�র 

রমণীসকল। অন�সব সৃি�র মেতা কখনই তারা �ংস হেব না। 

 

৭। লাওহ 

লাওহ হেলা সংরি�ত ফলক, �যখােন আ�াহ তা‘লা সকল 

বা�ার ভাগ� িলেখ �রেখেছন। লাওহ কখনই �ংস হেব না। 

 

৮। �লম 

এিট ঐ কলম, যােক আ�াহ সৃি� কের সকল বা�ার ভাগ� 

িলখার আেদশ কেরেছন। �যমনিট নবী করীম সা. বেলন, 

���؟ ��ل�  ��� ، ��ل � رب و��ذا أ أول �� ��� � ا��� ���ل � � ا

ء ��� ���م ا���� �
��� ���د�� � ��   �؟ا

 “সব��থম আ�াহ �লম সৃি� কের বেলেছন, তুিম �লখ! কলম 

বলল, �হ পালনকত�া! কী িলখব? পালনকত�া বলেলন, �কয়ামত 

পয�� সৃ� সকল িকছুর ভাগ� িলেখ রাখ!” (মু�াদরােক হািকম-

৩৬৯৩) 
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-------------- 

আ�ীদা, 

সৃি�র মািলক আ�াহ, 

সুতরাং যােক ই�া িতিন জীিবত রাখেবন, যােক ই�া �ংস 

কের �দেবন। 
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কবর স�েক� সাতিট মাছআলা 

 

কবর স�েক� অেনেক কিতপয় ভুল িব�াস �পাষণ কেরন। 

পৃিথবীর িবিভ� �াে� এ�েলা ছিড়েয় পেড়েছ। সুতরাং এ�েলা 

স�েক� সতক� না করেলই নয়.. 

 

* মাছআলা�েলা কী? 

* ভুল িব�াস�েলা কী? 

* �িতকার কী কের স�ব? 

 

ভূিমকা 

মানুষেক সরল পেথ পিরচািলত করেত আ�াহ তা‘লা দুিনয়ােত 

অসংখ� নবী রাসূল ��রণ কেরেছন। তারা এেস মানুষেক 

�হদােয়ত কেরেছন। সুসংবাদ �িনেয়েছন। আ�াহর আযাব 

�থেক সতক� কেরেছন। সব�েশষ নবী �মাহা�াদ সা.ও কবর 

স�েক� আমােদরেক িকছু মাছআলা বেল �গেছন। ত�েধ�, 

 

�থম মাছআলা 

কবের সুখ বা শাি�র িবষয়িট অদৃেশ�র িবষয়। �ান বা যুি� 

িদেয় তা �বাধগম� করা স�ব নয়। অদৃেশ�র িবষেয় ঈমান 
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আনয়ন মুিমেনর অবশ� পালনীয় একিট �ণ। �যমনিট আ�াহ 

বেলেছন, 

 َّ  ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٣ - ١ا�قرة: 

 “আিলফ লাম মীম। ইহা 

এমন এক �� যােত 

িব�ুমা� সে�েহর অবকাশ 

�নই। �খাদাভী�েদর জন� তা 

�হদােয়ত। �খাদাভী� তারাই, 

যারা অদৃেশ�র িবষয়াবলীেত 

পূণ� িব�াস �াপন কের।” (সূরা বা�ারা-১,২,৩) 

�জেন রাখা দরকার, কবের আযােবর িবষয়িট বারযাখী জীবেনর 

অ�ভূ��। সুতরাং �কােনা অপরাধী মারা �গেল বারযাখী জীবেন 

�স শাি� �ভাগ করেবই; কবর� �হাক বা না �হাক, জীবজ� 

তােক �খেয় �ফলুক, আ�েন পুিড়েয় ছাই কের বাতােস উিড়েয় 

�দয়া �হাক, �ুশিব� করা �হাক, সাগের ডুিবেয় �দয়া �হাক; 

সব�াব�ায় তার আ�া ঐ শাি�ই �ভাগ করেব, যা কবর� হেল 

�ভাগ করার কথা িছল। 

 

ি�তীয় মাছআলা 
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মৃতু�র পর আ�ীয় �জেনর; িবেশষত মিহলােদর জন� অিধক 

আহাজাির িনিষ�। 

��ب ود�� ����ى �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل  �ود و�� ا�� ب ا�� �� �� ��� ���

�����   ا��

নবী করীম সা. বেলন,  “�পিশেত আঘাত কের, কাপড় 

িছ�িবি�� কের ও মূখ�তা-যুেগর �বাদ বেল �য আহাজাির 

করল, �স আমােদর অ�ভূ�� নয়।” (বুখারী-১২৩৫) 

ل �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل  ��� � � ، ���م ��م ا������ و���� � إذا � ��� ��� ����
�

ا����

  �� ���ان ودرع �� ��ب

নবী করীম সা. আেরা 

বেলন,  “মৃত ব�ি�র উে�েশ� 

�রানাজািরকারী ব�ি� মৃতু�র পূেব� 

তওবা না করেল �কয়ামেতর িদন 

�স আলকাতরার জামা এবং 

মিরচাযু� বম� পিরিহত অব�ায় 

উি�ত হেব।” (বুখারী-২২০৩) 

সুতরাং আ�ীয় �জন বা ি�য়জন মারা �গেল ব�িথত না হেয় 

�ধেয�র পথ �বেছ �নয়া উিচত। সুসংবাদ �হণ করা উিচত। 

����ي ا���� ���ي ��اء إذا ����  �� ���ل � ���� ��  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

��   ���� �� أ�� ا����� �� ا����� إ� ا��
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নবী করীম সা. বেলেছন,  “আ�াহ তা‘লা বেলন,  “ি�য়জন 

িবেয়ােগ �য বা�া �িতপালেকর স�ি� অজ�ন-কে� �ধয�ধারণ 

করল, তােক আমার প� �থেক জা�াত পুর�ৃত করা হেব।” 

(বুখারী-৬০৬০) 

 

তৃতীয় মাছআলা 

কবর িযয়ারত করা শরীয়ত-

স�ত কাজ। তেব উে�শ� হেত 

হেব কবরবাসীেক �দেখ উপেদশ 

�হণ করা। কবর �থেক বা 

কবেরর মািট �থেক বরকত 

হািসল করা বা মৃত ব�ি� �থেক 

উপকৃত হওয়া নয়।  

িযয়ারেতর জন� �কােনা িবেশষ িদনেক িনিদ�� করা জােয়য 

�নই। নবী করীম সা. �থেক এ ব�াপাের িকছু বিণ�ত নয়। 

� رد�  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 
�

� أ���� ��ا �� ��� ��� �
�

  �� أ��ث �

নবী করীম সা. বেলন,  “আমােদর এই �ীেনর মেধ� �য নতুন 

িবষয় সৃি� করল, তার সৃ� �ত�াখ�াত।” (বুখারী-২৫৫০) 

অেনেক কবর িযয়ারতকােল সূরােয় ফােতহা পাঠ কেরন। এিট 

িবদআত। কবর িযয়ারতকােল নবী করীম সা. এধরেণর িকছুই 
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পেড়নিন। বরং িতিন মৃতেদর জন� মাগেফরােতর �দায়া 

করেতন।  

িবেশষ �কােনা কবর িযয়ারেতর উে�েশ� �মণ করা জােয়য 

�নই, 

� ��� ا����ل إ� إ� ���� ����� � ا���� ا��ام ، �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

��
�
  و����ي ��ا ، وا���� ا�

নবী করীম সা. বেলন,  “এবাদেতর উে�েশ� �ধু িতনিট �েলই 

�মণ করা যােব, ম�ার মসিজদ, আমার মসিজদ এবং মসিজেদ 

আকসা (বায়তুল মাকিদস)” (বুখারী-১১৩২) 

 

চতুথ� মাছআলা 

জানাযার স�িত ভুলসমূহ, 

(১)  কিফেন, খােট অথবা কবের ফুল �দওয়া। এিট কােফর 

মুশেরকেদর ধেম�র সে� সাদৃশ�পূণ�, 

��  ملسو هيلع هللا ىلص��ل  ��� �
�

  �� ���� ���م �

নবী করীম সা. বেলন,  “ব�ি�র কায�কলাপ �য জািতর সে� 

সাদৃশ�পূণ� হেব, �স তােদরই অ�ভু�� বেল গণ� হেব।” (আবু 

দাউদ-৪০৩৩) 

(২) িনহত ব�ি�র �রণােথ� তার জন� নীরবতা পালন কের 

�শাক �কাশ করা। এিট একিট জঘন� িবদআত। কােফর 
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মুশেরকেদর সােথ সাদৃশ�পূণ� কাজ। নবী করীম সা. মৃতেদর 

জন� �কবল �দায়া-ইে�গফার 

ছাড়া আর িকছুই কেরনিন।  

(৩) মৃেতর �রেণ বাসায়, 

�দাকােন বা অন� �কােনা �ােন 

তার ছিব বা মূিত� �াপন করা। 

� ��ع ��رة إ� ���� �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

 � �� إ� ���������� ا ���   و� ���

নবী করীম সা. আলী রা. �ক 

উে�শ� কের 

বেলিছেলন,  “�কােনা ছিব �পেল 

তা িমিটেয় �ফলেব। �কােনা উঁচু 

কবর �পেল তা �ংস কের মািটর সােথ িমিশেয় �দেব।” 

(মুসিলম-২২৮৭) 

(৪) সেজাের তাকবীর বা সি�িলত আওয়াজ িদেয় জানাযা 

�চার করা। �বধ প�া হেলা, িনচু আওয়ােজ মৃেতর জন� �দায়া 

ইে�গফার করা। 

(৫) কবের আযান �দওয়া। নবী করীম সা. বা তাঁর �কােনা 

সাহাবী �থেক এ ধরেনর কায�কলাপ বিণ�ত নয়। 
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(৬) অন�তম িবদআত হেলা, জানাযা ও দাফনকায� �শেষ 

সি�িলত �দায়া করা। �বধ প�া হেলা, জানাযা ও দাফন �শেষ 

�েত�েকই িনজ �থেক একাকী �দায়া করেব। 

(৭) কিফেন ভের দাফন করা। 

�বধ প�া হেলা, কাফেনর 

কাপেড় আবৃত কের িবনা-

কিফেন মৃতেক কবর� করেব। 

তেব িন�পায় হেল �যমন, 

দুঘ�টনার কবেল পেড় লাশ 

�তিব�ত হেয় �গেছ, ব�িদন িনেখাঁজ থাকার ফেল লাশ পেচ 

গেল �গেছ.. তেব কিফেন কের দাফন করা যােব। 

 

প�ম মাছআলা 

�কােনা মানুষ যিদ শরীয়ত-স�ত প�ায় ঈসােল সাওয়ােবর 

উে�েশ� �কােনা সৎকম� কের, তেব সমস�া �নই। �যমন দুয়া 

করা, হ� করা, উমরা করা, সাদকা করা, কুরবািন করা, মৃেতর 

প� �থেক �রাযা কাযা করা ইত�ািদ..। 

িক� মৃত ব�ি�েক সাওয়াব �প�ছােনার উে�েশ� নামায পড়া 

জােয়য �নই। এ ধরেণর �কােনা বণ�না নবী করীম সা. �থেক 

বিণ�ত হয়িন। �তমিন বত�মান সমােজ �চিলত অন�তম িবদআত 
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হেলা, �ারী সােহবেদরেক ভাড়া কের এেন মৃত ব�ি�েক 

�প�ছােনার উে�েশ� কুরআন পড়ােনা। 

 

ষ� মাছআলা 

উ�রািধকার ব�েনর পূেব� মৃেতর কাফন-দাফন সং�া� খরচ 

পৃথক কের �নয়া, তার ঋণ পিরেশাধ করা এবং তার অিসয়ত 

পূণ� করা আবশ�ক।  

 

�শষ মাছআলা 

এিট একিট বৃহৎ মাছআলা। 

বত�মানকােলর এক িবরাট 

িব�াস-িবপয�য় এবং বড় 

িশরক। তা হেলা, কবেরর 

পােশ �দি�ণ (তওয়াফ) করা, 

কবর� ব�ি� �থেক িকছু 

চাওয়া, িব�াস করা �য, ওিল-আউিলয়া কবের জীিবত আেছন, 

তারা মানুেষর িবপদ দূর কের িদে�ন। 

 خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس ُّ 

 ١٩٤األعراف:  َّ جغ مع جع  مظ حط مض
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আ�াহ তা‘লা বেলন,  “আ�াহেক বাদ িদেয় �তামরা যােদরেক 

ডাক, তারা সবাই �তামােদর মেতাই বা�া। অতএব, �তামরা 

যােদরেক ডাক, তখন তােদর পে�ও �তা �তামােদর �স ডােক 

সাড়া �দওয়া উিচত যিদ �তামরা সত�বাদী হেয় থাক?” (সূরা 

আ’রাফ-১৯৪) 

 

কিতপয় কবর-পূজারী 

কবেরর পােশ তওয়াফ কের, 

কবেরর খঁুিট ধের বেস 

থােক, �দহ মাছাহ কের, 

চাদের চুমু খায়, কবেরর 

সামেন �সজদা কের, 

কবেরর সামেন অিতভি� সহকাের দাঁড়ায়, মৃত ব�ি� �থেক 

�েয়াজন-পূরণ কামনা কের, সু�তা কামনা কের, স�ান কামনা 

কের। অেনেক আবার 

সেজাের ��ন কের বলেত 

থােক, �হ মিনব, ব�দূর 

�থেক �তামার কােছ এেসিছ, 

বি�ত কেরা না �গা আমায়! 

অপরিদেক নামােযর মেধ� 

�দায়ায় অলসতা কের।  
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 خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ 

 ٥األحقاف:  َّ  مل خل حل جل مك لك

আ�াহ বেলন,  “�য ব�ি� আ�াহর পিরবেত� এমন ব�র পূজা 

কের, �য �কয়ামত পয��ও তার ডােক সাড়া �দেব না, তার 

�চেয় অিধক পথ�� আর �ক? তারা �তা তােদর পূজা স�েক�ও 

�বখবর” (সূরা আহকাফ-৫) 

  �� ��ت و�� ���� �� دون � ��ا د�� ا���ر�  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

নবী করীম সা. বেলন,  “আ�াহর সমতুল� সাব�� কের কােরা 

কােছ আ�ান কের �য ব�ি� মৃতু�বরণ করল, �স জাহা�ােম 

�েবশ করেব” (বুখারী-৪২২৭) 

�হ মুসিলম, অমুক দরেবশ কবেরর সামেন দাঁিড়েয় �াথ�না কের 

িবশাল িকছু �পেয় �গেছ, তমুক অসু� ব�ি� কবেরর কােছ 

�াথ�না কের সু�তা লাভ কেরেছ, স�ান �পেয় �গেছ.. এ 

ধরেণর সংবাদ �েন কখনই �তািরত হেবন না; বরং আ�াহর 

কােছ �দায়া ক�ন। নামােযর পর �াথ�না ক�ন, �শষরােত উেঠ 

�সজদায় আ�াহর কােছ কা�াকািট ক�ন। হে� িগেয়, উমরায় 

িগেয় আ�াহর কােছ চান। বরকত লােভর আশায় কখনই 

�কােনা কবেরর পােশ অব�ান করেবন না। 

 

কবেরর উপর মসিজদ িনম�াণ িনিষ� 
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বরং ঐ মসিজেদও নামায পড়া 

জােয়য �নই, �য মসিজেদর 

অভ��ের, আি�নায় বা পি�ম 

িদেক কবর রেয়েছ। 

أ� وإن �� �ن ���� �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

 � ���ا ����ون ���ر أ������

� �� ذ � � أ��
� ����� ، أ� �� ����وا ا����ر ����� ����  ��و�����

নবী করীম সা. বেলন,  “�েন রাখ, �তামােদর পূব�বত�ী �লােকরা 

তােদর নবী ও সােলহীেনর কবরসমূহেক মসিজদ বািনেয় 

�ফলত। কখনই �কােনা কবরেক �তামরা মসিজদ বািনেয়া না। 

এ কাজ �থেক আিম �তামােদর িনেষধ কের যাি�।” (মুসিলম) 

বরং কবের �কােনা ধরেণর 

�াপত� িনম�াণ করাও হারাম। 

নবী করীম সা. কবরেক 

চুনকাম (�া�ার ও িডজাইন) 

করা, কবেরর উপর বসা এবং 

কবের িকছু িনম�াণ করা �থেক 

িনেষধ কেরেছন। (মুসিলম-২২৮৯) 

শরীয়ত-স�ত প�া হেলা, �যটুকু মািট কবর খনন করেত িগেয় 

উেঠ এেসেছ, মৃতেক কবর� কের �সটুকু মািটই কবের �রেখ 

�দওয়া। এরেচেয় �বিশ উঁচু না করা। 
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�তমিন কবেরর উপর গ�ুজ িনম�াণ করা িনেষধ। �যমনিট 

নবীজী আলী রা. �ক উে�েশ� কের বেলিছেলন, 

� إ� ��رة ��ع � ا و� ����� ��� ��   ����� إ� ���

 “�কােনা ছিব �পেল তা িনি�� কের �দেব। �কােনা উঁচু কবর 

�পেল তা �ংস কের মািটর সােথ িমিশেয় �দেব।” (মুসিলম-

২২৮৭) 

আ�াহ বেলন, 

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

 مث متهت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

 جع  مظ حط مض خض جضحض مص

 جل مك خكلك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع

 من خن جنحن مم  خم حم جم ملهل خل حل

 جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم حمخم

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
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 َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي

 ١٩٨ - ١٩١األعراف: 

“তারা িক এমন কাউেক শরীক সাব�� কের, �য একিট ব�ও 

সৃি� কেরিন, বরং তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ। আর তারা, না 

তােদর সাহায� করেত পাের, না িনেজর সাহায� করেত পাের। 

আর �তামরা যিদ তােদরেক আ�ান কর সুপেথর িদেক, তেব 

তারা �তামােদর আ�ান অনুযায়ী চলেব না। তােদরেক আ�ান 

জানােনা িকংবা নীরব থাকা উভয়িটই �তামােদর জন� সমান। 

আ�াহেক বাদ িদেয় �তামরা যােদরেক ডাক, তারা সবাই 

�তামােদর মেতাই বা�া। অতএব, �তামরা যােদরেক ডাক, 

তখন তােদর পে�ও �তা �তামােদর �স ডাক কবুল করা উিচত 

যিদ �তামরা সত�বাদী হেয় থাক! তােদর িক পা আেছ, য�ারা 

তারা চলােফরা কের, িকংবা তােদর িক হাত আেছ, য�ারা তারা 

ধের! অথবা তােদর িক �চাখ আেছ য�ারা তারা �দখেত পায় 

িকংবা তােদর িক কান আেছ য�ারা �নেত পায়? বেল দাও, 

�তামরা ডাক �তামােদর অংশীদারিদগেক, অতঃপর আমার 

অম�ল কর এবং আমােক অবকাশ িদও না। আমার সহায় �তা 

হেলন আ�াহ, িযিন িকতাব অবতীণ� কেরেছন। ব�ত; িতিনই 

সাহায� কেরন সৎকম�শীল বা�ােদর। আর �তামরা তাঁেক বাদ 

িদেয় যােদরেক ডাক তারা না �তামােদর �কােনা সাহায� করেত 

পারেব, না িনেজেদর আ�র�া করেত পারেব। আর তুিম যিদ 
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তােদরেক সুপেথ আ�ান কর, তেব তারা তা িকছুই �নেব না। 

আর তুিম �তা তােদর �দখছই, �তামার িদেক তািকেয় আেছ, 

অথচ তারা িকছুই �দখেত পাে� না।” (সূরা আ’রাফ ১৯১-

১৯৮) 

 

 

 

 

 

------------- 

ঈমােনর দাবী, 

আ�াহই একমা� উপাস�। তাই �কােনা মাধ�ম ছাড়া �কবল 

তাঁেকই ডাকা �হাক। 
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পরকাল 
 

 
 

ভূিমকা 

িশ�ায় ফঁুৎকার 

পুন��ান 

িবচারিদবেসর ভয়াবহতা 

হাশর 

আমলনামা িবতরণ, 

মুেখামুিখ িজ�াসাবাদ ও িহসাব 

মীযান �াপন 

হাউেয কাউসার 

শাফা‘আত (সুপািরশ) 

�েত�ক উ�ত িনজ� উপাস�েক অনুসরণ করেব 

কােফরেদরেক জাহা�ােমর িদেক একি�করণ 
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সীরাত.. 

সীরাত পারাপার �শেষ মুিমনেদর ��সাস �হণ 

মধ�বত�ী �লাকেদর অব�া 

জাহা�াম 

জা�াত 
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ভুিমকা 
 

বারযাখী জীবন সমা� হওয়ার পর �কয়ামত সংঘিটত হেব। 

�কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা সকল মানুেষর পুন��ান 

করেবন। িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। সবাইেক জমােয়ত করা 

হেব।  

 

* কখন সংঘিটত হেব �কয়ামত? 

* িশ�ায় ফঁুৎকার �দয়ার কী অথ�? 

* কবর �থেক মানুষ কীভােব �বর হেব? 

* অকবর�, �যমন ডুেব �গেছ, পুেড় �গেছ.. এেদর অব�া কী 

হেব? 

* পুন��ান িক �কবল মানুেষরই, নািক সকল সৃি�র? 

* পুন��ান কীভােব হেব? 

* ... ??? 

 

এরকম হাজােরা �� মেনর গহীেন ঘুরপাক খাে�। আসুন, 

িব�ািরত আেলাচনা �� কির... 
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পরকােলর উপর িব�ােসর �রসমূহ 
 

ভূিমকা 

পরকােলর উপর িব�াস ঈমােনর �মৗিলক ���েলার অন�তম। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ُّ 

 ١٧٧ا�قرة:  َّ  ىه

 “বরং বড় সৎকাজ হেলা এই �য, 

ঈমান আনেব আ�াহর উপর, 

িকয়ামত িদবেসর উপর, 

�ফেরশতােদর উপর এবং সকল 

নবী রাসূেলর উপর।” (সূরা 

বা�ারা-১৭৭) 

আয়ােতর ব�াখ�ায় নবী করীম সা. 

বেলন, 

ه  ���ر ��� �� و���� ��
�
� و������ و���� ور�� وا���م ا� أن ���� ��

ه   و��

 “িব�াস করেব আ�াহর উপর, তাঁর �ফেরশতাগেণর উপর, তাঁর 

��িরত আসমানী ��সমূেহর উপর, সকল রাসূেলর উপর এবং 
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িবচারিদবেসর উপর। পাশাপািশ িব�াস করেব তকদীেরর 

ভােলা-মে�র উপর।” (মুসিলম-১০৬) 

 

পরকােলর উপর ঈমােনর অথ� 

অথ�া ৎ িবচারিদবস আস� এবং অবশ��াবী, মৃতু�র পর কবের 

সুখ বা শাি� অবশ��াবী এ কথা িব�াস করা এবং �কয়ামেতর 

িনদশ�নসমূহেক সত�ায়ন করা। 

�য ব�ি� িবচারিদবেস অিব�াসী বা সংশয়ী হেলা, িনঃসে�েহ 

�স মহা-কুফুরী (চরমভােব অ�ীকৃিত �াপন) করল। এর �ারা 

�স ইসলােমর গি� �থেক �বিরেয় যােব। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفُّ

 ١٣٦ال�ساء:  َّ ام يل ىل  مل

 “�য ব�ি� আ�াহ, তাঁর 

�ফেরশতাগণ, তাঁর ��সমূহ, 

তাঁর ��িরতগণ এবং 

িবচারিদবেস অ�ীকার করল, 

�স চরমভােব পথ�� হেয় 

�গল।” (সূরা িনছা -১৩৬) 

পরকাল আস�, এেত িব�ুমা� সে�েহর অবকাশ �নই। সে�হ 

�পাষণকারী িনঃসে�েহ কােফর এবং আ�াহ ও রাসূেলর �কাশ� 

িমথ�ােরাপকারী। �কান �কার সে�হ-সংশয় ছাড়াই পরকােলর 
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উপর িব�াস অপিরহায�। িচরসফল মুিমনেদর �ণ বণ�না করেত 

িগেয় আ�াহ বেলন, 

 َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ىيييٰذ مي خي حيُّ 

 ٤ا�قرة:  َِّّ ُّ

 “এবং যারা িব�াস �াপন কেরেছ �সসব িবষেয়র উপর যা িকছু 

�তামার �িত অবত�ীণ হেয়েছ এবং �সসব িবষেয়র উপর যা 

�তামার পূব�বত�ীেদর �িত অবতীণ� হেয়েছ। আর আেখরাতেক 

যারা িনি�ত বেল িব�াস কের।” (সূরা বা�ারা-৪) 

িবচার িদবেস �কান সে�হ �নই। আ�াহ বেলন, 

 َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ 

 ٧ا�ج: 

 “�কয়ামত অবশ��াবী, এেত সে�হ �নই এবং এ কারেণ �য, 

কবের যারা আেছ, আ�াহ তােদরেক পুন�ি�ত করেবন” (সূরা 

হ�-৭) 

 

 

-------------- 

পরকাল, পুন��ান ও জা�াত-জাহা�ােমর �িত �য অিব�াসী 

হেলা, �স ইসলামেক অ�ীকার কের কােফর হেয় �গল। 
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পরকােলর �বিশ��াবলী 
 

আ�াহ তা‘লা কুরআন অবতীণ� কের তােত সকল িকছুর িববরণ 

িদেয়েছন। রাসূলেদরেক সুসংবাদদাতা ও ভীিত�দশ�নকারী �েপ 

��রণ কেরেছন। আমােদরেক পরকাল িচিনেয়েছন। পরকােলর 

�বিশ��াবলীর িববরণ �িনেয়েছন। 

 

* পরকােলর �বিশ��াবলী কী? 

* এরকম ভয়ানক �বিশ��াবলী বণ�নার কারণ কী? 

* এ�েলা পেড় একজন মুিমনেক কী�েপ ��িত �নয়া উিচত? 

 

ভূিমকা 

পরকাল ওইিদন, �যিদন িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। িবচারিদবস 

�িতি�ত হেব। পরকােলর কিতপয় �বিশ�� বণ�না কের 

�সখােনর অব�া স�েক� আ�াহ তা‘লা আমােদরেক অবিহত 

কেরেছন। ত�েধ�.. 

 

চরম সত� িদবস 

হ�াঁ.. আ�াহর শপথ, তা চরম সত� ও অবশ��াবী। আ�াহ তা‘লা 

�িত�িত িদেয় বেলেছন, 
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 يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من ُّ 

 ٥فاطر:  َّ ٰى ٰر ٰذ

 “�হ মানুষ, িন�য় আ�াহর ওয়াদা 

সত�। সুতরাং পািথ�ব জীবন �যন 

�তামােদরেক �তারণা না কের। 

এবং �সই �ব�ক �যন িকছুেতই 

�তামােদরেক আ�াহ স�েক� 

�বি�ত না কের।” (সূরা 

ফািতর-৫) 

  وا����� �� � ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

নবী করীম সা. বেলন,  “িবচারিদবস সত�” (বুখারী-১০৬৯) 

 

কােফরেদর জন� চরম কিঠন িদন 

�কননা, �সিদন আমেলর সুেযাগ থাকেব না। পিরণিত িনধ�ািরত 

হেয় যােব। �েত�ক ভােলা ও মে�র কত�ােক তার �িতদান 

বুিঝেয় �দয়া হেব। কােরা �সখােন কারচুিপ করার সুেযাগ 

থাকেব না। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ١٠ - ٩: ا�دثر َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض ُّ 

 “�সিদন হেব কিঠন িদন। কােফরেদর জেন� এটা সহজ নয়।” 

(সূরা মু�াছিছর-৯, ১০) 
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তেব মুিমনেদর জন� অত�� সহজ িদন হেব �সিট। আ�াহ 

তা‘লা তােদরেক িনরাপেদ রাখেবন। অভয় �দেবন। �কউ �কউ 

আরেশর ছায়াতেল �ান পােবন। িব�ািরত িববরণ সামেন 

আেলািচত হেব ইনশাআ�াহ..! 

 

�িতফল িদবস 

কৃতকেম�র যথাযথ �িতফল �দয়া হেব। ভােলা হেল ভােলা, ম� 

হেল ম�। সকল িকছুই আমলনামায় অনু�প িলিপব� থাকেব। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ُّ 

 ٢٥آل عمران:  َّ رث يت ىت  نت مت

 “িক� তখন কী অব�া দাঁড়ােব 

যখন আিম তােদরেক একিদন 

সমেবত করব �য িদেনর আগমেন 

�কান সে�হ �নই আর িনেজেদর 

কৃতকম� তােদর �েত�েকই পােব। 

তােদর �াপ� �দােন �মােটই 

অন�ায় করা হেব না।” (সূরা আেল 

ইমরান-২৫) 
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সুিনধ�ািরত িদবস 

যা কখেনা �রাি�ত হেব না এবং িবলি�তও হেব না। আ�াহ 

তা‘লা বেলন, 

 َّ جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

 ٣٠ سبأ:

 “বলুন, �তামােদর জেন� একিট 

িদেনর ওয়াদা রেয়েছ যােক 

�তামরা এক মুহূত�ও িবলি�ত 

করেত পারেব না এবং 

�রাি�তও করেত পারেব না।” 

(সূরা সাবা-৩০) 

 

অিত িনকটবত�ী িদবস 

হ�াঁ.. �সিদনিট খুবই িনকটবত�ী; 

যিদও আমরা তা দূের ভাবিছ। 

পূব�বত�ী জািতসমূহেক �িত�িত 

�দয়া হেয়িছল, আমােদরেকও 

�দয়া হে�। 

�  � ملسو هيلع هللا ىلص��ل  ���� أ�� وا����� �����

� ا������ وا����   و��ن ���
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নবী করীম সা. বেলন,  “আমার ও �কয়ামেতর মােঝ এরকম 

সময় অবিশ�!” এ কথা বলার সময় িতিন তজু�নী ও মধ�মা�ুিল 

একি�ত কের �দখাি�েলন। (মুসিলম-২০৪২) 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٧ - ٦ا�عارج:  َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ 

 “তারা তা দূের মেন করেছ, আিম �তা �দখিছ খুবই িনকটবত�ী!” 

(সূরা িমরাজ-৬,৭) 

 

হঠাৎ এেস যােব �সিদন 

�ােনর যতই িবকাশ ঘটুক; 

�কয়ামেতর সিঠক সময় যাচাই 

করা মানুেষর পে� স�ব নয়। 

এমনিক নবী রাসূলেদর �থেকও 

আ�াহ তা‘লা িবষয়িট �গাপন 

�রেখেছন। এক �ে�র উ�ের নবীজী বেলিছেলন, 

“িজে�সকারীর �চেয় িজে�সকৃত এ স�েক� অিধক অবগত 

নয়।” আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّ 

 ٤٠األن�ياء:  َّ اك يق
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 “বরং তা আসেব তােদর উপর অতিক�তভােব, অতঃপর 

তােদরেক তা হতবুি� কের �দেব, তখন তারা তা �রাধ করেতও 

পারেব না এবং তােদরেক অবকাশও �দয়া হেব না।” (সূরা 

আি�য়া-৪০) আ�াহ তা‘লা আেরা বেলন, 

 خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف  خف حف جف ُّ 

 َّ مهٰه جه هن من حنخن جن مم  خم جمحم هل مل

 ١٨٧األعراف: 

 “তারা আপনােক িজে�স কের, �কয়ামত কখন অনুি�ত হেব? 

বেল িদন এর খবর �তা আমার পালনকত�ার কােছই রেয়েছ। 

িতিনই তা অনাবৃত কের �দখােবন িনধ�ািরত সমেয়। আসমান ও 

জিমেনর জন� �সিট অিত কিঠন িবষয়। যখন তা �তামােদর 

উপর আসেব অজাে�ই আসেব।” (সূরা আ’রাফ-১৮৭) 

 

সুদীঘ� িদবস 

সৃি�র অিতবৃহৎ িদবস �সিট। তার পূেব� ও পের এমন িদবস 

সৃি� হয়িন। �সিদন ভয়ানক সব ঘটনার অবতারণা হেব। আ�াহ 

তা‘লা বেলন, 

 ٦ - ٥ا�طفف�:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 “�সই মহািদবেস, �যিদন মানুষ দাঁড়ােব িব�পালনকত�ার 

সামেন।” (সূরা মুতাফিফফীন-৫,৬) 
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সূয�েক মানুেষর িনকটবত�ী করা হেব 

�সিদন সবিকছুই পিরবত�ন হেয় যােব। জগেতর সকল িনয়ম 

উলট পালট হেয় যােব। আকাশ িবদীণ� হেব। সূয�েক �সিদন 

সৃি�র অিত-িনকটতবত�ী করা হেব।  

إذا �ن ��م ا������  � ملسو هيلع هللا ىلص��ل 

أد��� ا���� �� ا����د ��� 

 �   ���ن ��� ��� أو ا����

নবী করীম সা. বেলন, 

“�কয়ামেতর িদন সূয�েক 

মানুেষর অিতিনকটবত�ী করা 

হেব, এমনিক এক মাইল বা 

দুই মাইল দূরে� িনেয় আসা হেব।” 

رض؟ أم ا��� ا��ي ���ل ���� � � أدري أي ا�
�
� ��� أ����� ا� ���

؟ � � � ا���ق ���ر �  ملسو هيلع هللا ىلص�ل ����� �� ا����
�

����� ا���� ������ن �

 � ��ه إ� ر����� و���
�
�� �� � ��ه إ� ����� و���

�
�� �� � ��

�
أ���� ، �

 ����� �� � ��ه إ� ����� و���
�
�� �����  ، ��أ�� ر��ل �  إ��

��    ����� ���ه إ� ��� أي� ����� إ��

সুলাইম রহ. বেলন, এখােন মাইল বলেত িক দূর� উে�শ� 

নািক �চােখর �কাণায় ব�ব�ত ‘মীল’ (আরবী অেথ�) উে�শ� তা 
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�� নয়। নবী করীম সা. বেলন,  “অতঃপর সূয� তােদরেক 

িবগিলত কের �দেব। আমল অনুপােত সকেলই িনজ িনজ 

�দহিনগ�ত ঘােম অব�ান করেব। কােরা ঘাম জমাট হেয় পােয়র 

�গাছা পয�� এেস যােব। কােরা হাটু পয��, কােরা �কামর পয�� 

আবার কােরা গলা পয�� জমাট হেয় যােব।” এ কথা বলার 

সময় নবীজী ক�াি�র িদেক হােত ইশারা করিছেলন। (মুসানােদ 

আহমদ-৭৩৩০) 

 

আ�াহর অনুমিত ছাড়া �কউ �সিদন কথা বলার সাহস 

পােব না 

সকল সৃি� �সিদন উপি�ত 

থাকেব। মানুষ-ি�ন, পাপাচারী-

সৎকম�শীল, �ফেরশতাকুল ও 

নবী-রাসূল। সকেলই িন�ুপ 

অব�ান করেব। মহামিহম ও 

পরা�মশালী আ�াহর সামেন 

�কউ কথা বলার সাহস পােব না। যােক আ�াহ বলার অনুমিত 

�দেবন �কবল �সই বলেত পারেব। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

  َّ حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّ 

 ١٠٥هود:  
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 “�যিদন তা আসেব �সিদন আ�াহর অনুমিত ছাড়া �কউ �কান 

কথা বলেত পারেব না। অতঃপর িকছু �লাক হেব হতভাগ� আর 

িকছু �লাক �সৗভাগ�বান।” (সূরা হূদ-১০৫) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ١٠٨طه:  َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ 

 “দয়াময় আ�াহর ভেয় সব শ� �ীণ হেয় যােব। সুতরাং মৃদু 

��ন ব�তীত তুিম িকছুই �নেব না।” (সূরা �াহা-১০৮) 

 

�যিদন রাজ� হেব �কবল আ�াহর 

সকল �তাপশালীর �তাপ 

আর অিধপিতেদর রাজ� 

�সিদন �ংস হেয় যােব। 

�সিদন �কান ��িসেড� 

থাকেব না। �কান পরাশি�র 

অি�� থাকেব না। এক 

আ�াহর রাজ�ই �কবল অবিশ� থাকেব। �সিদন িবচার হেব 

এক আ�াহর ই�ােত। আ�াহ বেলন, 

 �١٦فر:  َّ  هل مل خل حل جلمك لك خك ُّ 

 “আজ রাজ� কার? এক �বল পরা�া� আ�াহর” (সূরা 

গািফর-১৬) 
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পািপ�েদর জন� মহা পিরতাপ িদবস 

যারা দুিনয়ায় অহংকার কেরেছ, সীমাল�ন কেরেছ, সত�েক 

অ�ীকার কেরেছ, নবী রাসূলেদর দাওয়াতেক �ত�াখ�ান কেরেছ, 

�সিদন তারা চরম লি�ত ও অনুত� হেব। বাম হােত তােদর 

আমলনামা �দয়া হেব। আ�াহ বেলন, 

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

الفرقان:  َّ مث هت مت خت حت  جتهب مب خب حب

٢٩ - ٢٧ 

 “জােলম �সিদন আপন হ��য় 

দংশন করেত করেত বলেব, 

হায় আফেসাস! আিম যিদ 

রাসূেলর সােথ পথ অবল�ন 

করতাম। হায় আমার দুভ�াগ�, 

আিম যিদ অমুকেক ব�ু�েপ 

�হণ না করতাম।” (সূরা 

ফুরকান ২৭-২৯) 
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------------ 

�সিদেনর �বিশ��ই �সিদেনর �কৃিত ও ভয়াবহতা �� কের 

িদেয়েছ।  
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�কয়ামত কখন? 
 

�কােনা সৃি�ই �কয়ামেতর 

সিঠক মুহূত� স�েক� অবগত 

নয়। এর চূড়া� �ান �কবল 

আ�াহর কােছই। আ�াহ 

বেলন, 

 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ 

 ٣٤لقمان:  َّخكحك

 “িন�য় আ�াহর কােছই �কয়ামেতর �ান রেয়েছ। িতিনই বৃি� 

বষ�ণ কেরন এবং গভ�াশেয় যা থােক, িতিনই তা জােনন।” (সূরা 

লুকমান-৩৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ُّ 

 -  ٤٢ا�از�ت:  َّ من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل

٤٥ 

 “আপনােক িজে�স কের, �কয়ামত কখন অনুি�ত হেব? এর 

বণ�নার সােথ আপনার কী স�ক�? এর চূড়া� �ান আপনার 
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পালনকত�ার কােছ। �য এেক ভয় কের, আপিন �তা �কবল 

তােকই সতক� করেবন।” (সূরা নািযআত ৪২-৪৫) 

 

* �কয়ামেতর সিঠক মুহূত� স�েক� অবগত হওয়া িক স�ব? 

* �কান িদন �কয়ামত হেব তা িক আমরা জািন? 

 

ভূিমকা 

একদা িজবরীল আ. নবীজীেক িজে�স কেরিছেলন,  “�কয়ামত 

কখন?” উ�ের নবীজী বেলিছেলন,  “িজে�সকৃত এ িবষেয় 

িজে�সকারী অেপ�া অিধক অবগত নয়।” 

ইবেন উমর রা. �থেক বিণ�ত হািদেস নবী করীম সা. বেলন 

 �   �� ��أ ������� ا���� ��

 خكحك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ 

 خنحن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك

 ٣٤لقمان:  َّ  ٰه مه جه هن من

 “অদৃেশ�র িবষয় পাঁচিটঃ অতঃপর িতিন কুরআনুল কারীেমর এই 

আয়াতিট পাঠ করেলন,  “িন�য় আ�াহর কােছই �কয়ামেতর 

�ান রেয়েছ। িতিনই বৃি� বষ�ণ কেরন এবং গভ�াশেয় যা থােক, 

িতিনই তা জােনন। �কউ জােন না আগামীকাল �স কী উপাজ�ন 
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করেব এবং �কউ জােন না �কান �দেশ �স মৃতু�বরণ করেব। 

আ�াহ সব��, সব�িবষেয় সম�ক �াত।” (সূরা লুকমান-৩৪) 

 

��, �কয়ামেতর মুহূত� �জেন আমােদর কী লাভ? 

উ�রঃ হািদেস এেসেছ, �য মৃতু� বরণ করল, তার 

�কয়ামত ঘেট �গল। মৃতু� কখন আেস, তাই মানুষ জােন না; 

তেব �কয়ামত স�েক� �জেন তােদর কী লাভ? ধ�ন, আপিন 

অবগত হেলন �য, এক বৎসর পর �কয়ামত সংঘিটত হেব। 

তেব এক বৎসর �য আপিন �বঁেচ থাকেবন, �সই গ�ারাি� 

�কাথায়? এ কারেণই নবীজীেক �কয়ামত স�েক� �কউ �� 

করেল িতিন উে�া সতক�তামূলক �� কের বলেতন, �সজন� 

তুিম কী ��িত িনেয়ছ? 

�  �أ�� ��ل  ���ل� �� ر��ل  ملسو هيلع هللا ىلص� أ��� ر�� �� أ�� ا���د�� إ� ا����

�؟ ���ل � ، ��� ا�
�
��ل� �� و���! و�� أ��دت ��؟  �ملسو هيلع هللا ىلص���� ���

� أ�� � ور���
� إ�� �� �� أ����  ملسو هيلع هللا ىلص���ل  � أ��دت �� ، إ� أ��

� ����؟ ��ل 
�

   ������ ����� ���� ����ا��� ،  �ملسو هيلع هللا ىلص����� � و�

আনাছ রা. বেলন, �াম� এক �লাক নবীজীর কােছ এেস বলল, 

�হ আ�াহর রাসূল, �কয়ামত কখন সংঘিটত হেব? উ�ের িতিন 

বলেলন, িধক �তামার! �স জন� তুিম কী ��িত িনেয়ছ? �স 

বলল, িকছুই না! তেব আিম আ�াহ ও তাঁর রাসূলেক 

ভােলাবািস। নবীজী বলেলন, যােক তুিম ভােলাবাস তার সােথই 
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�তামার পিরণাম সাব�� হেব। আমরা সকেলই বললাম, 

আমােদর পিরণামও িক �সরকম হেব? নবীজী বলেলন, হ�াঁ..! 

রাসূেলর উ�র �েন �সিদন আমরা অত�� আনি�ত হেয়িছলাম। 

(বুখারী-৫৮১৫) 

 

মাছআলা 

�কান িদন �কয়ামত সংঘিটত হেব? 

উ�রঃ একািধক হািদেসর বণ�নামেত ��বার িদন �কয়ামত 

সংঘিটত হেব। 

��� و� � ملسو هيلع هللا ىلص ��ل � ��م ا��
�

  ���م ا����� إ� �

নবী করীম সা. বেলন,  “জুমুআর িদেনই �কয়ামত সংঘিটত 

হেব।” (মুসিলম-২০১৪) 

এ কারেণই সকল সৃ�জীব এ িদনিটেক ভয় পায়। 

��� ��� ��� آدم ، و���  � ملسو هيلع هللا ىلص ��ل ��� ��م ���� ��� ا���� ��م ا��

���م ا����� ، و�� �� دا�� أ��� ، و��� ��� ���� ، و��� ��ت ، و��� 

� ���� ��� ���� ا���� ����  ��� �� ��� إ� و�� ����� ��م ا��

��� � وا��   �� ا����� إ� ا��

নবী করীম সা. বেলন,  “��� িদন হেলা জুমুআর িদন। এ 

িদেনই আদেমর সৃি�। এ িদেনই তােক দুিনয়ায় অবতরণ করা 

হেয়িছল। এ িদেনই তার তাওবা গৃিহত হেয়িছল। এ িদেনই 

িতিন মৃতু�বরণ কেরিছেলন। এ িদেনই �কয়ামত সংঘিটত হেব। 
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মানুষ ও ি�ন ব�তীত জগেতর সকল সৃি� এ িদেনর সূেয�াদয় 

�থেক িদবেসর �থম �হর পয�� ভীত-স�� থােক।” (আবু 

দাউদ-১০৪৮) 

 

এ িদেনর �দঘ�� 

�কয়ামেতর িদবস অত�� কিঠন ও সুিদঘ� িদবস। এিদেনর �দঘ�� 

প�াশ হাজার বছর। এিদন সকল সৃি�র িবচারকায� স�াদন 

হেব। 

� إ� إذا �ن  � ملسو هيلع هللا ىلص ��ل ��� � �� �� ���� ذ�� و� ��� � ��دي ���

 � �� ����ى �� ر �� �� �
�

� � ر ���� ���� �� �� 
�

��م ا������ ��� � ����

� ��م �ن ���ا
�

دت أ���ت � � �ه� �� �� � ���� و����� و�� ��� ره ��

�� وإ�� إ�  ى ���� إ�� إ� ا�� � ا����د ��� أ�� ��� ��� ���� ���

  ا���ر �

নবী করীম সা. বেলন,  “�ণ�-�পার অিধকারী যারাই এ�েলার 

হক আদায় কেরিন, �কয়ামেতর িদন তােদর জন� আ�েনর 

িবছানা �পেত �দয়া হেব। অতঃপর �সই িবছানা জাহা�ােমর 

আ�েন ভের �দয়া হেব। ফেল ব�ি�র �চহারা, পা�� ও িপঠ 

ঝলেস যােব। যখনই একটু শীতল হেব, তখনই আবার তােক 

এ শাি� �দয়া হেব। �সিদেনর �দঘ�� হেব প�াশ হাজার বছর। 

�শষপয�� সকল সৃি�র িবচারকায� স�াদন করা হেব। পিরণাম 

হয়ত জা�াত নয়ত জাহা�াম সাব�� হেব।” (মুসিলম-২৩৩৭) 
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তেব মুিমনেদর জন� �স িদনিট হেব অত�� সহজ। তােদর জন� 

তা জুহর ও আসেরর মধ�বত�ী সমেয়র মেতা মেন হেব। 

�যমনিট আবু �রায়রা রা. �থেক বিণ�ত হািদেস বলা হেয়েছ, 

� ا���� وا��� � ���ر �� ���   ��م ا������ �� ا������

 “মুিমনেদর জন� �কয়ামেতর িদনিট জুহর ও আসেরর মধ�বত�ী 

সমেয়র মেতা মেন হেব।” (মু�াদরােক হািকম-২৮৪) 

 

 

 

 

 

------------- 

�কয়ামত কখন? ��িট �াসি�ক; ��িত কী? �স �ে�র উ�র 

�খাঁজ! 
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পরকাল িদবেসর নামসমূহ 
 

পরকাল হেলা সৃি�র জন� অিত-দীঘ� এক কাল। অিতশয় ভয়াবহ 

ও সুকিঠন এক সময়। এ িদেনর বড়� ও ভয়াবহতা বুঝােত 

তার অেনক�েলা নাম ব�ব�ত হেয়েছ। এ নামসমূহ জানেল এর 

ভয়াবহতা স�েক� িকছুটা ধারণা লাভ করা যায়, 

 

* পরকাল িদবেসর নাম�েলা কী কী? 

* �কন এত নাম �দওয়া হেলা? 

 

ভূিমকা  

বৃহৎ ও ���পূণ� িবষয়াবলীর আরবী ভাষায় অেনক�েলা নাম 

থােক। ব� যত বড়, নামও তত অিধক। তরবারী’র অেনক�েলা 

নাম আরবী ভাষায় �িস�। �যমন- সাইফ, মুহা�াদ, �ছাম, 

সািরম.. ইত�ািদ। �তমিন িসংেহরও অেন�েলা নাম এেসেছ। 

�যমন, িহযাবর, লাইছ, গাদানফার.. ইত�ািদ। প�া�ের �ু� ও 

���হীন িবষেয়র নাম থােক অ�। 

এ িদবেসর �িস� নাম হেলা  ‘�কয়ামত িদবস’। �কয়ামত 

শে�র আরবী অথ� হেলা, দ�ায়মান হওয়া। নামকরেণর কারণ 
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হেলা, �সিদন সকল সৃি� �িতপালেকর সামেন দাঁড়ােব। আ�াহ 

তা‘লা বেলন, 

١القيامة:  َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ   

“শপথ �কয়ামত িদবেসর” (সূরা ি�য়ামাহ-১) 

�কয়ামত িদবেস মানুেষর দ�ায়মান হওয়ার িবষয়িট আ�াহ 

এভােব বেলেছন,  

٦ا�طفف�:  َّ ىم مم خم حم جم يل ُّ   

“�যিদন মানুষ জগতসমূেহর �িতপালেকর সামেন দ�ায়মান 

হেব” (সূরা মুতাফিফফীন-৬) 

 

�কয়ামত িদবেসর নামসমূহ 

(১)  اآلخر الیوم (পরকাল িদবস)। কারণ, তার পর আর �কােনা 

িদবস �নই। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم ُّ 

 ٦٢ا�قرة:  َّمه

“যারা আ�াহ ও পরকােল িব�াস কের সৎকম� করেব, তােদর 

জন� রেয়েছ তােদর পালনকত�ার প� �থেক উ�ম �িতদান।” 

(সূরা বা�ারা-৬২) 

(২)  الدین یوم (িবচারিদবস)। কারণ, �সিদন সকল মানুেষর 

িহসাব ও িবচারকায� স�াদন করা হেব। 
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(৩)  الجمع یوم (সমােবশ িদবস)। কারণ, আ�াহ তা‘লা �সিদন 

পূব�বত�ী ও পরবত�ী সকলেক িজ�াসাবাদ ও �িতদােনর জন� 

একি�ত করেবন। 

 ٩ا�غابن:  َّ لكخك حك جك مقحق مف خف  حف  ُّ 

 “�সিদন অথ�াৎ সমােবেশর িদন আ�াহ �তামােদরেক সমেবত 

করেবন। এ িদন হার-িজেতর িদন।” (সূরা তাগাবুন-৯) 

(৪)  الفتح یوم (িনরী�ণ ও �নািন িদবস)। কারণ, �সিদন 

মানুেষর পিরণিত (িনণ�য়) করা হেব। আ�াহ বেলন, 

  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّ 

 ٢٩ا�سجدة:  َّ مغ

“বলুন, ফয়সালার িদেন কােফরেদর ঈমান তােদর �কােনা কােজ 

আসেব না এবং তােদরেক অবকাশও �দওয়া হেব না।” (সূরা 

সাজদা-২৯) 

(৫)  الواقعة (চরম বা�ব িদবস)। কারণ, িনঃসে�েহ �সিদন 

�কয়ামত বা�বািয়ত হেয় আ�াহর সকল �িত�ত িবষয় সামেন 

এেস যােব। 

(৬)  الفصل یوم (পাথ�ক� িবধানকারী িদবস)। কারণ, �সিদন 

আ�াহ তা‘লা কৃতকম� অনুযায়ী বা�ােদর মােঝ পাথ�ক� িবধান 

কের �দেবন। আ�াহ বেলন, 
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 َّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّ 

 ١٤ - ١٢ا�رسالت: 

“এসব িবষয় �কান িদবেসর জেন� �িগত রাখা হেয়েছ? িবচার 

িদবেসর জন�। আপিন িক জােনন িবচার িদবস কী?” (সূরা 

মুরসালাত ১২-১৪) 

(৭)  الصاخة (�লয়�রী িদবস)। কারণ, �কয়ামেতর �সই 

ব�কিঠন িননাদ কণ�সমূহেক বিধর কের �দেব। 

(৮)  الكبرى الطامة (মহা সংকট িদবস)। আ�াহ বেলন, 

 �٣٤از�ت: ا َّ خئ حئ  جئ يي ىي ُّ 

“অতঃপর যখন মহাসংকট এেস যােব।” (সূরা নািযআত-৩৪) 

(৯)  القارعة (করাঘাতকারী)। আ�াহ বেলন, 

 ٢ - ١القارعة:  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

“করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কী?” (সূরা �ািরআ ১-২) 

(১০)  الحاقة (সুিনি�ত িদবস)। কারণ, �কয়ামেতর সকল িকছুই 

�সিদন সুিনি�ত�েপ সকেলর সামেন চেল আসেব। আ�াহ 

বেলন, 

 ٢ - ١ا�اقة:  َّ خت حت جت هب مب ُّ 

“সুিনি�ত, সুিনি�ত কী?” (সূরা আল-হা�া ১-২) 

(১১)  । �সিদেনর পর আর �কােনা িদন(েশষ িদবস) اآلخرة 

�নই। আ�াহ বেলন, 
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 َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّ 

 ٤ا�قرة: 

“যারা আপনার �িত এবং আপনার পূব�বত�ীেদর �িত 

অবতরণকৃত িবষয় সত� জােন এবং �শষ িদবেস িব�াস কের।” 

(সূরা বা�ারা-৪) 

(১২)  التغابن یوم (হার-িজত িদবস)। জা�াতবাসী িচর-সফল 

আর জাহা�ামবাসী িচর দুভ�াগা সাব�� হেব। 

(১৩)  الحسرة یوم (পিরতাপ িদবস)। অপরাধীরা �সিদন 

িনেজেদর কৃতকেম�র জন� িচর-লি�ত এবং চরম অনুত� হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 �٣٩ر�م: 

“আপিন তােদরেক পিরতােপর িদবস স�েক� �িশয়ার কের 

িদন যখন সব ব�াপাের মীমাংসা হেয় যােব। এখন তারা 

অসাবধানতায় আেছ এবং তারা িব�াস �াপন করেছ না।” (সূরা 

মািরয়াম-৩৯) 

এ ধরেণর আরও নাম বিণ�ত রেয়েছ। �িতিট নামই �স িদবেসর 

�বিশ�� এবং �সিদেন সৃি�র ভয়াবহ অব�ার িববরণ �দয়।  
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�কয়ামত িদবেসর পিরি�িত সমূহ 

�কয়ামত িদবস এক সুদীঘ� িদবস। �সিদন পিরি�িত 

নানান �প �নেব। আমল ও অব�া �ভেদ ���াপট 

পিরবত�ন হেব। একই ব�ি� একািধক পিরি�িতর 

স�ুিখন হেত পাের। 

�কােনা �কােনা পিরি�িতেত কৃতকম� স�েক� িজে�স করা হেব 

না; বরং কৃতকম�ই তার অব�ার িববরণ �দেব। আ�াহ বেলন, 

 ٣٩ا�ر�ن:  َّ حل جل مك لك  خك حك جك مق حق ُّ 

“�সিদন না মানুষ তার অপরাধ স�েক� িজে�িসত হেব, না 

ি�ন।” (সূরা আর রাহমান-৩৯) 

আবার �কােনা �কােনা পিরি�িতেত অপকীিত� স�েক� িজে�স 

করা হেব। অপরাধসমূহ �কাশ কের তােক লাি�ত করা হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 ٢٤ا�صافات:  َّ  ٰه مه جه هنمنُّ 

“এবং তােদরেক থামাও, তারা িজ�ািসত হেব।” (সূরা 

সাফফাত-২৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٦األعراف:  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث ُّ 



 233

“অতএব, আিম অবশ�ই তােদরেক িজে�স করব যােদর কােছ 

রসূল ��িরত হেয়িছল এবং আিম অবশ�ই িজে�স করব 

রসূলগণেক।” (সূরা আ’রাফ-৬) 

আবার �কােনা �কােনা পিরি�িতেত কৃতকম� স�েক� িজে�স 

করা হেব। সকেলই িনেজেদর কৃতকেম�র যথাযথ �ীকােরাি� 

�দেব; িকছুই �গাপন করেব না। আ�াহ বেলন, 

 ٤٢ال�ساء:  َّ زي ري ٰى  ين ىن ُّ 

“আ�াহর সামেন তারা িকছুই �গাপন করেব না।” (সূরা িনছা-

৪২) 

�কােনা এক পিরি�িতেত কােফরেদরেক িজে�স করা হেল 

তারা িমথ�ােরাপ করেব, কুফুিরর কথা অ�ীকার করেব। িক� 

তােদর এই িমথ�ােরাপ সব��ানী �িতপালেকর সামেন তােদর 

অপমান আর লা�না ছাড়া িকছুই বৃি� করেব না। আ�াহ বেলন, 

 حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ 

 ٢٤ - ٢٣األنعام:  َّ حص مس خس حس جس  مخ جخمح جح مج

“অতঃপর তােদর �কান অপির��তা থাকেব না; তেব এটুকুই 

�য তারা বলেব, আমােদর �িতপালক আ�াহর কসম, আমরা 

মুশিরক িছলাম না। �দখুন �তা, কীভােব িমথ�া বলেছ তারা 

িনেজেদর িবপে�? এবং �যসব িবষয় তারা আপনার �িত 
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িমছািমিছ রচনা করত, তা সবই উধাও হেয় �গেছ।” (সূরা 

আনআম- ২৩,২৪) 

আেরক পিরি�িতেত কােফরেদর মুখ ব� হেয় যােব। ফেল তারা 

অি�র ও ভীত হেয় যােব। পর�র কথা বলার সাহস পােব না। 

আ�াহ বেলন, 

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّ 

 ٦٦ - ٦٥القصص:  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ

“�যিদন আ�াহ তােদরেক �ডেক বলেবন, �তামরা রসূলগণেক 

কী জওয়াব িদেয়িছেল? অতঃপর তােদর কথাবাত�া ব� হেয় 

যােব এবং তারা এেক অপরেক িজ�াসাবাদ করেত পারেব 

না।” (সূরা কাসাস ৬৫,৬৬) 

�িতপালেকর সামেন যুি� ভুেল যােব। কী বলেব, িচ�া কের 

পােব না। �সিদন তােদর মুি�র �কান উপায় থাকেব না। 

 

 

 

----------- 

রহমত, 

চরম ভয়াবহ ও সুদীঘ� িদবস হওয়া সে�ও মুিমনেদর জন� 

�সিদনিট হেব অত�� সহজ.. 
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িশ�ায় ফুঁক 
 

িশ�ায় ফুঁক-দান হেলা �কয়ামেতর সূচনা, যার মাধ�েম িব�-

জগেতর সকল ব�বপ�াপনা �ংেসর স�ুখীন হেব।  

 

* িশ�া কী? �ক �দেবন ফু  ৎকার? 

* কতবার ফঁুক �দেবন? ফুঁক-দােনর সােথ সােথ কী ঘটেব? 

* ফুঁৎকার �েন িক সকল সৃি�ই মৃতু�বরণ করেব?  

 

 

ভূিমকা 

ফুঁক-দানকারী 

িশ�ায় ফঁুৎকার সং�া� �মাণ 

ফুঁৎকার সংখ�া 

উভয় ফুঁ-র মধ�বত�ী সময় 

ফুঁৎকার িদবস 

ফুঁৎকার �বণকারী �থম ব�ি� 

মুিমনেদর জন� আ�াহর অপার অনু�হ 
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ভূিমকা 

পিরভাষায় িশ�া বলেত 

আমরা ছাগেলর িশংেক 

বুিঝ।  

� �� � ��ء  � إ� ا���� أ��ا��

 � �� ا���ر؟ ���� و�� ����

  ��ن ���� ����  ملسو هيلع هللا ىلص���ل 

একদা জৈনক �বদুইন এেস 

নবী করীম সা. �ক ‘সূর কী?’ িজে�স করেল িতিন উ�র 

িদেয়িছেলন,  “িশং, যার সাহােয� ফুঁৎকার �দয়া হেব।” (মুসনােদ 

আহমদ-৬৫০৭) 

 

িশ�ায় ফঁুক-দানকারী 

িশ�ায় ফুঁৎকােরর দািয়��া� �ফেরশতা হেলন ইসরাফীল আ.। 

িশ�া হােত �িতপালেকর আেদেশর অেপ�ায় সদা দ�ায়মান। 

সৃি�র পর �থেকই িতিন এভােব দাঁড়ােনা।  

� �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل 
�

إن ��ف ���� ا���ر �� و� �� ����� ، ���� �

ن ����� �����ن 
�
�� إ��� ���� ، � ��� أن ���� ��� أن �� ا���ش ، ��

ن   در��



 237

নবী করীম সা. বেলন, “আেদশ পালেন যিদ িব�ুমা� িবল� 

হেয় যায় �সই আশ�ায় দািয়� পাওয়ার পর �থেক িশ�া িনেয় 

দাঁড়ােনা �ফেরশতার দৃি� সব��ণ আরেশর িদেক। তার দৃি� 

�যন দু’িট উ�ল বৃহৎ ন��।” (মু�াদরােক হািকম-৮৬৭৬) 

�কয়ামেতর অিত-িনকটবত�ী এ সমেয় িশ�ায় ফুঁৎকার িদেত 

িন�য় িতিন অিধক ��ত রেয়েছন। 

ا���ن ا���ن! ��� أ���؟! و�� ا���� ���� �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل ر��ل � 

�� وأ��� ��� ����� أن ���� أن ���� ����� � ��ل  و��� ���

����ا � ����� � و��� � ا����ن � ���� ���ل �� ر��ل �؟ ��ل

���   ا�����، ����� �� � ر

নবী করীম সা. বেলন,  “কীভােব আিম িব�াম করব.. অথচ িশ�া 

িনেয় দাঁড়ােনা �ফেরশতা িশ�া মুেখ িনেয় িনেয়েছ। কপাল ভাঁজ 

কের আেদেশর অেপ�ায় কান খাড়া কেরেছ। মুসিলমগণ 

বলেলন, আমরা কী বলব �হ আ�াহ রাসূল? বলেলন, �তামরা 

বল, আমােদর জন� আ�াহই যেথ� এবং কতইনা উ�ম 

ত�াবধায়ক িতিন। �িতপালক আ�াহর উপরই আমরা ভরসা 

করলাম।” (িতরিমযী-৩২৪৩) 

 

িশ�ায় ফু  ৎকার স�িক�ত �মাণ 
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ফুঁৎকার বলেত �কৃত ফুঁৎকারই 

উে�শ�, যা �েন সকল সৃি� 

মুহূেত�র মেধ� ভীত-স�� হেয় 

মৃতু�মুেখ পিতত হেব। 

কুরআন-হািদেস িবষয়িট 

একািধকবার বিণ�ত হেয়েছ, 

* আ�াহ বেলন, 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٦٨ا�ز�ر:  َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن

“িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, ফেল আসমান ও যমীেন যারা আেছ 

সবাই �ব�ঁশ হেয় যােব, তেব আ�াহ যােক ই�া কেরন। 

অতঃপর আবার িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, তৎ�ণাৎ তারা 

দ�ায়মান হেয় �দখেত থাকেব।” (সূরা যুমার-৬৮) 

* আ�াহ বেলন, 

 لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ 

 ٨٧ا�مل:  َّ حلجل مك

“�যিদন িশ�ায় ফুঁৎকার �দওয়া হেব, অতঃপর আ�াহ যােদরেক 

ই�া করেবন, তারা ব�তীত নেভাম�ল ও ভূম�েল যারা আেছ, 

সবাই ভীত-িবহবল হেয় পড়েব।” (সূরা নামল-৮৭) 

* আ�াহ বেলন, 
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  َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 �٥١س:  

“িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, তখনই তারা কবর �থেক তােদর 

পালনকত�ার িদেক ছুেট চলেব।” (সূরা ইয়ািছন-৫১) 

� ا���ر �� ����� أ�� إ� أ��� ���� �  ملسو هيلع هللا ىلص��ل ر��ل � 
�

� ���� ��

ور�� ���� ��ل� وأول �� ����� ر�� ���ط ��ض إ�� ، ����� 

  و���� ا���س

নবী করীম সা. বেলন, “অতপর িশ�ায় ফু  ক �দয়া হেব। তা 

�নার সােথ সােথ সকেলর কােনর পদ�া �ফেট যােব। কান �চেপ 

ধের সবাই এিদক-ওিদক লুিটেয় পড়েব। সব��থম �য ব�ি� 

�নেব, �স ঊেটর আ�াবেল কম�রত থাকেব। তৎ�ণাৎ �স 

�ব�ঁশ হেয় যােব; সােথ সােথ সকল মানুষও।” (মুসিলম-

৭৫৬৮) 

 

ফঁুৎকার সংখ�া 

িশ�ায় দু’বার ফঁুক �দয়া হেব,  

* �থম ফুঁক..। এ ফুেঁক সকেলই ভীত-

িব�ল হেয় মৃতু�র স�ুখীন হেব। পৃিথবীর 

িবনাশ ঘটেব। মানুষ, ি�ন, �ফেরশতা, 

প�পািখ, কীটপত� সকল িকছু �ংস হেয় 
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যােব। মহা �তাপশালী এক আ�াহর স�াই �কবল অবিশ� 

থাকেব। 

* ি�তীয় ফুঁক..। এ হেলা পুন��ান এর জন� ফুঁৎকার। উভয় 

�কার ফু  ৎকার স�েক� আ�াহ বেলন, 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٦٨ا�ز�ر:  َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن

 “িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, ফেল আসমান ও 

যিমেন যারা আেছ সবাই �ব�ঁশ হেয় যােব, 

তেব আ�াহ যােক ই�া কেরন।  অতঃপর 

আবার িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, তৎ�ণাৎ 

তারা দ�ায়মান হেয় �দখেত থাকেব।” 

(সূরা যুমার-৬৮) 

ি�তীয় ফুঁৎকােরর সময় কবর �থেক 

মানুেষর উ�ােনর ���াপট বণ�না করেত 

িগেয় আ�াহ বেলন, 

�س:  َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

٥١ 

“িশ�ায় ফুঁক �দয়া হেব, তখনই তারা কবর �থেক তােদর 

পালনকত�ার িদেক ছুেট চলেব।” (সূরা ইয়ািছন-৫১) 
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�থম ফুঁৎকারেক ‘রািজফা’ (�কি�তকারী) এবং ি�তীয় 

ফুঁৎকারেক ‘রািদফা’ (পর�েণ ঘিটত) নােম কুরআেন বিণ�ত 

হেয়েছ। আ�াহ বেলন, 

 ٧ - ٦ا�از�ت:  َّ حج مث هت مت  خت حت جت ُّ 

“�যিদন �কি�ত করেব �কি�তকারী, অতঃপর প�ােত 

আসেব প�াদগামী।” (সূরা নািযআত ৬,৭) 

অন� আয়ােত �থম ফুঁৎকারেক ‘সাইহা’ (ব� িননাদ) আর 

ি�তীয় ফু  ৎকারেক ‘সূর’ (িশ�া) বেল আখ�ািয়ত করা হেয়েছ। 

আ�াহ বেলন, 

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت

 ٥١ - �٤٩س:  َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس

“তারা �কবল একটা ভয়াবহ শে�র অেপ�া করেছ, যা 

তােদরেক আঘাত করেব তােদর পার�িরক বাক-িবত�াকােল। 

তখন তারা অিসয়ত করেতও স�ম হেব না এবং তােদর 

পিরবার পিরজেনর কােছও িফের �যেত পারেব না।” (সূরা 

ইয়ািছন ৫০,৫১) 

 

উভয় ফুঁৎকােরর মােঝ ব�বধান 
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এ ব�াপাের সু�� িকছু বিণ�ত নয়। তেব আবু �রায়রা রা. 

�থেক বিণ�ত হািদেস উভয় ফুঁ-র মধ�বত�ী কাল স�েক� িকি�ত 

ধারণা পাওয়া যায়, 

ة � ��ل� ��ل ر��ل �  ���� � � �  ملسو هيلع هللا ىلص�� أ�� � ا������� ��� ��

���ن ���ن � أر ة ، أر���ن ���� ؟ ��ل أ��� � ����ا� أر ����ا� �� أ�� ����

�ا؟ ��ل� أ��� � ����ا � أر���ن ����؟ ��ل� أ��� ��   

আবু �রায়রা রা. �থেক বিণ�ত, নবী করীম সা. বেলন, “দুই 

ফুঁৎকােরর মােঝ চি�শ। সকেলই িজে�স করল, �হ আবু 

�রায়রা! চি�শ িদন? বলেলন, না। সবাই বলল, চি�শ মাস? 

বলেলন, না। বলল, চি�শ বৎসর? বলেলন, না। 

উপেরা� বণ�নায় �খ�াত সাহাবী আবু �রায়রা রা. চি�েশর 

ব�াখ�া �দনিন। কারণ, নবী করীম সা. �থেক এ ব�াপাের িতিনও 

সু�� িকছু �েননিন। িকছু�ণ চুপ �থেক আবু �রায়রা বলেত 

লাগেলন, 

�ل � �� ا��ء ��ء ������ن � ���� ا���� ��� ��  

অতঃপর আসমান �থেক আ�াহ বৃি� বষ�ণ করেবন। ফেল 

সকেলই কবর �থেক উঠেত থাকেব, িঠক �যমন বৃ� উৎপ� 

হেয় থােক। 

আেরা বেলন, 



 243

رض أ��ا 
�
�� ا�

� ء إ� ��� إ� ���� وا��ا � �� �
���ن �� و��� �� ا��

�� ��م ا������ �� ا�� � ا���� ، و��� ��   و�� ��

একিট হাড় ব�তীত মানবেদেহর সকল অ�ই মািট �খেয় �ফেল। 

�সিট হেলা �ম�দে�র িন�াংশ। �কয়ামেতর িদন এ �থেকই 

মানুেষর �দহ পুনগ�িঠত হেব।” (বুখারী-৪৬৫১) 

 

�কান িদন ফুঁক �দয়া হেব? 

উভয় ফুঁৎকারই জুমুআর িদন (��বাের) �দয়া হেব। 

� �
� أوس ا����� إن �� أ���  � ملسو هيلع هللا ىلص��ل � ��ل �� ر��ل � � أوس ��

��� ��� ��� آدم و ��� ��� و ��� ا����� و ��� ا�����  �� ��م ا�� أ��

وا ��� �� ا���ة ��� ��ن ���� � ��� ����ا � و ��� ��و�� ��� ��

إن � �� و �� �� ��م ���ل �  ����� ���ض ���� و �� أر�� ؟

����ء
�
� أ���د ا�

� رض أن ��
�
  �� ا�

নবী করীম সা. বেলন,  “সেব�া�ম 

িদন হেলা জুমুআর িদন। এ 

িদেনই আদেমর সৃি�। এ িদেনই 

তার মৃতু� হেয়েছ। এ িদেনই 

�কয়ামেতর �থম ফুঁৎকার। এ 

িদেনই সকল সৃি�র �ংস। সুতরাং এ িদেন �বশী কের �তামরা 

আমার উপর দ�দ পাঠ কর! কারণ, �তামােদর দ�দসমূহ 
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আমার কােছ উপ�ািপত হয়। সকেলই িজে�স করল, কবের 

মািট হেয় যাওয়ার পর কী কের আমােদর দ�দ�েলা আপনার 

কােছ উপ�ািপত হেব? উ�ের িতিন বলেলন, িন�য় আ�াহ 

মািটর জন� নবীেদর �দহভ�ণ হারাম কেরেছন।” (নাসাঈ-

১৬৬৬) 

��� � ملسو هيلع هللا ىلص��ل  � ��م ا��
�

  و� ���م ا����� إ� �

অন� হািদেস নবী করীম সা. বেলন, “জুমুআর িদনই �কয়ামত 

সংঘিটত হেব।” (মুসিলম-৯৪০৯) 

��� ����� �� � ملسو هيلع هللا ىلصو��ل  � ��م ا�� ذ��
�
�م �� �� دا�� إ� و�� ����� ��

  ا�����

অপর হািদেস বেলন,  “�িতিট সৃি�ই জুমুআর িদন িনেজেদর 

কণ� �চেপ ধের �কয়ামেতর অেপ�া করেত থােক।” (সিহহ 

ইবেন িহ�ান-২৭৭২) 

 

�থম ফু  ৎকার �বণকারী সব��থম ব�ি� 

মানুষ �সিদন তােদর �াভািবক জীবনযাপেন ব�� থাকেব। �কউ 

বাজাের আর �কউ ব� িবতােন। �কউ বা ঊেটর আ�াবেল দুধ 

দহেন। আবার �কউ বাড়ীেত দুধ িনেয় িগেয় পােনর 

অেপ�ায়..। �কউ ঊটেক পািন পান করােনার জন� বত�ন ��ত 

করেত থাকেব। আবার �কউ খাবােরর ��ট সামেন িনেয় আহার 

মুেখ �দয়ার অেপ�ায় থাকেব..। 
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হঠা ৎ ইসরাফীল আ. িশ�ায় ফুঁক �দেবন। আঁওয়ােজর িত�তা ও 

চরম শ�ায় অ�রা�া �কঁেপ উঠেব। মুহূেত�ই সকল সৃি� মৃতু�র 

�কােল ঢেল পড়েব। 

�� �� ��������� و� :  ملسو هيلع هللا ىلص��ل  ���� �� و������ ا����� و�� ��� ا����ن ����

 � ����� �� ����� � �� � و������ ا����� و�� ا��ف ا���� ���� �����

� ��� و������ ا����� و�� ر��  و������ ا����� و��
���� �� ���� ����

��� إ� ��� �� ������   أ

নবী করীম সা. বেলন,  “কাপড়-িবে�তা ��তার সামেন কাপড় 

�সািরত কেরেছ, তােদর কথাবাত�া চূড়া� হওয়া আর কাপড় 

ভাঁজ করার পূেব�ই �কয়ামত �� হেয় যােব। দহন �শেষ ঊেটর 

দুধ বাড়ীেত িনেয় পান করার পূেব�ই �কয়ামত �� হেয় যােব। 

ঊটেক পান করােনার উে�েশ� পািন ��ত করেব, ঊট �সখান 

�থেক পান করার পূেব�ই �কয়ামত �� হেয় যােব। ��তকৃত 

আহার মুেখর িদেক উঠােব, িক� মুেখ �দয়ার পূেব�ই �কয়ামত 

�� হেয় যােব।” (বুখারী-৬১৪১) 

 

মুিমেনর জন� রহমত 

�কয়ামেতর ফুঁৎকার হেব কােফর মুশেরকেদর জন� এক িবরাট 

আযাব। এ কারেণ মুিমনেদর �হ�েলােক আ�াহ পূেব�ই হ�গত 

কের �নেবন। ফেল পৃিথবীেত তখন �কবল অিন� �লােকরাই 

অবিশ� থাকেব। 
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উ� ফুঁৎকােরর পূেব� ও উভয় ফু  ৎকােরর মধ�বত�ী সমেয়র 

িববরণ নবী করীম সা. সিব�াের বণ�না কেরেছন, 
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“আমার উ�েতর মেধ� দা�াল আ��কাশ কের চি�শ িদন 

অব�ান করেব। অতঃপর আ�াহ ঈসা িবন মািরয়াম আ. �ক 
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��রণ করেবন। িতিন �দখেত িঠক উরওয়া িবন মাসুেদর মেতা। 

িতিন দা�ালেক খঁুেজ �বর কের হত�া করেবন। অতঃপর মানুষ 

সাত বৎসর জীবনযাপন করেব, �সসময় শ�তা বলেত িকছু 

থাকেব না। অতঃপর শােমর িদক �থেক আ�াহ এক�কার 

শীতল বায়ু ��রণ করেবন। অণু পিরমাণ ঈমান যার �ভতের 

আেছ, শীতল বাতাস এেস তার �হ �বর কের �নেব। এমনিক 

�তামােদর �কউ যিদ �সিদন পাহােড়র গহীন �হায় �েবশ কের, 

তেব সুবাতাস �সখােনও �প�ছুেব এবং �হ কবজা করেব। 

অতঃপর পৃিথবীেত �ধু জীবজ�র চির�ধারী দু�ৃতকারী 

�লােকরা অবিশ� থাকেব। যারা ভােলাম� িকছুই বুঝেব না। 

শয়তান তােদর কােছ এেস বলেব, �তামরা িক আমার কথা 

�নেব না? তারা বলেব, কী আেদশ �তামার বল! অতঃপর 

শয়তান তােদরেক মূিত�পূজার আেদশ করেব। এভােবই তারা 

সুেখ শাি�েত জীবনযাপন করেত থাকেব। 

অতঃপর িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। �যই �নেব, উভয় হােত 

কান �চেপ ধের এিদক-ওিদক লুিটেয় পড়েব। সব��থম �য 

ব�ি� ফুঁৎকার �নেব, �স ঊেটর আ�াবেল কম�রত থাকেব। 

�সই �থম িননাদ �েন অ�ান হেব। পর�েণ সকল মানুষও। 

অতঃপর আ�াহ মৃদু বৃি� বষ�ণ করেবন। ফেল মানুেষর 

�দহ�েলা কবর �থেক উঠেত থাকেব। অতঃপর ি�তীয় ফুঁৎকার 

�দওয়া হেল সকল মানুষ দাঁিড়েয় এিদক �সিদক তাকােত 

থাকেব। অতঃপর �ঘাষণা হেব, �হ �লাকসকল! �তামরা 
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�তামােদর �িতপালেকর িদেক এেসা! �তামােদরেক �� করা 

হেব। অতঃপর �ফেরশতােদরেক বলা হেব, জাহা�ােমর 

�লাকেদরেক পৃথক কর! তারা বলেব, কতজন কের পৃথক করব? 

বলা হেব, �েত�ক হাজার �থেক নয়শত িনরান�ই জন। এটাই 

�সই িদবস, যা িশ�েক বৃ� কের �দেব। এটাই �সই িদন, �য 

িদন �গাছা পয�� পা �খালা হেব।” (মুসিলম-৭৫৬৮) 

আমােদর জন� আ�াহই যেথ� এবং কতইনা উ�ম ত�াবধায়ক 

িতিন..! 

�বিশ কের আ�াহর কােছ �কয়ামেতর ভয়াবহতা এবং িবপদ 

�থেক আ�য় �াথ�না করা..। 
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পুন��ান 
 

ি�তীয় ফঁুৎকােরর পর সকল মানুষ পুন��ীিবত হেব।  

 

* পুন��ান কী? 

* পুন��ান িবষেয় �মাণ কী? 

* পুনজ�ীবন বলেত কী বুঝায়? 

* কীভােব হেব পুন��ান? 

* অকবর�েদর পুন��ান কীভােব? 

  

 

ভূিমকা 

পুন��ান সং�া� দলীল 

পুন��ান স�াব�তার �মাণ 

অকবর�েদর অব�া 

পুন��ােনর �প 

সব��থম যার কবর উে�ািচত হেব 

পুন��ান অ�ীকারকারীর িবধান 
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ভূিমকা 

পুন��ান হেলা সকল মৃতেক কবর �থেক জীিবত উঠােনা। 

এমনিক যারা দ� হেয় বা ডুেব মারা �গেছ অথবা জীবজ� 

তােদর �খেয় �ফেলেছ.. তােদরেকও পুনজ�ীিবত করা হেব। 

আ�াহ সকল িকছুর উপরই �মতাবান। 

 

পুন��ােনর পে� দলীল 

পুন��ােন িব�াস হেলা 

ইসলােমর �মৗিলক 

আ�ীদা�েলার একিট। 

পুন��ান অ�ীকার করার অথ� 

আ�াহেক অ�ীকার করা। 

আ�াহ বেলন, 

 َّ  خل حل جل مك لك خك حكجك مق  حق  ُّ 

 ١١قان: الفر

“বরং তারা �কয়ামতেক অ�ীকার কের এবং �য �কয়ামতেক 

অ�ীকার কের, আিম তার জেন� অি� ��ত কেরিছ।” (সূরা 

ফুরকান-১১) 

কুরআনুল কারীেমর একািধক আয়ােত আ�াহ তা‘লা এ স�েক� 

আেলাচনা কেরেছন। ত�েধ�, 
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

 ١٠٤األن�ياء:  َّ زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ

“�সিদন আিম আকাশেক �িটেয় �নব, �যমন �টােনা হয় িলিখত 

কাগজপ�। �যভােব আিম �থমবার সৃি� কেরিছলাম, �সভােব 

পুনরায় সৃি� করব। আমার ওয়াদা িনি�ত, আমােক তা পূণ� 

করেতই হেব।” (সূরা আি�য়া-১০৪) 

* আ�াহ বেলন, 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّ 

 ١١ا�سجدة:  َّ  هن

“বলুন, �তামােদর �াণ হরেণর দািয়ে� িনেয়ািজত �ফেরশতা 

�তামােদর �াণ হরণ করেব। অতঃপর �তামরা �তামােদর 

পালনকত�ার কােছ �ত�াবিত�ত হেব।” (সূরা সাজদা-১১) 

*  অন� আয়ােত বেলন, 

 جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّ 

 ٧ا�غابن:  َّ خص حص مس خس حس جسمخ

“কােফফরা দাবী কের �য, তারা কখনও পুন�ি�ত হেব না। 

বলুন, অবশ�ই হেব, আমার পালনকত�ার কসম, �তামরা িন�য় 

পুন�ি�ত হেব। অতঃপর �তামােদরেক অবিহত করা হেব যা 

�তামরা করেত। এটা আ�াহর পে� সহজ।” (সূরা তাগাবুন, ৭) 
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* নবী করী সা. বেলন, 

  ���� � ��� �� �� ��ت ����

নবী করীম সা. বেলন, “�েত�ক বা�ােক তার মৃতু�র অব�ার 

উপর পুন��ান করা হেব।” (মুসিলম-৭৪১৩) 

* 

 � ���ل ا����   � ���� ا���س �� �����

নবী করীম সা. বেলন,  “মানুষেক পুন��ান করা হেব তােদর 

িনয়েতর িভি�েত।” (ইবেন মাজা-৪২২৯) 

 

পুন��ান স�াব�তার �মাণ 

আ�াহ তা‘লা আমােদর সামেন 

অসংখ� িনদশ�ন ও �মাণ 

�রেখেছন, �যন �স�েলা �দেখ 

আমরা মৃতু�র পর পুন��ােন 

িব�াস কির। ত�েধ�.. 

(১) বৃি� বষ�েণর ফেল মৃত ভূিম 

স�ূণ� সজীব হেয় উেঠ। 

আমরা কত অনুব�র ও মৃত ভূিমর 

পাশ িদেয় অিত�ম কির। �কান 

বৃ� �নই, ঘাস �নই.. স�ূণ� মরা 

জিম। যখনই আ�াহ তােত বৃি� 
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বষ�ণ কেরন, তখনই �স জীবন িফের পায়। সজীব হেয় ওেঠ। 

তােত ঘাস ও বৃ� জ�ায়। �দখেত �দখেত চািরিদক সবুজ 

শ�ামল �া�ের পিরণত হয়। 

�সই ভূিম�েলা একসময় িছল মৃত। িছল ��। অনুব�রতার পর 

আবার �স সজীব হেয়েছ। মৃতু�র পর আবার �স জীবন িফের 

�পেয়েছ। িঠক �তমিন মৃত মানুষেকও আ�াহ জীিবত করেবন। 

পেচ গেল যাওয়া হাড়�েলা আবার একি�ত হেব। �� �দহ�েলা 

পুণরায় িমিলত হেয় �দেহর আকৃিত ধারণ করেব। �যমনিট 

আ�াহ বেলন, 

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ 

  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 َّحن جن مم خم حم جم هلمل

 ٥٧األعراف: 

“িতিনই বৃি�র পূেব� সুসংবাদবাহী বায়ু পািঠেয় �দন। এমনিক 

যখন বায়ূরািশ পািনপূণ� �মঘমালা বেয় আেন, তখন আিম এ 

�মঘমালােক একিট মৃত শহেরর িদেক হাঁিকেয় �দই। অতঃপর 

এ �মঘ �থেক বৃি�ধারা বষ�ণ কির। অতঃপর পািন �ারা সব 

রকেমর ফল উৎপ� কির। এমিনভােব মৃতেদরেক �বর করব 

যােত �তামরা িচ�া কর।” (সূরা আ’রাফ-৫৭) 
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� رزان  ؟ ���ل �� أ�� �� � ا���� ��ل� ��� �� ر��ل � � ��� ��

  � �� ، ��� �� �
�
ا ، �� � ��� �� �

�
��ادي ��� ، �� � أ�� ��رت ��

�� � ا����  ا ؟ ���� �� ��� �� �
�
�   

আবু রাযান রা. �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, িজে�স করলাম �হ 

আ�াহর রাসূল, মৃতেদরেক আ�াহ কীভােব পুনজ�ীিবত করেবন? 

বলেলন, তুিম িক �কােনা মৃত ভূিমর পাশ িদেয় অিত�ম করিন? 

�দখেব, িকছুিদন পর সজীব হেয় উেঠেছ। আবার িকছুিদন পর 

িগেয় �দখেব, অনুব�র ও মৃত হেয় পেড় আেছ। আবার িকছুিদন 

পর িগেয় �দখেব পুণরায় সবুজ শ�ামল হেয় উেঠেছ। িঠক 

�তমিন মৃতেদরেকও আ�াহ জীিবত করেবন।” (মুসনােদ 

আহমদ-১৬২৩৮) 

  

(২) �যৗি�ক �মাণ 

�য �িতপালক �থমবার সকল 

জীবেক সৃি� কেরেছন। তােদরেক 

অি�ে� এেনেছন। িন�য় িতিন 

ি�তীয়বারও যখন �যখােন ই�া 

তােদর সৃি� করেত পারেবন। 

কারণ �থমবােরর তুলনায় 

ি�তীয়বার সৃজন অিত-সহজ। 

আ�াহ বেলন, 
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

 ١٠٤األن�ياء:  َّ زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ

“�সিদন আিম আকাশেক �িটয় �নব, �যমন �টােনা হয় িলিখত 

কাগজপ�। �যভােব আিম �থমবার সৃি� কেরিছলাম, �সভােব 

পুনরায় সৃি� করব। আমার ওয়াদা িনি�ত, আিম তা পূরণ 

করবই।” (সূরা আি�য়া-১০৪) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 ٢٧ا�روم:  َّ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

“িতিনই �থমবার সৃি�েক অি�ে� আনয়ন কেরেছন, অতঃপর 

িতিনই পুনরায় সৃি� করেবন। এটা তাঁর জেন� সহজতর।” (সূরা 

�ম-২৭) 

 

(৩) অেনক মৃতেক পৃিথবীেতই জীিবত করা হেয়েছ 

পূব�বত�ীেদর মেধ� আ�াহ তা‘লা অেনক ঘটনা ঘিটেয় আমােদর 

সতক� কেরেছন। �যমন বনী ইসরাইেলর এক মৃতেক গ�র 

একাংশ িদেয় �হােরর পর জীিবত কেরেছন। আ�াহ বেলন, 

 ىك  مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّ 

 ٧٣ا�قرة:  َّ ىل مل يك

“অতঃপর আিম বললাম, গ�র একিট খ� �ারা মৃতেক আঘাত 

কর। এভােব আ�াহ মৃতেক জীিবত কেরন এবং �তামােদরেক 
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তাঁর িনদশ�নসমূহ �দশ�ন কেরন যােত �তামরা িচ�া কর।” 

(সূরা বা�ারা-৭৩) 

 

-------------- 

বনী ইসরাইেল এক িনঃস�ান িছল। িছল তার অেঢল স�দ। 

�স�েলার একমা� উ�রািধকারী িছল তার আপন ভািতজা। 

�ত উ�রািধকার লােভর আশায় �সই ভািতজা তার চাচােক 

হত�া কের তার লাশ রাি�েবলায় জৈনক ব�ি�র ঘেরর সামেন 

�রেখ চেল এেলা। পরিদন সকােল দাবী করল, অমুক ব�ি� 

তােক হত�া কেরেছ। এ িনেয় তােদর পর�র ঝগড়া �বঁেধ 

�গল। অ�-স� িনেয় �বিরেয় পড়েল তােদর �কউ �কউ বলল, 

আ�াহর রাসূল জীিবত থাকেত �তামােদর যু� করার কী 

দরকার! তার কােছ িগেয় মীমাংসা কের নাও! অতঃপর তারা 

মুসা আ. এর কােছ এেস ঘটনার িববরণ �নােল আ�াহ তা‘লা 

একিট গ� জবাইেয়র আেদশ কের ওিহ পাঠােলন। আল-

কুরআেনর ভাষায় 

 هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ 

 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب  جب

 ٦٧ا�قرة: 

“যখন মুসা �ীয় স�দায়েক বলেলন, আ�াহ �তামােদরেক 

একিট গ� জবাই করেত বেলেছন। তারা বলল, তুিম িক 
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আমােদর উপহাস করছ? মুসা আ. বলেলন, মূখ�েদর অ�ভু�� 

হওয়া �থেক আিম আ�াহর আ�য় �াথ�না করিছ।” (সূরা 

বা�ারা-৬৭) 

তারা যিদ কথা না বািড়েয় একিট গ� জবাই কের িদত, তেব 

তােদর জন� তাই যেথ� হেয় �যত। িক� তারা বাড়াবািড় করেল 

আ�াহও তােদর উপর জিটলতা চািপেয় িদেলন। �শষপয�� 

বিণ�ত �ণিবিশ� গ� জবাইেয়র িনেদ�শ হেল ঐ �েণর অিধকারী 

একমা� গ� তারা এমন এক �লােকর কােছ �পল, যার কােছ 

এিট ছাড়া আর �কােনা গ� �নই। �স বলল, এিট যিদ �তামরা 

জবাই করেত চাও, তেব িবিনমেয় এর চামড়াভিত� �ণ� িদেয় 

মূল� পিরেশাধ করেত হেব। এ মূল� িদেয়ই তারা গ�িট িকেন 

িনল। অতঃপর জবাই কের তার একিট অংশ িদেয় মৃতেক 

আঘাত করেল সােথ সােথ মৃত জীিবত হেয় উঠল। িজে�স 

করা হেলা, �ক �তামােক হত�া কেরেছ? �স তার ভািতজার 

িদেক ইি�ত কের পূণরায় মািটেত লুিটেয় পড়ল। 

(তাফসীের ইবেন কাসীর ��ব�) 

�তমিন এক নবী �কােনা এক �ংস�া� এলাকার পাশ িদেয় 

অিত�মকােল ঘিটত কািহনীেতও পুনজ�ীবন সত� হওয়ার 

িবষয়িট পির�ার বুঝা যায়। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ 

 مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ
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  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص

 خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك

 ٢٥٩ا�قرة:  َّ  من خن حن

“তুিম িক �স �লাকেক �দখিন �য, এমন এক জনপদ িদেয় 

যাি�ল যার বাড়ী-ঘর�েলা �ভে� ছােদর উপর পেড় িছল? বলল, 

�কমন কের আ�াহ এেক জীিবত করেবন? অতঃপর আ�াহ 

তােক মৃত অব�ায় রাখেলন একশ বছর। তারপর তােক 

উঠােলন। বলেলন, কতকাল এভােব িছেল? বলল, একিদন 

িকংবা একিদেনর িকছু কম সময়। বলেলন, তা নয়; বরং তুিম 

�তা একশ বছর িছেল। এবার �চেয় �দখ িনেজর খাবার ও 

পািনেয়র িদেক, �স�েলা পেচ যায়িন এবং �দখ িনেজর গাধািটর 

িদেক। আর আিম �তামােক মানুেষর জন� দৃ�া� বানােত 

�চেয়িছ। আর হাড়�েলার িদেক �চেয় �দখ �য, আিম এ�েলােক 

�কমন কের জুেড় �দই এবং �স�েলার উপর মাংেসর আবরণ 

পিরেয় �দই। অতঃপর যখন তার উপর এ অব�া �কািশত 

হেলা, তখন বেল উঠল, আিম জািন িনঃসে�েহ আ�াহ সব� 

িবষেয় �মতাশীল।” (সূরা বা�ারা-২৫৯) 
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�তমিন ইবরাহীম আ. এর ঘটনার মাধ�েমও পুনজ�ীবেনর সত�তা 

উপলি� করা যায়। আ�াহ বেলন, 

 من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن

 نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ٢٦٠ا�قرة:  َّ  مب زب رب يئ ىئ

“�রণ কর, যখন ই�াহীম বলল, �হ আমার পালনকত�া, 

আমােক �দখান, �কমন কের আপিন মৃতেক জীিবত করেবন। 

বলেলন, তুিম িক িব�াস কর না? বলল, অবশ�ই িব�াস কির, 

িক� অ�ের �শাি� লােভর আশায় �দখার আ�হ �কাশ 

করিছ। বলেলন, তাহেল চারিট পাখী ধের নাও! পের 

�স�েলােক িনেজর �পাষ মািনেয় নাও। অতঃপর �স�েলার 

�দেহর এেককিট অংশ িবিভ� পাহােড়র উপর �রেখ দাও! 

তারপর �স�েলােক ডাক; �তামার িনকট �দৗেড় চেল আসেব। 

আর �জেন �রখ, িন�য়ই আ�াহ পরা�মশালী, অিত 

�ানস��।” (সূরা বা�ারা-২৬০) 

 

(৪) আ�াহর �মতার অন�তম িনদশ�ন হেলা, �কান এক ব� 

�থেক তার িবপরীত ব� �তির করা। 
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অথ�াৎ আ�াহ তা‘লা জীিবত �দহেক মৃত হাি� �থেক সৃি� 

কেরেছন। �তমিন সবুজ বৃ� �থেক আ�ন সৃি� কেরেছন। 

আ�াহ বেলন, 

 ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل  مل يك ُّ 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى

 َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب

 ٨٠ - �٧٨س: 

“�স আমার স�েক� এক অ�ুত কথা বণ�না কের, অথচ �স 

িনেজর সৃি� রহস� ভুেল যায়। �স বেল, পেচ গেল যাওয়ার পর 

অি�সমূহেক �ক জীিবত করেব? বলুন, িযিন �থমবার �স�েলা 

সৃি� কেরেছন, িতিনই জীিবত করেবন। িতিন সব��কার সৃি� 

স�েক� সম�ক অবগত। িযিন �তামােদর জেন� সবুজ বৃ� �থেক 
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আ�ন উৎপ� কেরন। আর �তামরা তা �থেক আ�ন �ালাও!” 

(সূরা ইয়ািছন ৭৮-৮১) 

 

(৫) নেভাম�ল ও ভূম�ল সৃি�েত আ�াহর �মতা 

নেভাম�ল, ভূম�ল ও তার মােঝ যত অসংখ� অগিণত সৃি� 

রেয়েছ, সকল সৃি�েক সুিনপুণভােব িতিনই সৃি� কেরেছন। এত 

িবশল জগত িযিন সৃি� করেত �পেরেছন, িনঃসে�েহ িতিন �ছাট 

িবষয়�েলাও সৃি� করেত পারেবন। �যমনিট আ�াহ িনেজই 

বেলেছন, 

 

 مصخص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 ٨١ - �٧٨س:  َّ  حط مض خض حض جض
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“িযিন নেভাম�ল ও ভূম�ল সৃি� কেরেছন, িতিন িক তােদর 

অনু�প সৃি� করেত স�ম নন? হ�াঁ.. অবশ�ই িতিন মহা��া, 

সব��।” (সূরা ইয়ািছন-৮১) 

 

* অকবর�েদর অব�া 

�য ব�ি� পািনেত ডুেব মৃতু�বরণ করল, অতঃপর মাছ তার 

মাংস �খেয় �ফলল অথবা লাশ পুিড়েয় �ফলার দ�ন হাড়-মাংস 

ছাই হেয় �গল অথবা জীবজ� তােক িছেঁড়-�ফঁেড় �খেয় �ফলল 

অথবা �যেকােনা ধরেনর অ�াভািবক মৃতু�র ফেল �স অকবর� 

রেয় �গল। তােকও আ�াহ পুনজ�ীিবত করেবন। 

 � � ��  ذ�� ا���� "أ���ه � ��� وو��ا ، ��� ��� ر�� �� ا�������

� �
�� ا����ة ��ل ����� � أي أب ��� ��؟ ����ا� ��� أب �� ��ل� ���� ��

 ��
�

� ، ��� إذا �ت �
ا �� ، ��ذا أ�� �� �������� � أ�� ���

� ��ر  � ا���� ، ��� ���
�

� �
� ، ��ذا �ن ��م ر�� ���� ��ذرو��

�������

� �� ذ�� � � ��ا�� �� ���� �� أ��ا!! ���� ��ا����
������� ، �   ��� ر��

رض ���ل� 
�
� ��م ���� ، ���� � ا�

�
��� ��ت ����ا �� ذ�� ، وذروه �

�� �� ��� ��� � ����� ، ��ذا �� ���� ، ���ل �� أي ���ي ، ��  ا��

  ��� �� أن ���� �� ���� ؟ ��ل� ����� �� رب� ���� � ���� ��

নবী করীম সা. পূব�বত�ী এক �লােকর ঘটনা বণ�না করেত িগেয় 

বেলন, “..তােক আ�াহ স�দ ও স�ান িদেয়িছেলন। মৃতু�র 
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সময় �স তার স�ানেদরেক �ডেক বলল, আিম �তামােদর জন� 

�কমন িপতা িছলাম? তারা বলল, ��� িপতা! বলল, আিম 

কখেনা �কান সৎকম� কিরিন। আিম মের �গেল আমার লাশ 

�তামরা �ািলেয় িদেয়া! মাংস�েলা কয়লায় �পা�িরত হেল 

�স�েলা চূণ� কের �কান এক ঝ�া-বায়ু �বােহর িদন �স�েলা 

সমুে� উিড়েয় িদেয়া। কারণ, আ�াহর শপথ, �িতপালক যিদ 

আমােক পান, তেব এমন শাি� িদেবন যা িতিন কখেনা কাউেক 

�দনিন। এভােব �স স�ানেদর �থেক �িত�িত িনল। 

িপতার মৃতু�র পর �িত�িত অনুযায়ী তারা �সটাই করল। �চ� 

বাতাস �বােহর িদন তারা তা উিড়েয় িদল। অতঃপর আ�াহ 

ভূিমেক আেদশ করেলন, তার অে�র যতটুকু �তামার কােছ 

আেছ একি�ত কর। ভূিম তাই করল। অতঃপর তােক 

পুনজ�ীিবত করার পর �িতপালক িজে�স করেলন, এ রকম 

�কন করেল? উ�ের �স বলল,  “�হ �িতপালক! আিম আপনােক 

�চ�রকম ভয় কেরিছ।” পরবত�ীেত �সই ভেয়র দ�ন তােক 

�মা করা �দয়া হেলা। (মুসিলম-৭১৫৭) 

হ�াঁ.. সকল সৃি� �সিদন জীিবত হেয় উঠেব। িহসাব িনকাশ ও 

কৃতকেম�র �িতফল �দয়ার জন� �কয়ামেতর িদন সমােবশ�েলর 

িদেক তােদর তািড়েয় �নয়া হেব। 

 

* পুন��ান পিরি�িত 
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অদৃেশ�র সকল িবষয় �কবল ওিহ’র মাধ�েমই আমােদর বুঝেত 

হেব। অসংখ� হািদেসর �ারা নবী করীম সা. পুন��ান 

পিরি�িত স�েক� আমােদর অবিহত কেরেছন। বেলেছন, 

�ل � �� ا��ء ��ء ������ن �  ���ن، �� ��ل� �� ��� � أر � ا������� ��� ��

ء إ� ��� إ� ���� وا��ا و� �
���ن �� � ���� ا���� � ��� �� ا��

�� ��م ا������ �� ا�� � ا���� و��� �� ��  

“দুই ফুঁৎকােরর মধ�বত�ী সময় হেলা চি�শ। অতঃপর বলেলন, 

এরপর আসমান হেত আ�াহ বৃি� বষ�ণ করেবন। ফেল সকল 

সৃি� উি�তসদৃশ উৎপ� হেত থাকেব। মৃতু�র পর একিট হাড় 

ব�তীত মানুেষর সকল অ� �ংস হেয় যায়। �সিট হেলা 

�ম�দে�র িন�াংশ। �কয়ামেতর িদন এ �থেকই মানবেদহ 

পুনগ�িঠত হেব।” (বুখারী-৪৬৫১) 

কবর� �হাক, সমুে� িনমি�ত �হাক, ম��া�র িকংবা পব�েত 

�িসত �হাক.. যখন সৃি�র �দহ-পুনগ�ঠন�ি�য়া সমা� হেব, 

�যমনিট আ�াহ বেলেছন, 

 َّ زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّ 

 ١٠٤األن�ياء: 

“�থমবার �যভােব সৃি� কেরিছলাম, �সভােবই পুনরায় সৃি� 

করব। এিট আমার �িত�িত, আিম তা পূরণ করবই।” (সূরা 

আি�য়া-১০৪) 
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তখন ি�তীয়বার িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। অতঃপর সকল 

সৃি�র �দেহ আ�া িফের আসার ফেল তারা জীিবত হেয় উঠেব। 

কবর �ফেট যােব। দেল দেল তারা কবর �থেক �বর হেত 

থাকেব। আ�াহ বেলন, 

 ٤٤ق:  َّ حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ ُّ 

“�যিদন ভূম�ল িবদীণ� হেয় মানুষ ছুটাছুিট কের �বর হেয় 

আসেব। এটা এমন সমেবতকরণ, যা আমার জেন� অিত 

সহজ।” (সূরা �াফ-৪৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

�س:  َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

٥١ 

“িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব, তখনই তারা কবর �থেক তােদর 

পালনকত�ার িদেক ছুেট চলেব।” (সূরা ইয়ািছন-৫১) 

� ا���ر �� ����� أ�� إ� أ��� ���� ور�� ���� ،  ���ل 
�

� ���� ��

��ول �� ����� ر�� ���ط ��ض إ�� ، ����� و���� ا���س ، �� 

�� ا��� ����� ��� أ��
�
�ل � ���ا � �� � أو ��ل ��� �د ا���س ، �� ��

� ا���س ���ا إ�  ��� ��� أ��ى ��ذا � ���م ����ون �� ���ل � �� أ��

� ������ن� �� ، و���� إ��    ر
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নবী করীম সা. বেলন, “অতঃপর িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। 

�নার সােথ সােথ সকেলই কােন আ�ুল �চেপ ধের �হলেত 

দুলেত থাকেব। সব��থম �বণকারী ঊেটর আ�াবেল কম�রত 

থাকেব, �নার সােথ সােথ �স.. অতঃপর সকেলই মৃতু�মুেখ 

পিতত হেব। অতঃপর আসমান হেত আ�াহ মৃদু বৃি�বষ�ণ 

করেবন, ফেল সকল সৃি� মািট �থেক উৎপ� হেব। অতঃপর 

ি�তীয় ফুঁৎকার �দওয়া হেল সকেলই দাঁিড়েয় পর�রেক 

�দখেত থাকেব। অতঃপর বলা হেব, �হ �লাকসকল, �তামরা 

পালনকত�ার িদেক এেসা, �তামােদরেক িজে�স করা হেব!” 

(মুসিলম-৭৫৬৮) 

 

* উি�েতর ন�ায় সকল সৃি�র �দহসমূহ উৎপ� হেব 

হ�াঁ.. উি�ত �যমন বীজ �থেক উৎপ� হয়, �তমিন মৃদু বৃি�র পর 

মানুেষর �দহ�েলাও �ম�দে�র িন�াংশ �থেক উ ৎপ� হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ 

  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

 َّجنحن مم خم حم جم هلمل

 ٥٧األعراف: 
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“িতিনই বৃি�র পূেব� সুসংবাদবাহী বায়ু পািঠেয় �দন। এমনিক 

যখন বায়ুরািশ পািনপূণ� �মঘমালা বেয় আেন, তখন আিম এ 

�মঘমালােক একিট মৃত শহেরর িদেয় হাঁিকেয় �দই। অতঃপর 

এ �মঘ �থেক বৃি�ধারা বষ�ণ কির। অতঃপর পািন �ারা সব 

রকেমর ফল উৎপ� কির। এমিনভােব মৃতেদরেক �বর করব, 

যােত �তামরা িচ�া কর।” (সূরা আ’রাফ-৫৭) 

পূেব� �যমন বিণ�ত হেয়েছ.. 

�ل � �� ا��ء ��ء ، ������ن � ����  ���ن ، �� ��� � أر � ا������� ��� ��

ء إ� ��� إ� ��� وا�� و� �
���ن �� � ا��

�
� ا���� ، و��� � �� �

�� ��م ا������� �� ا��   ا���� ��� ��

“দুই ফুঁৎকােরর মধ�বত�ী সময় হেলা চি�শ। এরপর আসমান 

হেত আ�াহ বৃি� বষ�ণ করেবন। ফেল সকল সৃি� উি�তসদৃশ 

উদগত হেত থাকেব। মৃতু�র পর একিট হাড় ব�তীত মানুেষর 

সকল অ� িনঃেশষ হেয় যায়। �সিট হেলা �ম�দে�র িন�াংশ। 
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�কয়ামেতর িদন এ �থেকই মানবেদহ পুনগ�িঠত হেব।” (বুখারী-

৪৬৫১) 

  

��, ি�তীয় সৃি�েত �দিহক �কান পিরবত�ন ঘটেব িক? 

উ�র- কুরআন-হািদেসর িববরণসমূেহ গেবষণা 

করেল বুঝা যায় �য, পুন��ােনর পর মানুেষর �কৃিতেত িকছুটা 

পিরবত�ন ঘটেব। তার শি�, সামথ��, �মতা.. ইত�ািদেত। 

উে�শ� এটা নয় �য, স�ূণ� িভ� �দেহর উপর িহসাব �নয়া হেব 

এবং �িতদান �দয়া হেব; বরং দুিনয়ায় অব�ানকৃত �দহেকই 

আ�াহ পুনগ�ঠন করেবন। তেব �সখােন �ভাবগত িকছু 

পিরবত�ন সািধত হেব। �যমন, 

(১) মানুেষর দৃি�শি�েত.. 

দুিনয়ােত তারা ি�ন ও �ফেরশতােদর �দখেত �পত না। �সখােন 

তারা সকলেক �দখেত পােব। �যমনিট আ�াহ বেলন, 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّ 

 ٢٢ق:  َّ

“এখন �তামার কাছ �থেক যবিনকা সিরেয় িদেয়িছ। ফেল আজ 

�তামার দৃি� সুতী�।” (সূরা �াফ-২২) 

(২) জা�াতবাসী কখেনা থুথু িনে�প করেব না ও �সখােন 

তােদর মল-মূ� ত�ােগর �েয়াজন হেব না।  
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(৩) �কয়ামেতর �সই দীঘ� িদেন �ুধা ও িপপাসায় তারা 

মৃতু�বরণ করেব না। 

(৪) জাহা�ামবাসী আ�েনর �বল শাি�েতও �ংস হেব না। 

আ�াহ বেলন,  

 ١٧إبراهيم:  َّ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

“সবিদক �থেক তার কােছ মৃতু� আগমন করেব অথচ �স মরেব 

না।” (সূরা ইবরাহীম-১৭) 

 

* সব��থম কবর উে�ািচত হেব যার 

ি�তীয় ফুঁৎকােরর সােথ সােথ মানবেদহ পুনগ�িঠত হওয়ার পর 

কবরসমূহ �ফেট উে�ািচত হেয় যােব। সব��থম কবর উে�ািচত 

হেব �শষনবী মুহা�াদ সা. এর। �যমনিট িতিন িনেজই বেলেছন, 

��� ��� ا���� وأول ���� وأول أ�� ��� و�� آدم ��م ا������ ، وأول �� �

����  

“�কয়ামেতর িদন আিমই হব আদম-স�ানেদর �নতা। সব��থম 

কবর উে�ািচত হেব আমার। আিমই �থম সুপািরশকারী এবং 

আমার সুপািরশই সব��থম গৃহীত হেব।” (মুসিলম-৬০৭৯) 

আবু �রায়রা. রা. �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, একদা এক 

মুসিলম ও এক ই�দী পর�র ঝগড়ায় িল� হেলা। কথা �সে� 

মুসিলম বলল, ওই স�ার শপথ, িযিন মুহা�াদেক িব�বাসীর 

উপর ���� দান কেরেছন। অতঃপর ই�দী বেল উঠল, ওই 
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স�ার শপথ, িযিন মুসােক িব�বাসীর উপর ���� দান 

কেরেছন। একথা �েন মুসিলম ই�দীর গােল সেজাের 

চেপটাঘাত করল। ই�দী নবী করীম সা. এর কােছ এ িবষেয় 

নািলশ করেল নবীজী বলেলন, 

��ن أول �� ���� ،  � �� ��� ، ��ن ا���س �����ن ، ��
و�� �� � �� �

�ن ���� ��� أو �ن  ��� ا���ش ، �� أدري أ � �� �� ��ذا ��� ��

  �� ا����� � �� و��

“মুসার উপর আমােক �াধান� িদেয়া না; �সিদন মানুষ কিঠন 

িননােদ মৃতু�বরণ করেব। সব��থম আিমই পুন�ি�ত হেয় 

�দখব মুসা আরেশর এক পা�� ধারণ কের আেছ। আিম জািন 

না, �স িক ফুঁৎকােরর আঁওয়ােজ মৃতু�বরণ কেরিছল নািক 

আ�াহ তােক বাঁিচেয় �রেখিছেলন! (বুখারী-৩২৬০) 

� روا�� �
�

رض  و�
�
� ا�

�
� ا���ر ، ����� �� ا��وات و�� �

�
� ���� ����

��ن أول �� ���� ، ��ذا ���  إ� �� ��ء � ، �� ���� ��� أ��ى ��

���ش ، �� أدر    � أ���� ����� ا���ر ، أم ��� ����  يآ�� ��

অপর বণ�নায়- অতঃপর িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। ফেল 

নেভাম�ল ও ভূম�েলর সবিকছু মৃতু�মুেখ পিতত হেব; তেব 

আ�াহ যােদর বাঁিচেয় রাখেত চান। অতঃপর ি�তীয় ফুঁৎকার 

�দওয়া হেল সব��থম আিমই �জেগ উঠব। �দখব, মুসা আরেশর 

এক পা�� ধারণ কের আেছ। আিম জািন না, তুর পব�েত �বঁ�শ 
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হওয়ার পিরবেত� এখােন িতিন �বঁেচ �গেছন নািক আ�াহ তাঁেক 

বাঁিচেয় �রেখিছেলন!! (বুখারী-৪৩৬০) 

 

পুন��ান অ�ীকারকারীর িবধান 

পুন��ান িদবেস িব�াস ঈমােনর �মৗিলক ���েলার অন�তম। 

�য তা অ�ীকার করল, �স আ�াহ ও তাঁর কুরআনেক অ�ীকার 

করল। 

 � � ، � ��ل ا����
� آدم ، و� ��� � ذ�� ، و����� � ا��

��ل � � �����

� �� أ���ه � ��أ�� ! 
ي � أن ���ل إ�� و� ��� � ذ�� ، أ�� ������ إ��

� � و��ا ! وأ�� ا���� ا��ي � أ�� و� وأ�� ����  � ي� أن ���ل ا�� إ��

   أو�� و� ��� �� ���ا أ��

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ বেলন, আদম স�ান আমায় 

িমথ�ােরাপ কেরেছ; অথচ �স অিধকার তার িছল না। আমােক 

গালম� কেরেছ; এ অিধকার তার িছল না। িমথ�ােরাপ করার 

নমুনা হেলা এ কথা বলা �য, আিম তােক �থমবােরর মেতা 

পুনরায় সৃি� করেত স�ম নই। আমােক গালম� করার নমুনা 

হেলা এ কথা বলা �য, আ�াহ স�ান �হণ কেরেছন। অথচ 

আিম �সই অমুখােপ�ী স�া, িযিন কখেনা জ� �ননিন এবং 

�কান স�ানও �হণ কেরনিন। যার সমক� �কহই �নই।” 

(বুখারী-৪৬৯০) 
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পুন��ােনর অথ� হেলা একথা িব�াস করা �য, মৃতু�র পর 

�কয়ামত িদবেস আবারও আ�াহ আমােদরেক িজ�াসাবাদ ও 

কম�ফল �দােনর জন� জীিবত করেবন। 

 

িশ�ায় ফুঁৎকাের যখন পৃিথবীর সকল মানুষ জীিবত হেয় উঠেব, 

তখন আ�াহ তা‘লা সকলেক এক�েল একি�ত করেত 

বলেবন। 

 

* �কান �স �ল? 

* �সখােন কী ঘটেব? 

* এর �পে� �মাণ কী? 

 

িব�ািরত িববরণ সামেন আসেছ.. 

 

 

 

-------------- 

পুন��ােনর িবষেয় অসংখ� �মাণ রেয়েছ। 

ফেল অ�ীকারকারী িমথু�কেদর আর অজুহাত দাঁড় করােনার 

সুেযাগ �নই। 



 273

 
 

�কয়ামেত ঘিটত ভয়াবহতা 
 

�কয়ামত ঘিটেয় পৃিথবীেক এক িভ� পৃিথবীেত �পা�র করা 

হেব। আসমান পিরবত�ন হেয় যােব। িব�জগেতর �কৃিত উলট-

পালট হেয় যােব। মানুেষর িবচারকায� স�াদেনর জন� 

পরা�মশালী আ�াহ তা‘লা অবতরণ করেবন। 

 

* আসমানসমূেহর অব�া কী হেব? 

* পৃিথবীেক কীভােব পিরবত�ন করা হেব? 

* �সিদন মানুেষর কী দশা হেব? 

  

�কয়ামেতর িদন আসমান-যিমেনর অব�া 

পব�তসমূহেক চূণ� করা হেব 

সমু��েলােক উ�াল কের �তালা হেব 

আসমান�েলা �ভে� যােব 

�সিদন আকাশ িবিচ� রঙ ধারণ করেব 

সূয� আেলাহীন ও িন�ভ হেয় যােব 

চ� 

�হ-ন�� 
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�কয়ামত িদবেসর ভয়াবহতা স�েক� আ�াহ আমােদর অবিহত 

কেরেছন। �কয়ামত মানুেষর অ�রসমূহ কাঁিপেয় তুলেব। ভূিম 

�কি�ত হেয় �ফেট পড়েব। পব�তমালা চূণ�িবচূণ� হেয় যােব। 

সমু� উ�াল হেয় িবে�ািরত হেব। আসমান�েলা �ভে� পড়েব। 

চ� আেলাহীন হেয় যােব। �হ ন��রািজ অ�কাের �পা�িরত 

হেব। পৃিথবীেক আ�াহ �হে� ধারণ করেবন। আসমানসমূহেক 

িতিন ডানহােত �িটেয় �নেবন। 
 

�কয়ামেতর িদন আসমান যিমেনর অব�া 

কুরআন-হািদেসর অসংখ� �মােণর িভি�েত িবষয়িট �তঃিস� 

�য, জিমনেক �সিদন আ�াহ মুেঠায় িনেয় �নেবন। 

আসমান�েলােক �িটেয় �নেবন। 
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আসমান 

আ�াহ বেলন, 

 ١٠٤األن�ياء:  َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

“�সিদন আিম আকাশেক �িটেয় �নব, �যমন �টােনা হয় িলিখত 

কাগজপ�” (সূরা আি�য়া-১০৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٦٧ا�ز�ر:  َّ حقمف خف  حف ُّ 

“আসমানসমূহ ভাঁজ করা অব�ায় থাকেব তাঁর ডানহােত।” 

(সূরা যুমার- ৬৭) 

 � رض و���ي ا��وات ������ �� ���ل� أ�� � ��ل ا����
�
���� � ا�

 ��� � رض؟ا��� ، أ��
�
   ك ا�

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ তা‘লা �সিদন জিমনেক মুেঠায় 

িনেয় �নেবন। আসমানসমূহেক ডানহােত �িটেয় িনেয় বলেবন, 

আিমই �কৃত অিধপিত! �কাথায় আজ জিমেনর অিধপিতসকল!” 

(বুখারী-৪৫৩৪) 

رض ��م ا������ ، �� � و��ل 
�
���ى � �� و�� ا����ات وا�

���� ���ه ا����� ، �� 
�
�� � ��رون ؟ أ�� � ا�� ���ل � أ�� ا��� ، أ��

��رون ؟  � ا�� � ، �� ���ل� أ�� ا���، أ�� ��� � ر���
�
ون؟ �� ���ى ا� ا�����

ون؟ � ا�����    أ��
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নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন আসমান-জিমনেক 

আ�াহ �িটেয় �নেবন। ডানহােত ধারণ কের বলেবন, আিমই 

অিধপিত! �কাথায় আজ �তাপশালী ব�ি�বগ�! �কাথায় অহংকারী 

�নতৃবৃ�! অতঃপর বামহােত জিমনসমূহেক �িটেয় িনেয় বলেবন, 

আিমই রাজা! �কাথায় �তাপশালী ব�ি�বগ�! �কাথায় অহংকারী 

�নতৃবৃ�!” (মুসিলম-৭২২৮) 

 

জিমন 

�  ��ل رض ���ن � ا����
�
ة ا������ ��م ا� � ��ر ������� وا��ة ���  ا��

�� أ��� ����� � ���ه � ���  �
�

�� ����ا � �� ��
�
� ��    ا��

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন জিমন হেব একিট 

�িটর টুকরার ন�ায়; মহা পরা�মশালী �িতপালক জিমনেক 

�সিদন িনেজর হােত িনেয় �নেবন। িঠক �যমন �তামরা জা�ােত 

�মহমানেক আপ�ায়ন করার জন� হােত �িট �নেব।” অতঃপর 

এক ই�দী ব�ি� এেস বলেত লাগল, �হ আবুল কািসম 

আপনােক দয়াময় আ�াহ কল�াণ দান ক�ন, আিম িক বলব- 

�কয়ামেতর িদন জা�াতবাসীর আিতেথয়তা কী�প হেব? নবী 

করীম সা. বলেলন, অবশ�ই বল! �স বলল, জিমন �সিদন 

একিট �িটর ন�ায় হেয় যােব। অতঃপর নবীজী সাহাবীেদর 

িদেক তািকেয় মৃদু হাসেলন, এমনিক তার দাঁত�েলা �ভেস 

উঠল। অতঃপর িতিন বলেলন, 
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�م و��ن� ����ا� و�� ��ا؟ ��ل� ��ر  دا�� ؟ ��ل� إدا�� �� � �� � أ� أ���

� �� زا��ة ����� ����ن أ���
�
  و��ن ��

আিম িক �তামােদরেক জা�াতবাসীর খাদ� স�েক� অবিহত 

করব? বলেলন, তােদর খাদ� হেব ষাঁড় ও মাছ। এতদুভেয়র 

কিলজার অিতির� অংশ �থেক স�র হাজার �লাক আহার 

করেত পারেব।” (মুসিলম-৭২৩৫) 

 

পব�তসমূহ চূণ� িবচূণ� হেয় যােব 

িশ�ার ফুঁৎকাের পৃিথবীেত অবি�ত সকল পব�তমালা চূণ� িবচূণ� 

হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 ١٥ - ١٣ا�اقة:  َّ يب ىب نب مب  زب رب

“যখন িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব একিট মা� ফুঁৎকার এবং 

পৃিথবী ও পব�তমালা উে�ািলত হেব ও চুণ� িবচুণ� কের �দয়া 

হেব। �সিদন �কয়ামত সংঘিটত হেব।” (সূরা আল হা�া ১৩-

১৫) 

পবত��েলা �সিদন নরম বািলেত �পা�িরত হেব। আ�াহ বেলন, 

 ١٤ا�ز�ل:  َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ 

“�যিদন পৃিথবী ও পব�তমালা �কি�ত হেব এবং পব�তসমূহ 

হেয় যােব বহমান বালুকা�প।” (সূরা মুযযাি�ল-১৪) 

পাহাড়সমূহ ভীষণ ক�ণ ও আে�ালেনর কারেণ ধুিনত পশেমর 

মেতা হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 

 ٥القارعة:  َّ مث زث رث يت ىت ُّ 

 “এবং পবত�মালা হেব ধুিনত রিঙন পশেমর মেতা।” (সূরা 

কািরআ-৫) 

পব�ত�েলা �ানচু�ত হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 

 ٢٠ا�بأ:  َّ حئ جئ يي ىي  ني  ُّ 

 “এবং পব�তমালা চািলত হেয় মরীিচকা হেয় যােব।” (সূরা নাবা-

২০) 
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হ�াঁ.. মরীিচকা.. যা দূর �থেক পািনর মেতা �দখা যায়, িক� 

িনকেট �গেল িকছুই থােক না। এমনভােব চুণ� করা হেব �য, 

বাতাস �স�েলা ধুিলর ন�ায় উিড়েয় িনেয় যােব। �যমনিট আ�াহ 

বেলন, 

 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّ 

 ١٠٧ - ١٠٥طه:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 “তারা আপনােক পাহাড় স�েক� �� কের। অতএব, আপিন 

বলুন, আমার পালনকত�া পাহাড়সমূহেক সমূেল উৎপাটন কের 

িবি�� কের িদেবন। অতঃপর পৃিথবীেক মসৃণ সমতলভূিম কের 

ছাড়েবন। তােত তুিম �মাড় ও িটলা �দখেব না।” (সূরা তাহা- 

১০৫-১০৭) 

এই হেলা �কয়ামত মুহূেত� পাহােড়র অব�া। আর সমু�.. 

পৃিথবীর িতন-চতুথ�াংশই যার দখেল, তার অব�া হেব পাহােড়র 

�চেয়ও ক�ণ..! 

 

সমুে�র উ�াল.. 

বৃহৎ, ভয়ানক ও সুগভীর সমু��েলা.. যার গ�ের কত অগিণত 

সৃি�র বসবাস.. �কয়ামেতর িদন তা উ�াল কের �তালা হেব। 

িবে�ািরত কের তা আ�েন �পা�িরত করা হেব। �যমনিট 

আ�াহ বেলন, 
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 ٣االنفطار:  َّ حن جن  يم ىم ُّ 

 “যখন সমু�েক িবে�ািরত করা হেব” (সূরা ইনেফতার-৩) 

িবে�ািরত হওয়ার অথ� এই হেত পাের �য, অি�েজন ও 

হাইে�ােজেনর সংিম�েণর ফেল তা মহািবে�ারেক �পা�িরত 

হেব। �যমনিট স�িত পারমাণিবক �বামা �তিরর ��ে� করা 

হেয় থােক। আ�াহ বেলন, 

 ٦ا�كو�ر:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

 “যখন সমু��েলােক অি�র কের �তালা হেব।” (সূরা তাকবীর-

৬) 

এখােন অি�র বলেত আ�েন �পা�িরত করা উে�শ�। হেত 

পাের তা ভূিম অভ��রীণ অি� �কাশ হেয় পািনর সােথ 

সংিম�েণর ফেল স�ূণ� পািনও আ�েন �পা�িরত হেয় যােব।  



 281

 

আসমানসমূেহর ঘূণ�ায়ন ও িবদীণ�তা.. 

�সিদন আসমানসূহ �বলভােব �কি�ত হেব। চরম 

আে�ালেনর িশকার হেব। আ�াহ বেলন 

 ٩الطور:  َّ حس جس  مخ جخ مح ُّ 

 “�সিদন আসমানসমূহ �কি�ত হেব �বলভােব।” (সূরা তুর-

৯) 

আসমান অি�র হেয় চাকা’র ন�ায় �ত ঘুরেত থাকেব। এভােব 

এক পয�ােয় �ভে� খান খান হেয় পড়েব। আ�াহ বেলন, 

 ١االنفطار:  َّ يل ىل مل خل ُّ 

 “যখন আসমান�েলা �ফেট পড়েব।” (সূরা ইনেফতার-১) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٢٥الفرقان:  َّ زث رث يت ىت ُّ 

 “�যিদন আকাশ �মঘমালাসহ িবদীণ� হেব।” (সূরা ফুরকান-২৫) 

কীভােব িবদীণ� হেব তা আমােদর জানা �নই। তেব িনঃসে�েহ 

�সটা অত�� ভয়াবহ ও কিঠনভােব হেব। আ�াহ বেলন, 

 ٢ - ١اال�شقاق:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ 

 “যখন আকাশ িবদীণ� হেব এবং তার পালনকত�ার আেদশ পালন 

করেব এবং আকাশ এরই উপযু�।” (সূরা ইনেশকাক-১,২) 

অপর আয়ােত বেলন, 
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 ١٦ا�اقة:  َّ يت  ىت نت مت زت رت ُّ 

 “�সিদন আকাশ িবদীণ� হেব ও িবি�� হেব।” (সূরা হা�া-১৬) 

আকাশ দুব�ল হেয় িবদীণ� ও িবি�� হেয় যােব।  

 

�সিদেনর আকাশবণ� 

আকােশর নীল রঙ �সিদন পিরবত�ন হেয় িবিচ� রঙ ধারণ 

করেব। কখেনা কােলা, কখেনা নীল, কখেনা হলুদ, কখেনা 

সবুজ। আ�াহ বেলন, 

 ٣٧ا�ر�ن:  َّ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّ 

 “�যিদন আকাশ িবদীণ� হেব, তখন �সিট র�বেণ� রি�ত 

চামড়ার মেতা হেয় যােব।” (সূরা আর রাহমান-৩৭) 
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সূয� 

�কয়ামত সংঘিটত হওয়ার সময় সূয� িন�ভ ও আেলাহীন হেয় 

পড়েব। সূেয�র একাংশেক অপরাংেশর সিহত িমিলত কের �দয়া 

হেব। িভতর-বািহর উলট পালট কের �দয়া হেব। আ�াহ বেলন, 

 ١ا�كو�ر:  َّ حن جن يم ىم ُّ 

 “যখন সূয� আেলাহীন হেয় পড়েব।” (সূরা তাকবীর-১) িভ� 

অথ�ও উে�শ� হেত পাের (আ�াহই ভাল জােনন) 

 

চ� 

চ� �জ�ািতহীন হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 
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 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ 

 -  ٧القيامة: َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح

١٢ 

 “যখন দৃি� চমেক যােব। চ� �জ�ািতহীন হেয় যােব। সূয� ও 

চ�েক একি�ত করা হেব। �সিদন মানুষ বলেব, পলায়েনর 

জায়গা �কাথায়? না, �কাথাও আ�য়�ল �নই। আপনার 

পালনকত�ার কােছই �সিদন ঠাইঁ হেব।” (সূরা িকয়ামাহ ৭-১২) 
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�হ ন�� 

 

আকােশ অবি�ত �হ ন��সমূহ �সিদন মিলন ও �জ�ািতহীন 

হেয় যােব। �সৗ�য� িবলু� হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 

 ٢ا�كو�ر:  َّ ين ىن من خن ُّ 

 “যখন ন�� মিলন হেয় যােব।” (সূরা তাকবীর-২) অন� 

আয়ােত, 

 ٨ا�رسالت:  َّ هئ مئ خئ حئ ُّ 

 “যখন ন��সমূহ িনব�ািপত হেয় যােব।” (সূরা মুরসালাত-৮) 

পাশাপািশ �স�েলা ঝের পড়েব। আ�াহ বেলন, 

 ٨ا�رسالت:  َّ هئ مئ خئ حئ ُّ 
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 “যখন ন��সমূহ ঝের পড়েব।” (সূরা ইনেফতার-২) অন� 

আয়ােত 

 زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّ 

 ٤١فاطر:  َّ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من

 “িন�য় আ�াহ আসমান ও যমীনেক ি�র রােখন, যােত টেল না 

যায়। যিদ এ�েলা টেল যায় তেব িতিন ব�তীত �ক এ�েলােক 

ি�র রাখেব? িতিন সহনশীল, �মাশীল।” (সূরা ফািতর-৪১) 

আসমান-যিমেনর এসকল পিরবত�ন �কয়ামেতর ময়দােন 

মানুেষর সমােবশ ও পুন��ােনর পূেব� সংঘিটত হেব। তাহেল 

হাশেরর ময়দােন সমােবেশর পর কী ঘটেব? 

 

 

 

 

-------- 

িব�াস, 

আ�াহর কুরিস যিমন ও আসমানসমূহেক �ব�ন কের আেছ, 

সুতরাং িব�জগত িনেয় িতিন যা ই�া করেত পােরন। সকল 

িকছুর উপর িতিন �মতাবান..! 
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হাশর 
 

হাশর (সমােবশ) একিট সংি�� শ�। িক� কুরআন-হািদেসর 

আেলােক তার অথ� খুবই ব�াপক ও তাৎপয�পূণ�।  

 

* তেব কী �সই হাশর? 

* �কাথায় ও কীভােব মানুষেক একি�ত করা হেব? 

* হাশেরর ময়দানই বা কী? 

* �সখােন মানুেষর অব�া কী�প হেব? 
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ভূিমকা 

হাশেরর পে� দিলল 

হাশেরর ময়দােনর �বিশ� 

হাশর�ল 

হাশর িদবেসর �দঘ� 

হাশেরর �কারসমূহ 

সমােবেশর িববরণ 

হাশেরর ময়দােন নবীজীর ঝা�া 

হাশেরর ময়দােন মানুেষর অব�া 

ভয়াবহতা 

�সিদেন মুিমনেদর অব�া 

কােফরেদর সমােবেশর অব�া 

�কয়ামেতর িদন সব��থম ব�াবৃত ব�ি� 

সব��থম আ�ানকৃত 

হাশেরর ময়দােনর ভয়াবহতা �াস করেত কিতপয় আমল 

�কয়ামেতর িদন অপরাধীেদর অব�া 

যােদর সিহত আ�াহ কথা বলেবন না 

যােদরেক আ�েনর লাগাম পরােনা হেব 

সা�াতকােল যােদর উপর আ�াহ ��াধাি�ত থাকেবন  
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ভুিমকা 

‘হাশর’ শে�র অথ� হেলা িবি�� ব�সমূহেক এক�েল একি�ত 

করা। �কয়ামেতর িদন ‘হাশর’ বলেত সকল সৃি�েক তােদর 

িহসাব �হণ ও �িতদােনর জন� িনিদ�� একিট �ােন একি�ত 

করা উে�শ�। 

�কয়ামত িদবসেক আ�াহ  “সমােবশ িদবস” বেল আখ�ািয়ত 

কেরেছন। কারণ, �সিদন িতিন সকল সৃি�েক একি�ত করেবন। 

আ�াহ বেলন, 

هود:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ

١٠٣ 

  “তা এমন একিদন, �যিদন সব মানুেষই সমেবত হেব, �সিদনিট 

�য হািযেরর িদন।” (সূরা হূদ-১০৩) 

পূব�বত�ী ও পরবত�ী সকল মানুষেক িতিন জমােয়ত করেবন। 

িতিন বেলন, 

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّ 

 ٥٠ - ٤٩ا�واقعة: 

 “বলুন, পূব�বত�ী ও পরবত�ীগণ, সবাই একি�ত হেব এক িনিদ�� 

সমেয়।” (সূরা ওয়ািকআ ৪৯-৫০) 
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�যখােনই �স মৃতু�বরণ ক�ক, �য �েলই �স দাফন �হাক, 

সাগেরর গভীের ডুেব িকংবা আ�েন পুেড় ভ� �হাক; অবশ�ই 

আ�াহ তােক পুনজ�ীিবত করেবন। আ�াহ বেলন, 

 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ 

 ١٤٨ا�قرة:  َّ

 “�তামরা �যখােনই থাক না �কন, আ�াহ অবশ�ই �তামােদর 

সমেবত করেবন। িন�য়ই আ�াহ সব�িবষেয় �মতাশীল।” (সূরা 

বা�ারা-১৪৮) 

আ�াহর �ান সকলেক �ব�ন কের আেছ। িতিন কাউেক ভুেলন 

না। আ�াহ বেলন, 

 جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّ 

 َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل

 ٩٥ - �٩٣ر�م: 

 “নেভাম�ল ও ভূম�েল �কউ �নই �য, দয়াময় আ�াহর কােছ 

দাস হেয় উপি�ত হেব না। তাঁর কােছ তােদর পিরসংখ�ান 

রেয়েছ এবং িতিন তােদরেক গণনা কের �রেখেছন। �কয়ামেতর 

িদন তােদর সবাই তাঁর কােছ একাকী অব�ায় আসেব।” (সূরা 

মারইয়াম ৯৩-৯৫) 

হ�াঁ.. আ�াহর কােছ সকেলর পিরসংখ�ান রেয়েছ। নারী, পু�ষ, 

িশ�, যুবক ও বৃ�; এমনিক তােদর কথা ও কাজ সবই আ�াহর 
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পিরসংখ�ানাধীন। সকেলই আ�াহর কােছ একাকী আসেব। 

আ�াহ তার িবচার করেবন �যভােব ই�া। িতিন বেলন,  

 ٤٧ا�كهف:  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 

 “এবং আিম মানুষেক একি�ত করব অতঃপর তােদর কাউেক 

ছাড়ব না।” (সূরা কাহফ-৪৭) 

�মাটকথা, হাশেরর ময়দােন আ�াহ সকলেক িনিদ�� একিট �েল 

একি�ত করেবন। 

 

হাশর (সমােবশ) স�িক�ত �মাণ 

হাশর কুরআন-হািদেসর অসংখ� দিলেলর �ারা সাব��। �যমন, 

আ�াহর বাণী- 

 ٤٧ا�كهف:  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 

“এবং আিম মানুষেক একি�ত করব অতঃপর তােদর কাউেক 

ছাড়ব না।” (সূরা কাহফ-৪৭) 

অন� আয়ােত- 

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّ 

 ٥٠ - ٤٩ا�واقعة: 

“বলুন, পূব�বত�ী ও পরবত�ীগণ, সবাই একি�ত হেব এক িনিদ�� 

সমেয়।” (সূরা ওয়ািকআ-৪৯-৫০) 

অপর আয়ােত- 
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 ٩٩ا�كهف:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ 

 “এবং িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব। অতঃপর অবশ�ই আিম 

সকলেক একি�ত করব।” (সূরা কাহফ-৯৯) 

 � � ���� � ��ل ا����
�

� � ����
�
� وا� و���

�
�� ��م ا������ ا� � إن � ��

   �� ������ ا��ا�� و����� ا���وا

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় �কয়ামেতর িদন আ�াহ পূব�বত�ী 

ও পরবত�ী সকলেক একিট সমতল ভূিমেত একি�ত করেবন। 

আ�াহর আঁওয়াজ সকেলই �� �নেত পােব। সকেলই 

আ�াহর দৃি�সীমার িভতের থাকেব।” (মুসিলম-৯৬২৩) 

 

হাশেরর ময়দােনর �বিশ�� 

�� ও সাদা সমতল ভূিমেত আ�াহ সকলেক সমেবত 

করেবন। 

�� ا���س ��م ا������ �� أرض ����ء ����� � ��ل ر��ل �  ��

��
�
� ��� � ��� ��� �

   ا����

নবী করীম সা. বেলন, 

“�কয়ামেতর ময়দােন মানুষেক 

�গালাকৃিতর �ফালা আটার 

�িটর মেতা পির�ার একিট 

সাদা ভূিমেত সমেবত করা হেব, 
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�যখােন �কান িচ� বলেত িকছু থাকেব না।” (বুখারী-৬১৫৬) 

 

সমােবশ�ল 

সমােবশ�ল হেব শােমর িদেক। 

 � ون � ر����� إ� ا���م و��ل�  أ��ر ا���� ��
�

���� ، إ� ���� �

�ون �� و���� � ��م ا������ أ��ا�� ا���ام � ����ن  �
�

و���ة � و�

 ���� �� �� � ، وأ � أ�� أ��� ��� �� � � وإن أول �� ���ب �����

�ه � �  �� أ��� ��

নবী করীম সা. শােমর িদেক ইশারা কের বেলন, “ওই িদেক.. 

ওই িদেক �তামােদরেক সমেবত করা হেব। �কউ আেরাহী, 

�কউ পদ�েজ আর কাউেক �টেন �হঁচেড় �নয়া হেব। �তামােদর 

সবার মুেখ থাকেব লাগাম (মুেখ কথা বলেত পারেব না)। 
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স�রিট জািতর উপর আ�াহ �তামােদরেক ���� ও ময�াদা 

�দেবন। সব��থম কথা বলেব ব�ি�র উড়ু।” (মুসনােদ আহমদ-

২০০২৫) 

 

হাশেরর মােঠ অব�ােনর সময়কাল 

হাশেরর ময়দােন সকল সৃি�র িবচার হেব। সকল রহেস�র 

উে�াচন হেব। �সিদেনর �দঘ� হেব প�াশ হাজার বছর। 

আ�াহ বেলন,  

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّ 

 ٤ا�عارج:  َّ حط مض

 “�ফেরশতাগণ এবং �হ আ�াহ তা‘লার িদেক উ��গামী হয় 

এমন একিদেন, যার পিরমাণ প�াশ হাজার বছর।” (সূরা 

মাআিরজ-৪) 

অিত �দেঘ��র ফেল মানুষ দুিনয়ায় অব�ােনর পিরমাণ ভুেল 

যােব। কারণ, �স তুলনায় দুিনয়ার জীবন তু� ও যৎসামান� 

মেন হেব। মানুষ ভাবেব, দুিনয়ােত �কবল এক সকাল িকংবা 

এক স��া �স অব�ান কেরেছ। আ�াহ বেলন, 

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

 ٤٥يو�س:  َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ
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 “আর �যিদন তােদরেক সমেবত করা হেব, �যন তারা অব�ান 

কেরিন, তেব িদেনর একদ�। একজন অপরজেন িচনেব। 

িনঃসে�েহ �িত�� হেয়েছ যারা িমথ�া�িতপ� কেরেছ আ�াহর 

সােথ সা�াতেক এবং সরলপেথ আেসিন।” (সূরা ইউনুস-৪৫) 

অন�� বেলন, 

  منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ 

 ٥٥ا�روم:  َّ ٰى ين ىن نن

 “�যিদন �কয়ামত সংঘিটত হেব, �সিদন অপরাধীরা কসম �খেয় 

বলেব �য, এক মুহূেত�রও �বশী অব�ান কিরিন। এমিনভােব 

তারা সত�িবমুখ হত।” (সূরা �ম-৫৫) 

�সিদন �কউ কােরা িদেক তাকােব না। সবাই িনেজর মুি�র 

িচ�ায় িবেভার থাকেব। ব�ি� আপন ভাই �থেক পলায়ন 

করেব। িপতা মাতা �থেক পলায়ন করেব। সাথী-স�ী ও স�ান 

�থেক পলায়ন করেব। আ�য়দাতােদর তােদর �থেক পলায়ন 

করেব। সকল মানুষ �থেক �স পলায়ন করেব.. বাঁচেত চাইেব। 

�কউ তােক বাঁচােত পারেব না। হায়.. কী ভয়াবহতা..! ব�ু তার 

ি�য়জনেক ভুেল যােব। মা তার স�ানেক ভুেল যােব! 

আ�াহ বেলন, 
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 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ 

 َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن

 ٣٧ - ٣٣ع�س: 

 “অতঃপর �যিদন কণ�িবদারক নাদ আসেব, �সিদন পলায়ন 

করেব মানুষ তার �াতার কাছ �থেক। তার মাতা, তার িপতা, 

তার প�ী ও তার স�ানেদর কাছ �থেক। �সিদন �েত�েকরই 

িনেজর এক িচ�া থাকেব, যা তােক ব�িতব�� কের রাখেব।” 

(সূরা আবাসা ৩৩-৩৭) 

অন�� বেলন, 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخلُّ 

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ١٤ -  ١١: ا�عارج َّ

 “যিদও এেক অপরেক �দখেত পােব। �সিদন �গানাহগার ব�ি� 

পণ��প িদেত চাইেব তার স�ান স�িতেক, তার �ীেক, তার 

�াতােক। তার �গা�ীেক, যারা তােক আ�য় িদত এবং পৃিথবীর 

সবিকছুেক; তারপরও �যন তার র�া হেয় যায়।” (সূরা 

মাআিরজ ১১-১৪) 

এ এক চরম ভয়াবহ ও কিঠন িদবস। আ�াহ বেলন, 

 ١٠اإل�سان:  َّ زب رب يئ ىئ ُّ 
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 “ভীিত�দ ভয়ংকর িদন” (সূরা ইনসান-১০) 

 

* হাশেরর �কারসমূহ 

�কয়ামত সংঘটনকােল সকল সৃি� দু’িট ভােগ িবভ� থাকেব। 

একভাগ যারা কবের থাকেব। অপরভাগ যােদর উপর �কয়ামত 

সংঘিটত হেব এবং �থম ফুঁৎকার �েন মৃতু�মুেখ পিতত হেব। 

�কয়ামত আপিতত হেব িনকৃ�তর �লাকেদর উপর। �কননা এর 

পূেব�ই মুিমনেদর �হ কবজা করেত আ�াহ তা‘লা এক �কার 

শীতল সুবাতাস ��রণ করেবন।  

কুরআন-হািদেসর অসংখ� বণ�নায় হাশর �কৃিতর িব�ািরত 

িববরণ এেসেছ। আ�াহ তা‘লা এ িবষয়�েলােক মানুেষর 

ধারণার উপর �ছেড় �দনিন।  

 

সুতরাং হাশর দু’�কারঃ 

(১) জীিবতেদর হাশর 

জীিবত সৃি�েক শােম 

হাশেরর ময়দােনর িদেক 

িনেয় যাওয়া হেব। ‘আদন’ 

এলাকার গ�র �থেক উি�ত এক িবশাল অি� তােদরেক 

হাশেরর ময়দােনর িদেক তািড়েয় িনেয় যােব। 

 � ت ��� ��ل ا����    إن ا����� � ���ن ��� ���ن ��� آ��
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নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামত সংঘিটত হেব না যত�ণ না 

�তামরা দশিট বৃহৎ িনদশ�ন �ত�� কর। অতঃপর িতিন 

বলিছেলন- 

��ا  �ج �� ���ة ��ن ���ق ا���س إ� ا��� ���� ��� إذا �� � ر �� و��

  و���� ��� إذا ����ا

এবং আদন �থেক উি�ত িবশাল অি� যা মানুষেক হাশেরর 

ময়দােনর িদেক তািড়েয় িনেয় যােব। মানুষ �যখােন রাি�যাপন 

করেব, অি�ও �সখােন রাি�যাপন করেব। মানুষ �যখােন িব�াম 

করেব, অি�ও �সখােন �থেম থাকেব।..” (মুসিলম-৭৪৬৮) 

 � ق إ� � و��ل ا���� �� ا���س �� ا���
�

اط ا����� ���ر � أ�� أول أ��

   ا���ب

অপর বণ�নায় নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামত সংঘিটত 

হওয়ার �থম িনদশ�ন হেলা �সই অি� যা মানুষেক �াচ� �থেক 

পা�ােত� িনেয় যােব।” (বুখারী-৩১৫১) 

�ون �� و���� � ��ل ر��ل �  �
�

ون ر��� ور����� ، و� ��
�

إ�� �

� ا���م �
�

   ����� ، وأو�� ���ه �

অন�� নবীজী বেলন, “িন�য় �তামােদরেক সমেবত করা হেব, 

�কউ পদ�েজ আবার �কউ আেরাহী হেয় চলেব। আবার 

অেনকেক �চহারার উপর �টেন �হঁচেড় ওইিদেক িনেয় যাওয়া 
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হেব.. হাত িদেয় শােমর িদেক ইি�ত করিছেলন।” (মুসনােদ 

আহমদ-২০০৪৩) 

�মাটকথা, িবশাল �সই অি� মানুষেক শােমর িনিদ�� একিট 

ময়দােনর িদেক িনেয় যােব। সকেলই �সখােন সমেবত হেব। 

অতঃপর িশ�ায় ফঁুৎকার �দয়া হেল সবাই মৃতু�বরণ করেব। 

 

সব�েশষ যােদর হাশর হেব 

িবশাল �সই অি�র উ�ানকােল �াভািবকভােবই মানুষ িনেজেদর 

কাজকেম� ব�� থাকেব। জীিবকা উপাজ�েন িল� থাকেব। 

আকি�ক আ�ন তােদর কােছ এেস উপনীত হেব। সব�েশষ 

হাশরকৃত ব�ি� স�েক�ও নবী করীম সা. বেল �গেছনঃ 

�� ����ان  ��ان ا����� �����ن ���� �� ��� �� را���ن �� �� آ�� �� ��

  و��� ، ��� إذا ���� ���� ا��داع ��ا �� و������

“সব�েশষ হাশরকৃতরা হেব মুযাইনা �গাে�র দু’জন রাখাল। 

তারা িচৎকার কের ছাগলেক ডাকেত থাকেব। অতঃপর তারা 

ছাগলেক বন�প�র মেতা পলায়নপর পােব। অতঃপর তারা 

উ�র িদেক যা�া �� কের ‘ছািনয়�াতুল িবদা’য় এেস মািটেত 

লুিটেয় পড়েব।” (বুখারী) 

এই হেলা �থম �কার মানুেষর হাশর (সমােবশ) 

 

(২) মৃতেদর হাশর 
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�থমবার িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেল িব�জগেতর আমূল 

পিরবত�ন ঘটেব। অতঃপর িকছুকাল অিতবািহত হেব। �সিট 

হেব ‘চি�শ’। অতঃপর আরেশর িন�েদশ �থেক আ�াহ এক 

�কার বৃি� বষ�ণ করেবন। ফেল পৃিথবীর িবিভ� �া� �থেক 

সকল সৃি� উৎপ� হেত থাকেব। অতঃপর যখন সকেলর �দহ 

স�ূণ��েপ পুনগ�িঠত হেয় যােব, তখন ি�তীয়বার িশ�ায় 

ফুঁৎকার �দয়া হেব। ফেল সকেলর �দেহ �াণ িফের আসেব। 

তখন তােদরেক হাশেরর ময়দােনর িদেক তািড়েয় �নয়া হেব। 

হাশেরর ময়দােন তারা �থমবার িশ�ায় ফুঁক-দানকােল 

মৃতু�বরণকারীেদর সে� িগেয় িমিলত হেব।  

 

সমােবেশর ধরণ 

সৃি� অগিণত; মানুষ-ি�ন, প�-পািখ, মৎস�কুল, �ছাট-বড়, 

মুসিলম-কািফর.. িনঃসে�েহ সকলেকই সমেবত করা হেব।  

আ�াহ বেলন, 

هود:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 

١٠٣ 

 “উহা এমন এক িদন, �যিদন সব মানুষই সমেবত হেব, 

�সিদনিট �য হািযেরর িদন।” (সূরা হূদ- ১০৩) 

অন�� বেলন, 
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 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّ 

 ٥٠ - ٤٩ا�واقعة: 

“বলুন, পূব�বত�ী ও পরবত�ীগণ, সবাই একি�ত হেব এক িনিদ�� 

িদেনর িনিদ�� সমেয়। (সূরা ওয়ািকআ ৪৯,৫০) 

আ�াহ তা‘লা সকল িকছুর উপর �মতাবান। �যখােনই মানুষ 

মৃতু�বরণ ক�ক, িনঃসে�েহ আ�াহ তােক জীিবত কের 

সকেলর সােথ হাশর করােবন। আ�াহ বেলন,  

 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ 

 ١٤٨ا�قرة:  َّ

“�যখােনই �তামরা থাকেব, আ�াহ অবশ�ই �তামােদরেক 

সমেবত করেবন। িন�য়ই আ�াহ সব�িবষেয় �মতাশীল।” (সূরা 

বা�ারা-১৪৮) 

 

হাশেরর �কারসমূহ আ�াহ িনেজই কুরআেন বণ�না কেরেছনঃ 

 

সকল সৃি�র হাশর 

আ�াহ বেলন, 

 ٤٧ا�كهف:  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 

 “এবং আিম তােদর সকলেক একি�ত করব অতঃপর তােদর 

কাউেক ছাড়ব না।” (সূরা কাহফ-৪৭) 
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জীবজ� এবং �াণীকুেলর হাশর 
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আ�াহ বেলন, 

 ٥ا�كو�ر:  َّ ٰر  ٰذ يي ىي ُّ 

 “যখন বন� প�রা একি�ত হেয় যােব।” (সূরা তাকবীর-৫) 

অপরাধীেদর হাশর 

অপরাধ চায় কুফেরর সীমা অিত�ম ক�ক বা না ক�ক- 

তােদর হাশর হেব অত�� কিঠন। নীল চ�ু অব�ায় তােদর 

সমেবত করা হেব। আ�াহ বেলন, 

 ١٠٢طه:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ 

 “�সিদন আিম অপরাধীেদরেক সমেবত করব নীল চ�ু 

অব�ায়।” (সূরা �াহা-১০২) 

জােলম অত�াচারীেদর হাশর 

ব�িভচারীরা ব�িভচারীেদর সােথ আর সুদেখাররা সুদেখারেদর 

সােথ হাশর করেব। আ�াহ বেলন, 

 ٢٢ا�صافات:  َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ 

 “একি�ত কর �গানাহগারেদরেক, তােদর �দাসরেদরেক এবং 

যােদর এবাদত তারা করত।” (সূরা সাফফাত-২২) 

এখােন “�দাসরেদরেক” বলেত তােদর সাদৃশ�পূণ� ব�ি�বগ� 

উে�শ�। 

 

��ঃ চতু�দ জ�েদরও িক হাশর হেব? 
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উ�রঃ হ�াঁ.. অন�ান� সৃি�র ন�ায় তােদরও হাশর হেব। আ�াহ 

বেলন,  

 رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ 

 ٣٨األنعام:  َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت

 “আর যত �কার �াণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ এবং যত 

�কার পাখী দু’ডানােযােগ উেড় �বড়ায় তারা সবাই �তামােদর 

মেতাই এেককিট ��ণী। আিম �কােনািকছু িলখেত ছািড়িন। 

অতঃপর সবাই �ীয় �িতপালেকর কােছ সমেবত হেব।” (সূরা 

আনআম-৩৮) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ُّ 

 ٢٩ا�شورى:  َّ خل حل جل مك  لك

 “তাঁর এক িনদশ�ন নেভাম�ল ও ভূম�েলর সৃি� এবং 

এতদুভেয়র মেধ� িতিন �যসব জীবজ� ছিড়েয় িদেয়েছন। িতিন 

যখন ই�া এ�েলােক একি�ত করেত স�ম।” (সূরা শূরা-২৯) 

এখােন তােদর হাশর বলেত মানুষ ও ি�নেদর মেতা তােদর 

িহসাব-িনকাশ ও জা�াত-জাহা�াম �দান উে�শ� নয়; বরং 

তােদর পর�র সংঘিটত যাবতীয় অিবচােরর ��সাস 

(�িতেশাধ) �হণ �শেষ তােদর সকলেক মািট হেয় �যেত বলা 

হেব। 



 305

���ء �� ا���ة  ���دن ا���ق إ� أ���� ��م ا������ ��� ���د ����ة ا��

ء   ا�����

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সকেলর হক পূণ��েপ 

আদায় করা হেব। এমনিক িশংবাহী যিদ িশংিবহীন ছাগলেক 

�ঁেতা িদেয় ক� িদেয় থােক, তেব �কয়ামেতর িদন িশংবাহী 

ছাগল �থেক ��সাস �নয়া হেব।” (মুসিলম-৬৭৪৫) 

 

��, ‘আল ফাযাউল আকবার’ (চরম ভয়াবহতা) কী? 

উ�রঃ তা হেলা পুন��ােনর পর মানুেষর অ�ের সৃ� 

ভীিত। তেব সৎকম�শীলেদর �কােনা ভয় থাকেব না। কারণ, 

�কয়ামেতর এই িদেনর জন� পূেব� �থেকই তারা ��ত িছল। 

আ�াহর সা�ােতর জন� ব�াকুল িছল। আ�াহ বেলন, 

 زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 ١٢ -  ١٠اإل�سان:  َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت

 “আমরা আমােদর পালনকত�ার তরফ �থেক এক ভীিত�দ 

ভয়ংকর িদেনর আশ�া রািখ। অতঃপর আ�াহ তােদরেক 

�সিদেনর অিন� �থেক র�া করেবন এবং তােদরেক িদেবন 

সজীবতা ও আন�। এবং তােদর সবেরর �িতদােন তােদরেক 

িদেবন জা�াত ও �রশমী �পাশাক।” (সূরা ইনসান ১২-১২) 
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 � � ،  � ��ل �� ��ل ا���� � و� ����� � ����ي أ���� � � أ��
و����

� ا����� 
�

� �
� ���دي ، وإن �� ����� � ا����� أ���� ��م أ��

�
� �

إن �� أ����

� ��� ���دي    أ���� ��م أ��

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ তা‘লা বেলন, আমার ময�াদার 

শপথ! অবশ�ই বা�ার ��ে� আিম দুই ভয় অথবা দুই 

িনরাপদ-ভাবনা একি�ত হেত �দব না। দুিনয়ােত যিদ �স 

অভেয় ও সুখ শাি�েত জীবনযাপন কের, তেব আেখরােত আিম 

তােক ভয় ও িবপেদ রাখব। আর যিদ �স দুিনয়ােত আমার ভেয় 

জীবনযাপন কের, তেব আেখরােত তােক আিম িনরাপেদ 

রাখব।” (মুসনােদ শািময়�ীন) 

 

হাশেরর ময়দােন নবী করীম সা. এর ঝা�া 

আ�াহর প� �থেক �শষনবী মুহা�াদ সা. �ক �দ� ময�াদার 

বিহঃ�কাশ হেলা, হাশেরর ময়দােন তাঁর ঝা�াতেল সকল নবী-

রাসূল একি�ত হেবন। িতিনই হেবন নবীেদর সরদার। 

�কয়ামেতর িদন �থম সুপািরশকারীও হেবন িতিন। 

� و���� إذا �� ��ل  � و����� ن ��م ا������ ��� إ��م ا������

� � �� ��� � ������   

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন আিম সকল নবীেদর 

�নতা এবং তােদর মুখপা� হব, তােদর প� �থেক আিমই 
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সুপািরশ করব; তেব এেত গেব�র িকছু �নই।” (িতরিমযী-

৩৬১৩) 

�শংসার ঝা�া তাঁর হােতই থাকেব। সকল নবী তাঁর 

পতাকাতেল অব�ান করেবন। 

 � � ، و���ي ��اء ا��� � ��ل ا���� � أ�� ��� و�� آدم ��م ا������ و� ��

� ، وأ�� أول �� 
� ��ا��

�
� ��اه إ� �

�
� ����� آدم � � ، و�� �� ��� � و� ��

� � رض و� ��
�
   ���� ��� ا�

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন আিম সকল 

আদমস�ােনর �নতা হব; এেত গেব�র িকছু �নই। �শংসার 

ঝা�া আমার হােতই থাকেব; এেত গেব�র িকছু �নই। আদম আ. 

সহ সকল নবী �সিদন আমার পতাকাতেলই অব�ান করেবন; 

এেত গেব�র িকছু �নই। আমার কবর সব��থম উে�ািচত হেব; 

এেত গেব�র িকছু �নই।” (িতরিমযী-৩৬১৬) 

 

হাশেরর ময়দােন মানুেষর অব�া 

হাশেরর িদনিট হেব সুদীঘ�, সুকিঠন ও চরম ভয়াবহ একিট 

িদন। �সখােন মানুেষর অব�াও হেব িবিভ� রকম। এর িববরণ 

িদেত িগেয় নবী করীম সা. বেলন, 

� ا���س إ�� ���رون إ� � ���ة ��اة ��� �� ��أ ��� ���� �   أ��
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 َّ زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّ 

 ١٠٤األن�ياء: 

 “ওেহ �লাকসকল! �তামােদরেক হাশেরর ময়দােন ন�পদ, 

ন�েদহ ও খতনািবহীন অব�ায় একি�ত করা হেব। অতঃপর 

িতিন িনে�া� আয়াত পাঠ করেলন, “�যভােব আিম �থমবার 

সৃি� কেরিছলাম, �সভােব পুনরায় সৃি� করব। আমার ওয়াদা 

িনি�ত, আমােক তা পূণ� করেতই হেব।” (সূরা আি�য়া-১০৪) 

 

��, অপর হািদেস এেসেছ �য, মানুষ �য কাপড় পের 

মৃতু�বরণ কেরেছ, �কয়ামেতর িদন �স কাপেড়ই তার 

উ�ান হেব। 

ه ا��ت د�� ����ب ��د  � ���� ا���ري � أ�� �� ��� �� أ��

� ����� � ���ل ����� ، �� ��ل� ��� ر��ل � 
�

إن ا��� ���� �

� �ت ��� �� �
 ا���

আবু সাইদ খুদরী রা. �থেক বিণ�ত, িতিন মৃতু�র সময় নতুন 

কাপড় িনেয় আসেত বলেলন। নতুন কাপড় পের বলেত 

লাগেলন, আিম নবী করীম সা. �ক বলেত �েনিছ �য, িন�য় 

মৃতেক মৃতু�কােল পিরিহত কাপেড়ই পুনজ�ীিবত করা হেব।” 

(বুখারী-মুসিলম) 
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আর উপেরর হািদেস ‘ন�েদহ..’ বলা হেয়েছ। এতদুভেয়র মােঝ 

সাম�স� িবধান কী কের স�ব? 

উ�রঃ কবর �থেক যখন মানুষেক জীিবত উঠােনা হেব, তখন 

তারা ন�েদহ থাকেব। িক� যখন আ�াহ তােদরেক ব�াবৃত 

করেত চাইেবন, তখন মৃতু�কােল পিরিহত কাপড় িদেয়ই তােক 

আবৃত করা হেব।  

�কউ �কউ বেলেছন, ব�াবৃত অব�ায় পুন��ােনর হািদসিট 

শহীদগেণর জন� িনিদ��। কারণ, নবী করীম সা. তােদরেক 

শাহাদাৎকােল পিরিহত ব�সহ দাফন করেত বেলেছন। যােত 

অন�েদর �থেক তারা স�ূণ� পৃথক থােক। 

 

��, মানুষেক উল� অব�ায় পুনজ�ীিবত করা হেব। 

একজন অন�জেনর িদেক তাকােব িক? 

উ�রঃ  

� ��ا ا���� ��� � �
�  �� ��� ����� ر�� ����� ��  �� ا����

� ����؟! ���� ���� !��� �� �  ���ل  ر��ل � ، ا����ء وا����ل ��

���� � �� أ�� �� أن ���� ����
�
   ����� ا�

উপেরা� হািদস �নার পর আয়শা রা. িজে�স কেরিছেলন, �হ 

আ�াহর রাসূল, তেব িক একজন অন�জেনর �িত দৃি�পাত 

করেব না? উ�ের নবীজী বেলিছেলন, �হ আয়শা! পিরি�িত এত 
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ভয়াবহ হেব �য, একজন অপরজেনর িদেক তাকােনার সুেযাগ 

থাকেব না।” (মুসিলম-৭৩৭৭) 

অথ�াৎ পুন��ান, িহসাব-িনকাশ ও পিরণােমর িচ�ায় �লােকরা 

এত িচি�ত থাকেব �য, এেক অেন�র িদেক তাকােনার িল�া 

পােব না। 

 

পিরি�িতর ভয়াবহতা 

�সিদেন মানুেষর অব�ার িববরণ নবী করীম সা. এভােব 

িদেয়েছন, 

� ���ار ��� ،  �� ��� ���ن ��� ���� ا���� ��م ا������ �� ا��

� �� ���ن إ� ����� ،  ��
�

� ا���ق� �
�

����ن ا���س �� ��ر أ���� �

 �� � � �� ���ن إ� ����� ، و��� � �� ���ن إ� ر����� ، و��� و���

���   ����� ا���ق إ��

“�কয়ামেতর িদন সূয�েক মানুেষর িনকটবত�ী করা হেব। এমনিক 

সূয� �কবল এক মাইল দূের 

অব�ান করেব। �চ� গরেম 

ঘম�া� হেয় মানুষ আমল 

অনুযায়ী ঘােমর মেধ� অব�ান 

করেব। কােরা ঘাম জমাট হেয় 

পােয়র �গাছা পয�� চেল 

আসেব, কােরা হাটুঁ পয��, 
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কােরা গলা পয��, �কউ �কউ ঘােমর মেধ� সাঁতার কাটেত 

থাকেব।” (মুসিলম) 

 � رض � ��ل ا����
�
� ا�

�
� �

�
���ق ا���س ��م ا������ ��� ���� ���

� � ذرا�� و������ ��� ���� آذا�� �����   

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন মানুষ ঘম�া� হেয় 

যােব। এমনিক কােরা কােরা ঘাম স�র গজ দূর পয�� চেল 

যােব। কােরা ঘাম কােনর লিত পয�� জমাট হেয় যােব।” 

(বুখারী) 

 � � إ� أ���ف أذ���� و��ل ا����
�

� ر�
�

  ���م أ��� �

নবী করীম সা. বেলন, “�কউ �কউ ঘােমর মেধ� দাঁড়ােল ঘাম 

তার দুই কােনর মধ��ল পয�� �প�েছ যােব।” (বুখারী-৪৬৫৪) 

 � إذا �ن ��م ا������ أد��� ا���� �� ا����د ��� � و��ل ا����

� ����� ا�������ن �     �� ��� أو �����

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সূয�েক িনকটবত�ী করা 

হেব। এমনিক তা �কবল এক মাইল বা দুই মাইল দূের অব�ান 

করেব। সূয� �দেহর চিব� িবগিলত কের তােদরেক �চ� ঘম�া� 

কের তুলেব।” (িতরিমযী-২৪২১) 

 

* �সিদেন মুিমনেদর অব�া 

�চ� ভয়ভীিত ও চরম উ ৎক�ার 

�সই িদেন মুিমনেদর অব�া হেব 
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স�ূণ� িভ�। �ফেরশতারা �সিদন তােদরেক সা�না �দেবন। 

তােদরেক স�� রাখেবন। আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 مه جه  ين ىن من خن حن ُّ 

 ١٠٣األن�ياء:  َّ خي  حي جي يه ىه

 “মহা�াস তােদরেক িচ�াি�ত করেব না এবং �ফেরশতারা 

তােদরেক অভ�থ�না জানােব- আজ �তামােদর িদন, �য িদেনর 

ওয়াদা �তামােদরেক �দওয়া হেয়িছেলা।”  (সূরা আি�য়া-১০৩) 

হ�াঁ.. �সিদন তারা িনি�� থাকেব, কারণ দুিনয়ােত তারা আপন 

�িতপালকেক ভয় করত। তাঁর সামেন দাঁড়ােনার ��িত িনত।  

আ�াহ বেলন, 

 ١٠سان: اإل� َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 “আমরা আমােদর পালনকত�ার তরফ �থেক এক ভীিত�দ 

ভয়ংকর িদেনর আশ�া রািখ।” (সূরা ইনসান-১০) 

অন�� আ�াহ বেলন, 

 َّ حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 

 ٢٨ -  ٢٧ا�عارج: 

 “এবং যারা তােদর পালনকত�ার শাি�র ভেয় ভীত-কি�ত, 

িন�য় তােদর পালনকত�ার শাি� �থেক তারা িনঃশ�া যায় না।” 

(সূরা মাআিরজ ২৭,২৮) 

অপর আয়ােত বেলন, 
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 ١١اإل�سان:  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ 

 “অতঃপর আ�াহ তােদরেক �সিদেনর অিন� �থেক র�া 

করেবন এবং তােদরেক িদেবন সজীবতা ও আন�।” (সূরা 

ইনসান-১১) 

� � ��ل  � ����ي أ���� � و���� � أ��
و� ��ل � ��و�� � و����

� ��� ���دي � وإن ��  � ا����� أ���� ��م أ��
�

� �
� إن �� أ���� �����

� ���دي � ا����� أ���� ��م أ��
�

� �
�����   

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ তা‘লা বেলন, আমার ময�াদার 

শপথ, অবশ�ই বা�ার ��ে� আিম দুই ভয় অথবা দুই িনঃশ�া 

একি�ত করব না। দুিনয়ােত যিদ �স আেখরােতর িনঃশ�ায় ও 

�বপেরায়া সুখ শাি�েত জীবন যাপন কের, তেব আেখরােত 

আিম তােক ভয় ও িবপেদ রাখব। আর যিদ দুিনয়ােত আমার 

ভেয় জীবন যাপন কের, তেব আেখরােত আিম তােক িনঃশ�ায় 

রাখব।” (মুসনােদ শািময়�ীন) 

 

কােফরেদর হাশর �কৃিত 

িনজ িনজ আমল অনুযায়ী 

�েত�কেক হাশর করা হেব। 

মুিমনেদর জন� সহনীয় এবং 

কােফরেদর জন� �সিট চরম 
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অসহনীয় হেব। �কােনা �কােনা কােফরেক �চহারায় �টেন িহঁচেড় 

হাশেরর ময়দােনর িদেক সমেবত করা হেব। আ�াহ বেলন,  

 ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّ 

 ٩٧اإل�اء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي

 “আিম �কয়ামেতর িদন তােদর সমেবত করব তােদর মুেখ ভর 

িদেয় চলা অব�ায়, অ� অব�ায়, মুক অব�ায় এবং বিধর 

অব�ায়। তােদর আবাস�ল জাহা�াম। যখনই িনব�ািপত হওয়ার 

উপ�ম হেব আিম তখন তােদর জেন� অি� আরও বৃি� কের 

িদব।” (সূরা ইসরা-৯৭) 

� ��م �� أ�� � �� ا���� �� و�� �� � �  أن ر�� ��ل� �� ���

� ا����� ��درا �� � ا������ ؟ ��ل 
�

� � أ��� ا��ي أ���ه �� ا������

� ��م ا������؟ ��� �� و��    أن ��

আনাছ রা. �থেক বিণ�ত হািদেস এক ব�ি� িজে�স করল- �হ 

আ�াহর নবী, কােফরেদরেক উপুড় কের তােদর �চহারায় �টেন 

সমেবত করা হেব? নবীজী বলেলন, �য �িতপালক দুিনয়ােত 

তােক দুই পােয় হাটার �মতা িদেয়িছেলন, �সই �িতপালক িক 

আেখরােত �চহারা িদেয় হাটার �মতা িদেত পােরন না?” 

(বুখারী-৬১৫৮) 

িপপািসত অব�ায় তােদর হাশর হেব। আ�াহ বেলন, 

 �٨٦ر�م:  َّ مي زي ري ٰى  ين ىن ُّ 



 315

 “এবং অপরাধীেদরেক িপপাসাত� অব�ায় জাহা�ােমর িদেক 

হাঁিকেয় িনেয় যাব।” (সূরা মারইয়াম-৮৬) 

শাফা‘আেতর হািদেস নবী করীম সা. আ�াহ ব�তীত অন�েদর 

উপাসনাকারী কােফরেদর স�েক� বেলন, 

� أ�  ��� ������� ����ر إ��� ����ل �� � ��ذا ����ن؟ ������ن� ����� �� ر

 �
�

� ���� ��������ن � ���� �� � �اب �� ��
�
� �� ون إ� �� دون ����� ��

  ا���ر

“.. অতঃপর তােদরেক বলা হেব, �তামরা কী চাও! তারা বলেব, 

�হ �িতপালক, আমরা তৃ�াত�, আমােদর পািন িদন। অতঃপর 

ইি�ত করা হেব �য, �তামােদর জন� আজ পািন পােনরও 

অনুমিত �নই। অতঃপর তােদরেক জাহা�ােমর িদেক একি�ত 

করা হেব। মরীিচকা সদৃশ আ�নেক পািন মেন কের তারা দেল 

দেল জাহা�ােম িনপিতত হেব।” (মুসিলম-৪৭২)) 

 

সব��থম ব�াবৃত ব�ি� 

সব��থম ব�াবৃত হেবন ইবরাহীম আ.। �যমনিট নবীজী 

বেলেছন, 

ون إ� � ���ة ��اة ��� � � ��أ�� أول ���  ��
�

� ا���س � إ�� � أ��

� �� أ� وإن أول ا���س ��� ��م  ����ه و��ا ����� إ�� ��� ������

ا��� �    �ا������� إ��
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“ওেহ �লাকসকল! িন�য় �তামােদরেক ন�পদ, ন�েদহ ও 

খাতনািবহীন অব�ায় সমেবত করা হেব। আ�াহর বাণী- “িঠক 

�যমন �থমবার সৃি� কেরিছলাম, �সভােবই ি�তীয়বার সৃি� 

করব। এটা আমার ওয়াদা, আমােক তা বা�বায়ন করেতই 

হেব। ” �জেন �রখ, �কয়ামেতর িদন সব��থম ব�াবৃত হেবন 

ইবরাহীম আ.। ” (বুখারী-৪৩৪৯) 

অতঃপর আ�াহর প� �থেক মুিমনেদরেকও ময�াদাপূণ� �পাশাক 

পরােনা হেব। আমল অনুপােত তােদর জন� �র িনধ�ারণ করা 

হেব।  

 

সব��থম যােক ডাকা হেব 

সব��থম ডাকা হেব িপতা আদম আ. �ক। 

 � ة � أن ا���� ���� � اءى ��ل أول �� ��� �� أ��  ��م ا������ آدم ���

��� ����ل ��ا أ��� آدم ����ل ���� و����� ����ل أ��ج ���  ذر

�� �� ذر��� ����ل �� رب � أ��ج ����ل أ��ج �� � أ��  ��

� �����ة و أ��  �����ا �� ر��ل � إذا أ�� ��� �� � � ���� و�����

�ذا ���� ��� ؟�����ة و
�

� ا ��ل ���� و����ن �
�

� �
� �����ة إن أ���

�
�

��د
�
� ا���ر ا�

�
  ا�����ء �

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সব��থম ডাকা হেব 

িপতা আদমেক। িতিন িনজ স�ানেদরেক �দখেত পােবন। বলা 
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হেব, ইিন হে�ন �তামােদর িপতা আদম। িতিন বলেবন, ি�.. 

আিম উপি�ত। অতঃপর আ�াহ বলেবন, তুিম �তামার 

স�ানেদর �থেক জাহা�ােমর অিধবাসী �বর কর। আদম বলেবন, 

�হ �িতপালক, কতজন �বর করব? �িতপালক বলেবন, 

�েত�ক একহাজার �থেক নয়শত িনরান�ই জন। একথা �েন 

সাহাবীগণ �চ� ঘাবেড় িগেয় বলেলন, �হ আ�াহ রাসূল, 

একহাজার �থেক নয়শত িনরান�ই �বর হেয় �গেল কতজনই 

বা অবিশ� থাকেব?! নবীজী বলেলন, সকল উ�েতর মেধ� 

আমার উ�ত �সিদন কােলা ষাঁেঢ়র �দেহ একিট সাদা পশম 

সদৃশ হেব।” (বুখারী-৬১৬৪) 

 

হাশেরর ভয়াবহতা �াসকারী আমলসমূহ 

�কয়ামেতর �সই মহা-�াসময় আর �চ� ভীিতকর পিরি�িতর 

মেধ� মানুষ আ�য়�ল �খাঁজেব। পিরি�িত হালকা ও সহজ 

করার উপায় তালাশ করেব। নবী করীম সা. জা�াত লােভর 

আমেলর পাশাপািশ হাশেরর পিরি�িত লাঘব হওয়ার আমলও 

বেল �গেছন।  

মুিমেনর আমলসমূহ কেয়ক �কারঃ 

কুরআন-হািদেসর বণ�নানুযায়ী অেনক আমল আ�াহর সামেন 

জবাবিদিহতা সহজ কের �দেব। আবার মুিমনগণও হেব 

একািধক �েরর। ত�েধ�.. 
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যােদরেক আ�াহ হাশেরর �সই ভয়াবহ িদেন, অিত উ�� 

পিরি�িতেত আরেশর ছায়াতেল আ�য় �দেবন। �যিদন মানুষ 

�চ� গরেম ঘম�া� হেয় জমাট ঘােমর মেধ� সাঁতার কাটেত 

থাকেব। সাত ধরেণর ব�ি�েদরেক আ�াহ আরেশর ছায়াতেল 

আ�য় �দেবন। 

 � ة � � �� ا���� ���� � � ���� ��� �  ��ل �� أ��
�

� ���� � ��

� ���دة � ور�� ���� ��� ��م � �� إ� �� إ��م �
�

دل و��ب ��� �

� � ا����� ���� و����� ���� ور�� 
�

� ���
�

� ا����� ور��ن �
�

� ����

� أ��ف � ور�� ���ق 
�ل ���ل إ�� د��� ا��أة ذات ���� و��

��� ور�� ذ� �� ���� �� � �� ��� � ��� ������� ����� ����� � �

  ������ ����ه 

নবী করীম সা. বেলন, “�যিদন আ�াহর ছায়া ব�তীত �কান ছায়া 

থাকেব না, �সিদন সাত ধরেণর ব�ি�েক আ�াহ �সই ছায়াতেল 

�ান �দেবনঃ ন�ায়পরায়ণ বাদশা, ওই যুবক �য আপন 

�িতপালেকর এবাদেত �বেড় উেঠেছ, ওই ব�ি� যার অ�র সদা 

মসিজেদর সােথ স�ৃ� থােক। ওই দু’জন যারা আ�াহর জন� 

পর�রেক ভােলাবােস, আ�াহর ভােলাবাসা অজ�েন একি�ত 

হয় এবং পৃথক হয়, ওই ব�ি� যােক সু�রী ময�াদাশীল নারী 

অপকেম�র জন� আহবান করেল �স বেল �দয় ‘আিম আ�াহেক 

ভয় কির’, ওই ব�ি� �য অিতেগাপেন সাদকা কের এমনিক তার 
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বাম হাত জােন না ডানহােত কী সাদকা করেছ এবং ওই ব�ি� 

�য িনজ�েন আ�াহেক �রণ কের অ� ঝরায়।” (বুখারী-৬২৯) 

 

আ�াহর জন� ভােলাবাসা �পাষণকারী 

যারা এেক অন�েক �কবল আ�াহর স�ি�র জন� ভােলােবেসেছ; 

�কােনা �সৗ�য, পদ িকংবা �াথ� উ�ােরর জন� নয়। 

 � ؟ ا���م إن ��  ��ل ا���� ��� � � ا������ن ��  ���ل ��م ا������ � أ��

� ��� ، ��م � �� إ� ��� 
�

   أ���� �

নবী করীম সা. বেলন, 

“�কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা 

বলেবন, আমার ময�াদার খািতের 

ভােলাবাসা �পাষণকারীগণ 

�কাথায়? আজ তােদর আিম 

আপন ছায়াতেল আ�য় �দব; 

আজ আমার ছায়া ব�তীত �কান 

ছায়া �নই।” (মুসিলম-৬৭১৩) 

 

অভাবীেক সুেযাগ দানকারী 

ব�বসায়ী 

�� أ��� ���ا أوو�� �  ��ل 

  ��� ، أ�� � ��م ا������
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নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� অভাবীেক সুেযাগ িদল অথবা 

তার �িত ক�ণা করল, �কয়ামেতর িদন আ�াহ তােক িনজ 

ছায়াতেল আ�য় �দেবন।” (মুসিলম-৭৭০৪) 

 � � �� ا���ش ��م �  ��ل ا����
�

� أو �� ��� ، �ن � ���� �� ��� ��

    ا������

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� ঋণ�� ব�ি�র ঋণ লাঘব 

করল অথবা চুিকেয় িদল, �কয়ামেতর িদন �স আরেশর 

ছায়াতেল �ান পােব।” (মুসনােদ আহমদ-২২৬১২) 

 

অভাবীর ক� সহজকারী 

পূেব�রিটর ন�ায়। তারা হেলা ঐ সকল ব�বসায়ী যারা 

দির�েদরেক মাল �দয়, তেব টাকা পিরেশােধ �কান চাপাচািপ 

কের না। তােদর ক� বুেঝ িকছু মাফ কের �দয়। 

�কয়ামেতর িদন মানুেষর অব�ার িববরণ িদেত িগেয় নবী 

করীম সা. বেলন,  

� ا����� ؟ 
�

ه � ��� ���ل � � ��ذا ��� � � � ���� �� ���ده آ��
أ��

�� ا���س  ��ل � �� ��� � ��� ���� أ��
ء �� رب إ� أ�� أ����� �

�� ��

� أن أ�� �� ا��� و أ��� ا��� ��ل � ���� � أ�� 
و �ن �� ����

�وزوا �� ���ي �
�

  أ�� ���� ��� �
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 “আ�াহ �য বা�ােদর স�দ িদেয়িছেলন, তােদর �থেক 

একজনেক �ডেক িনেয় এেস বলেবন, দুিনয়ােত তুিম কী আমল 

কেরছ? �স বলেব, আিম িকছুই কিরিন �হ �িতপালক; তেব 

আপনার �দয়া স�দ িদেয় আিম ব�বসা কেরিছ। আমার অভ�াস 

িছল, দুঃখ কে� জীবনযাপনকারী ব�ি�েদর জন� আিম সহজ 

করতাম। অভাবীেদরেক সুেযাগ িদতাম। আ�াহ তা‘লা বলেবন, 

সহজ করার জন� আিমই অিধক উপযু�, আমার বা�ােক �ছেড় 

দাও!  

�� � � ا���س ����ل � ل ا���� ا �� و �ن ��ا�� إن ر�� � ���� ���

ك ��  �وز ��� � ����وز ��� ��� ��� ������ �� �� ��� وا�� �
�

�� و �

ا �� ؟ ��ل � � إ� أ�� �ن �� ��م و ���  ��ل � � �� ��� ���

ك �� ��� و � ا���س ��ذا ����� ������ ��� � �� �� ��� و ا��  أدا��

�وزت ��� �
�

�وز ��� � ����وز ��� ��ل � � ��� � �
�

�  

নবী করীম সা. বেলন, “এক ব�ি� কখনই �কান সৎকম� 

কেরিন। তেব �স মানুষেক ঋণ িদত।  উসুলকারীেক বলত, 

সহজ হেল িনেয় িনেয়া আর ব�ি�র জন� কিঠন হেল �ছেড় 

িদেয়া এবং মাফ কের িদেয়া! হয়ত আ�াহও একিদন 

আমােদরেক মাফ কের �দেবন। অতঃপর মৃতু�র পর িজ�ািসত 

হেলা, তুিম িক কখেনা সৎকম� কেরছ? �স বলেব, না! তেব 

আমার এক �ছেল িছল; আিম মানুষেক ঋণ িদতাম। যখনই ওই 

�ছেলেক ঋণ উসুল করেত পাঠাতাম, তখন বলতাম সহজ হেল 
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িনেয়া কিঠন হেল �ছেড় িদেয়া এবং মাফ কের িদেয়া; হয়ত 

আ�াহও আমােদরেক মাফ কের �দেবন। তখন আ�াহ বলেবন, 

�তামােক মাফ কের িদলাম।” (মুসনােদ আহমদ-৮৭১৫) 

 

অেন�র �েয়াজেন �দৗড়ঝাঁপকারী 

আ�াহ তা‘লা দুিনয়ােত কাউেক 

স�দ িদেয়েছন, কাউেক অভাবী 

�রেখেছন। শি�-সামথ�� ও �ান-

বুি� সবে�ে�ই আ�াহ বা�ােদর 

মেধ� িকছু ব�বধান �রেখেছন। 

যােক আ�াহ সামথ�� িদেয়েছন 

অবশ�ই �যন �স সামথ��ানুযায়ী 

আরেশর ছায়াতেল �ান �পেত �চ�া কের যায়।  

 � ُ   � ��ل ا���� َ� ا�َّ
َّ
�
َ
� ��َ

ْ
�

ُّ
َ�ِب ا��

ُ
� �ْ�ِ 

ً
��َ �ْ

ُ
� ٍ�ِ�ْ�ُ �ْ�َ �َ
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�
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 �ِ�َ��َ�ِ
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ُ
� �ْ�ِ 
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ُ
� �ُ�ْ�َ-  َ� ٍ�ِ�ْ�ُ 

َ
��َ َ ِ َوَ�ْ� َ��َّ

�
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�
َ�� َوا�

ْ
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�
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��َ ُ َ ا�َّ َ���َ ٍ�ِ�ْ�ُ 

َ
��َ َ ِ�َ�ِة َوَ�ْ� َ���َ

�
َ�� َوا�

ْ
�

ُّ
ا��

 ِ���ِ
َ
ِ َ�ْ�ِن أ

�
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ُ
��ْ�َ

ْ
 ا�

َ
ن

َ
� ��َ �ِ�ْ�َ

ْ
ِ َ�ْ�ِن ا�

�
�  

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� দুিনয়ােত অপর মুসিলেমর 

একিট িবপদ দূর করেব, �কয়ামেতর িদন আ�াহ তার উপর 

�থেক একিট িবপদ দূর করেবন। �য ক�পীিড়ত ব�ি�র জন� 

সহজ করেব, দুিনয়া ও আেখরােত আ�াহ তার জন� সহজ 
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করেবন। �য ব�ি� �কান মুসিলেমর �দাষ �গাপন করেব, দুিনয়া 

ও আেখরােত আ�াহ তার �দাষ �গাপন করেবন। ব�ি� যত�ণ 

অপর ভাইেয়র সহেযািগতায়, তত�ণ আ�াহ তার 

সহেযািগতায়..।” (িতরিমযী-১৯৩০) 

 

ন�ায়পরায়ণ শাসক 

ন�ায়পরায়ণতা এবং সুিবচার হেলা 

মহান ব�ি�েদর �ণ ও ��াবান 

ব�ি�েদর �শাভা। �য তা অবল�ন 

করেব, িনঃসে�েহ �স লাভবান হেব। 

পরকােল তার �র উ�ীত হেব। তার 

শ�সংখ�া �াস পােব। ব�ু-বা�ব 

�বেড় যােব। 

প�া�ের অন�ায়-অিবচার হেলা 

ইবিলস শয়তােনর �বিশ��। যার কম�ীরা দুিনয়া ও আেখরােত 

�িত��। ন�ায়পরায়ণ �লাকেদরেক �কয়ামেতর িদন আ�াহ 

স�ূণ� অনন� ময�াদায় ভূিষত করেবন। 

 � � ��� � �� ����� �� ��ر ،�  ��ل ا���� �  إن ا������ �� �� ��

� و�� و��ا � ���� وأ����
�

� �����ن � � ، ا���� ��   ا���� ، و��� ���� ��

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় ন�ায়িবচারকগণ আ�াহর কােছ 

আেলােকা�ল িম�র�েলােত দয়াময় �িতপালেকর ডানিদেক 
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উপেবশন করেব। �িতপালেকর উভয় হাতই ডান। যারা তােদর 

িবচারকােয�, পিরবাের এবং দািয়��া� শাসনকােয� ন�ায়িবচার 

কের।” (মুসিলম-৪৮২৫) 

 

যারা সুিবচার কের.. 

- মামলা মুকা�ামায় িবচারকােয� 

- পিরবাের; �ী স�ােনর উপর জুলুম না কের। 

- �কান শাসনকােজর জন� িনেয়াগ হেল, �যমন রা��ধান, ম�ী, 

�বাড� �ধান, সভাপিত অথবা মাদরাসা/�ুেলর অধ�াপেকর 

দািয়ে� ন�ায়প�া অবল�ন কের এবং যথাযথ দািয়� পালেন 

সেচ� থােক। 

তারা যিদ তােদর িনজ িনজ দািয়ে� সৎ ও িন�াবান হয়, 

�কােনা�প অন�ায়-অিবচার না কের সিঠকভােব আদায় কের, 

অবশ�ই তােদরেক আ�াহ �কয়ামেতর িদন আেলােকা�ল 

িম�রসমূেহ বসােবন। 

 

��াধ সংবরণকারী 

�গা�া বা রাগ হেলা একিট 

িন�নীয় �ভাব, যার পিরণিত 

অ�ভ। একব�ি� নবী করীম সা. 

এর কােছ বারবার উপেদশ 

�াথ�না করেল �িতবারই িতিন 



 325

“রাগাি�ত হেয়া না.. রাগাি�ত হেয়া না” বলিছেলন। কারণ, 

িতিন জানেতন রােগর পিরণিত কতটা ভয়াবহ! 

��াধ কত যুগলেক পৃথক কের িদেয়েছ। কত মানুেষর জীবন 

িনেয় িনেয়েছ। কত ঝগড়া �তিরর উৎস হেয়েছ। �কৃত 

বীরপু�ষ �সই �য ��াধ িনয়�ণ কের িনেত পাের।  

�� ���� ��� �  ��ل  � ا����� ا��ي ��
�
���� ، إ� ��� ا����� ��

   ا����

নবী করীম সা. বেলন, “বীর� �কবল যু�ে�ে� নয়; �কৃত 

বীর� �গা�াকােল িনেজেক িনয়�েণ রাখায়।” (বুখারী-৫৭৬৩) 

��াধ সংবরণকারী এবং রাগ িনয়�ণকারীেদরেক আ�াহ 

�কয়ামেতর িদন পুর�ৃত করেবন। 

�� ��� ���� و� ���ر أن ����ه ، د��ه � �� رؤوس �  ��ل 

� ��ء � أي ا��ر ا����
�

ه � �� �   ا����� ��م ا������ ��� ��

নবী করীম সা. বেলন, “�িতেশােধ স�ম থাকা সে�ও �য 

��াধ িনয়�ণ করল, �কয়ামেতর িদন আ�াহ তােক সকল 

সৃি�র সামেন আহবান করেবন। জা�ােতর হূরেদর �থেক তােক 

িনব�াচন কের �হণ করেত বলেবন।” (িতরিমযী-২০২১) 

 

মুয়াযিযনবৃ� 

নামােযর জন� আহবান করা একিট এবাদত। মানুষ যিদ 

আযােনর ময�াদা জানত, অবশ�ই তােত �িতেযািগতায় িল� হত। 
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�কন নয়; �স �তা তাওহীেদর কােলমার আঁওয়াজ উঁচু করেছ। 

�েজাের তার �ঘাষণা িদে�।  

  ا��ذ��ن أ��ل ا���س أ����� ��م ا�������  ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন মুয়াযিযনবৃে�র 

�ীবা�েলা সবেচেয় ল�া হেব।” (মুসিলম)  

�ীবা ল�া হওয়া এক �কার �সৗ�েয�র �তীক হেব �সিদন। 

�কয়ামেতর িদন মুয়াযিযেনর জন� তার আঁওয়াজ �বণকারী 

�িতিট তার জন� সা�� �দেব।   

� ��ل أ��  �ري ���� ا���� �� ���� ا��

� ا���� وا���د�� 
�

� أراك �
����� � إ��

د��� ��ذ��  � ���� أو ��
�

، ��ذا ��� �

���اء ، ���� � ���� ����ة ��ر�� �� 

��ى ��ت ا��ذن �� و� إ�� و� 

� � ��م ا������ ء إ� �� �
��  

আবু সাইদ খুদরী রা. একদা আ�ুর 

রহমান িবন সা‘সা‘ রা. �ক বলেলন, 

আিম �দখিছ তুিম ছাগল ও �াম 

পছ� কর। সুতরাং যখন তুিম �তামার ছাগলেদর সােথ অথবা 

�ােম থাকেব, তখন নামােযর জন� উঁচু আঁওয়ােজ আযান িদেয়া। 

কারণ, �তামার আযােদর �িন যত ি�ন-ইনসান, জীব-জ�, 
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গাছ-পালা, ম� �া�র ও কীটপত� �নেত পােব; সকেলই 

�তামার জন� �কয়ামেতর িদন সা�� �দেব।” (বুখারী-৩১২২) 

 

যারা ইসলােমর উপর বৃ� হেব 

ইসলােমর উপর অিবচল থাকা এবং 

ইসলাম িনেয় মৃতু�বরণ করা এক 

পরম �সৗভাগ�। আ�াহ বেলন, 

 يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 

آل  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ١٠٢عمران: 

 “�হ ঈমানদারগণ, আ�াহেক �যমন ভয় করা উিচৎ িঠক �তমন 

ভয় করেত থাক এবং অবশ�ই মুসলমান না হেয় মৃতু�বরণ কেরা 

না।” (সূরা আেল ইমরান-১০২) 

পাশাপািশ আ�াহ আেদশ কেরেছন বেয়াবৃ�েক স�ান করেত 

এবং বাধ�েক�র ময�াদা িদেত। 

��م ��ب ���� ���� إ� ��� � � �� ����� ��� ���� ��ل    �� أ

নবী করীম সা. বেলন, “�য যুবক �কােনা বৃ�েক বয়েসর 

খািতের স�ান করেব, আ�াহ তা‘লা তার বাধ�েক�র সমেয়ও 

একজন স�ানকারী িঠক কের �দেবন।” (িতরিমযী-২০২২)  
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ل � إ��ام ذي ا����� ا��� ، و���� ا���آن إن �� إ�� �  و��ل 

� ��� ، وإ��ام ذي ا�����ن ا����
�

��    ��� ا����� ��� وا��

নবী করীম সা. বেলন, “�কান বয়� মুসিলম, কুরআেনর বাহক 

(েয কুরআনেক সিঠক ময�াদা িদেয়েছ, �কােনা�প �িট কেরিন) 

এবং ন�ায়পরায়ণ শাসকেক স�ান �দখােনার অথ� আ�াহেক 

স�ান �দখােনা।” (আবু দাউদ-৪৮৪৫) 

বয়� মুসিলমেক �কয়ামেতর িদন আ�াহ স�ািনত করেবন। 

��م �ن � ��را ��م ا�������  ��ل  � ا��
�

   �� ��ب ���� �

নবী করীম সা. বেলন, “ইসলাম িনেয় �য ব�ি� বেয়াবৃ� হেলা, 

�কয়ামেতর িদন বাধ�ক� তার জন� নূর হেব।” (িতরিমযী-১৬৩৪) 

 

অযুকারী 

অযু হেলা নামায ও কুরআন 

�তলাওয়ােতর চািবকািঠ। অেনক 

এবাদত রেয়েছ �য�েলা অযু 

ব�তীত আদায় করা যায় না। অযু 

হেলা মুসিলমেদর �তীক। 

অযুকারীগণ �কয়ামেতর িদন 

আ�াহর সামেন দাঁড়ােনার মুহূেত� 

অযুর অ��েলা আেলােকা�ল 

�দখেত পােব। 
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� ����ن ��م ا������ � ��ل 
ر ا����ء� إن أ��� � �� آ��   �ا �����

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় আমার উ�তেক �কয়ামেতর 

িদন আ�ান করা হেব। তােদর অযুর অ��েলা উ�ল ও �� 

থাকেব।” (বুখারী-১৩৬)  

   ���� ا���� �� ا���� ��� ���� ا����ء�  ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, “মুিমেনর �সৗ�য� �সসকল অ� পয�� 

�প�ছুেব, �য�েলা অযুর সময় �ধৗত করা হয়।” (মুসিলম-২৫০) 

�কয়ামেতর িদন যখন সকল সৃি� জমােয়ত হেব, সকল জািতর 

মহাসমােবশ ঘটেব, নবী করীম সা. �সিদন �ীয় উ�তেক 

তােদর অযুর অ��েলার উ�লতা ও ��তা �দেখ িচেন 

�নেবন। 
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নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সব��থম আিমই 

�সজদার অনুমিত পাব। সব��থম আমােকই মাথা উঠােত বলা 

হেব। অতঃপর আিম সামেনর িদেক তাকাব। সকল উ�েতর 

মােঝ আিম আমার উ�তেক িচেন �নব। আমার �পছেন, আমার 
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ডােন, আমার বােমও এ�প থাকেব। একজন িজে�স করল, 

এতসব উ�েতর িভেড় আপিন আপনার উ�তেক কী কের 

িচনেবন? উ�ের নবীজী বলেলন, অযুর অ��েলার ��তা ও 

উ�লতা �দেখ তােদর িচেন �নব।” (মুসনােদ আহমদ-২১৭৩৭) 

 

কুরআেনর স�ী 

আল-কুরআন হেলা দুিনয়ায় 

স�ান ও আেখরােত মুি�র 

উপায়। িদনরাত �য ব�ি� 

কুরআন িনেয় িল� থাকেব, 

কুরআন িহফজ করেব, কুরআন 

িনেয় গেবষণা করেব- অলস এবং অবেহলাকারী �কান�েমই 

তার �ের উপনীত হেত পারেব না। 

সূরা বা�ারা ও সূরা আেল ইমরান পাঠকারীেদর �শংসা করেত 

িগেয় নবী করীম সা. বেলন, 
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“�তামরা অিধক পিরমােণ কুরআন পড়, �কননা �কয়ামেতর িদন 

�স তার সাথীেদর জন� সুপািরশকারী হেব। উ�ল�য়- সূরা 
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বা�ারা ও আেল ইমরান পাঠ কর। কারণ �কয়ামেতর িদন এ 

দু’�টা তার পাঠকারীেদর জন� ছায়া হেয় আসেব। মেন হেব 

দু’�টা �মঘমালা। এ �যন দু’�টা �� পািখর বহর। �কয়ামেতর 

িদন তারা পাঠকারীেদর পে� �মাণ �পশ করেব। �তামরা সূরা 

বা�ারা পাঠ কর! কারণ তা কল�াণময়। এেত অবেহলা 

পিরতােপর িবষয়। অিন�কারীগণ এর পাঠকেক �কান �িত 

করেত পাের না।” (মু�াদরােক হািকম-২০৭১) 

� ��ل  ء ���� ا���آن ��م ا������ ����ل ا���  ا���� � � �آن � �� رب ��

 �� ج ا���ا�� �� ���ل � �� رب زده �� رب ارض ��� ��� �� ����� ��

اد �� آ�� ���� �    ��� و ���ل � ا��ه و ار�� و ��

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন কুরআেনর স�ী 

আ�াহর কােছ আসেল কুরআন বলেব, �হ �িতপালক, তাঁেক 

���ে�র মুকুেট সি�ত ক�ন! অতঃপর তােক তা পরােনা 

হেব। কুরআন বলেব, �হ পালনকত�া, আেরা �বশী সি�ত 

ক�ন! ফেল তােক ���ে�র অলংকার পরােনা হেব। কুরআন 

বলেব, �হ আ�াহ, তাঁর �িত স�� �হান! পালনকত�া স�� 

হেবন। অতঃপর বলা হেব, পড় এবং উ�ীত হও! �িতিট 

আয়ােতর িবিনমেয় �তামােক �িতফল �দয়া হেব।” (িতরিমযী-

২৯১৫) 

 

দানশীল ব�ি�বগ� 
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যােদরেক আ�াহ স�দ িদেয়েছন এবং যারা গরীব দুঃখীেদর 

সহেযািগতা কের, তােদর �খাঁজখবর �নয়, অত�াচািরেতর পােশ 

দাঁড়ায়, অভাবীর অভাব পূরণ কের, িবপদ��েদর িবপদ দূর 

কের এবং দুদ�শা��েদর দুদ�শা লাঘব কের, �কয়ামেতর িদন 

আ�াহও তােদর িবপদ দূর কের �দেবন। 
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নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� দুিনয়ােত অপর মুসিলেমর 

একিট িবপদ দূর করেব, �কয়ামেতর িদন আ�াহ তার উপর 

�থেক একিট িবপদ দূর করেবন। �য ক�পীিড়ত ব�ি�র জন� 

সহজ করেব, দুিনয়া ও আেখরােত আ�াহ তার জন� সহজ 

করেবন। �য ব�ি� �কান মুসিলেমর �দাষ �গাপন করেব, দুিনয়া 

ও আেখরােত আ�াহ তার �দাষ �গাপন করেবন। ব�ি� যত�ণ 

অপর ভাইেয়র সহেযািগতায়, তত�ণ আ�াহ তার 

সহেযািগতায়..।” (িতরিমযী-২২৫) 

 

দুব�লেদর সহায় 

আ�াহ তা‘লা মানুষেক িবিভ� �ের সৃি� কেরেছন; কাউেক ধনী 

কাউেক গিরব। কখেনা িব�শালীরা দুব�লেদর উপর চড়াও হয়, 
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তােদর অিধকার হরণ কের অথবা 

তােদরেক �দিহক বা মানিসক ক� 

�দয়।  

তেব অেনক মুিমন িব�বান এমন, 

যারা দুব�লেদর সহায়তা কের, 

তােদর অিধকার যথাসমেয় বুিঝেয় 

�দয়। নবী করীম সা. তােদরেক 

সুসংবাদ িদেয় বেলন, 

��ة
�
� ا����� وا�

�
  �� �� أ��ه ���� ا���� ��ه � �

“�গাপেন �য ব�ি� অপর ভাইেয়র সহেযািগতা করল, দুিনয়া ও 

আেখরােত আ�াহও তােক সহেযািগতা করেবন।” তাবারানী-

৩৩৭) 

 

পিরেশেষ.. 

এই হেলা �কয়ামেতর িদন মুিমন মু�াকীেদর কিতপয় অব�ার 

িববরণ। �সিদন �তা �কােনা স�দ, ময�াদা বা স�ান তার 

�কােনা উপকাের আসেব না। তেব �য �� �দয় িনেয় আ�াহর 

কােছ আসেব; �য �দয় যা িশরক, �তারণা ও িবে�ষ �থেক 

পিব� আর ঈমান, সততা ও তাকওয়ায় ভরপুর থােক। 

 

* �কয়ামেতর িদন অপরাধীেদর অব�া 
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যারা তাওহীেদর িব�াস ও িশরক �থেক মু� হেয় মৃতু�বরণ 

কেরেছ িঠকই, তেব িবিভ� অপরােধ জিড়ত িছল; বড় �নাহ 

�হাক বা �ছাট �নাহ। তারা আ�াহর ই�ার অধীন; হেত পাের 

আ�াহ শাি� �দেবন বা তােদর মাফ কের �দেবন। 

হাশেরর ময়দােন অপরাধীেদর অব�া স�েক� অসংখ� হািদস 

বিণ�ত হেয়েছ। তােদর অব�া হেব অেনক রকম। হািদেস 

দুঃসংবাদও এেসেছ আবার সুসংবাদও বিণ�ত হেয়েছ। নবী 

করীম সা. এমন িকছু কাজ �থেক সতক� কের �গেছন, যার 

দ�ন হাশেরর ময়দােন কিঠন পিরি�িতর স�ুখীন হেত হেব। 

ত�েধ�, 

 

যাকাত �দােন অবেহলা 

�সিদন তারা থাকেব মহািবপেদ। কারণ স�েদ আ�াহর 

অংশেক তারা আব� �রেখেছ। গিরব দুঃখী মানুেষর অিধকার 

লুট কেরেছ। 
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 جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّ 

 ١٨٠آل عمران:  َّ مه جه هن من خن حنجن مم خم حم
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নবী করীম সা. বেলন, “যােক আ�াহ 

স�দ �দয়ার পরও �স তার যাকাত 

আদায় কেরিন, �কয়ামেতর িদন তার 

স�দেক দু’িট ভয়ানক দাঁতবাহী 

অিত-দংশনকারী িবশাল সােপর 

আকৃিতেত তার গলায় �পঁিচেয় �দয়া 

হেব। �স বলেব, আিমই �তামার 

�সই স�দ, �তামার র�ভা�ার..। 

(বুখারী-৪২৮৯) এ কথা বেল নবীজী 

এই আয়াত পাঠ করেলন, 

(অথ�- আ�াহ তােদরেক িনেজর অনু�েহ যা দান কেরেছন 

তােত যারা কৃপণতা কের, এই কাপ�ন� তােদর জন� ম�লকর 

হেব বেল তারা �যন ধারণা না কের। বরং এটা তােদর পে� 

একা�ই �িতকর �িতপ� হেব। �য�েলােত তারা কাপ�ণ� কের 

�সসকল ধন-স�দেক িকয়ামেতর িদন তােদর গলায় �বড়ী 

বািনেয় পরােনা হেব। 

অন� আয়ােত বেলন, 

 مث  زث رث يت ىت نت مت ُّ 

 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 من زن رنمم  ام يل ىل مل يك
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 ٣٤ا�و�ة:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن

- ٣٥ 

“আর যারা �ণ� ও �পা জমা কের রােখ এবং তা ব�য় কের না 

আ�াহর পেথ, তােদরেক কেঠার আযােবর সুসংবাদ �িনেয় 

িদন! �সিদন জাহা�ােমর আ�েন তা উ�� করা হেব এবং তার 

�ারা তােদর ললাট, পা�� ও পৃ�েদশেক দ� করা হেব (েসিদন 

বলা হেব) এ�েলা হেলা যা �তামরা িনেজেদর জেন� জমা 

�রেখিছেল, সুতরাং এ�েণ আ�াদ �হণ কর জমা কের 

রাখার।” (সূরা তাওবা ৩৪,৩৫)  

� إ�  ر��ل � ��ل  �� �� ���� ذ�� و� ��� � ��دي ���

� � �� ����ى �� ر �� �� �
�

� � ر �� أ�� ���� �� �� 
�

�ه ���� ���� �� و�� ��

ى ����  � ا���س ��� ��� �
� أ�� ��� ��� ���� ��� � ��م �ن ���اره ��

�
�

� و��  �� وإ�� إ� ا���ر و�� �� ���� إ�� � ��دي ��� إ�� إ� ا��

� ���� وا��ا  � ��م ا������ � ���� ��� �� �
� ��م ورد�� إ� أ�� ���� � ���

��ا��� �
�
� و���� ��

�
����

�
� �� ���� آ���� �� ����� �� ���ع ���� ���ه ��

� ا���س  � أ�� ��� ��� ���� ��� ��� � ��م �ن ���اره ��
�

���� أو�� �

� ��م ا������ �� ����  �� �
� إ� أ�� و�� �� ���� ��� و� ��� � ��دي ���

� و����� 
�

���
�
� ����ء و� ����رة ا���ن ����ه �� �� ���ع ���� ��� ���
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� أ��  ��� � ��م �ن ���اره ��
�

� � ��� �� �� ���� آ���� �� ���� ���و��

�� وإ�� إ� ا���ر ى ���� إ�� إ� ا�� � ا���س ���   أو�� ��� ���� ���

নবী করীম সা. বেলন, “ওই 

সকল �ণ� �পার অিধকারী 

ব�ি� যারা স�েদর অিধকার 

আদায় কেরিন, �কয়ামেতর 

িদন তােদর স�দেক আ�েন 

িনে�প করা হেব। অতঃপর 

�স�েলা আ�েন �পা�িরত 

হেল ঐ ব�ি�েক �স আ�েনর মেধ� িনে�প করা হেব। ফেল 

তার ললাট, তার পা��, তার িপঠ দ� হেয় যােব। যখনই িকছু 

িশিথল হেব, তখনই পুনরায় উ�� কের �দয়া হেব। �সিদেনর 

�দঘ�� হেব প�াশ হাজার বছর। �শষপয�� মানুেষর িবচারকায� 

�শষ হেল তােদরেক তােদর গ�ব� বেল �দয়া হেব। হয়ত 

জা�াত নয়ত জাহা�ােমর িদেক। 

িজে�স করা হেলা, তেব যিদ 

ঊেটর ��ে� হক আদায় না কের? 

বলেলন, হ�াঁ.. উেটর ��ে�ও যিদ 

হক আদায় না কের তেবও। 

ঊেটর ��ে� হক হেলা, সাদাকার 

িদন গিরব িমসকীনেদরেক তার 
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দুধ দান করা। যিদ না কের, তেব �কয়ামেতর িদন ঐ ঊটেক 

পুেরা ির�-�পা� আকাের একিট �শ� ময়দােন তার �চহারার 

উপর িনে�প করা হেব। ঊট তােক পােয়র �খাড়া িদেয় আঘাত 

করেব এবং মুেখর দাঁত িদেয় তােক কামড়ােব। সকল ঊটেকই 

এভােব তার উপর িনে�প করা হেব। �কােনা �ছাট ঊট �থেকও 

�স �রহাই পােব না। যখনই সবকিটর পালা �শষ হেব, তখনই 

�থমিট �থেক পুনরায় শাি� �� হেব। �সিদেনর �দঘ�� হেব 

প�াশ হাজার বছর। �শষপয�� মানুেষর িবচারকায� �শষ হেল 

তােদরেক তােদর গ�ব� বেল �দয়া হেব। হয়ত জা�াত নয়ত 

জাহা�ােমর িদেক। 

িজে�স করা হেলা, �হ আ�াহর রাসূল, গ� এবং ছাগেলর 

��ে� যিদ আদায় না কের? বলেলন, 

“যত�েলা গ� এবং ছাগেলর হক 

�স আদায় কেরিন, �কয়ামেতর িদন 

এ�েলােকও এক �শ� ময়দােন 

ব�ি�র �চহারায় িনে�প করা হেব। 

দুিনয়ােত �য�েলা িশংবাহী িছল, 

িশংিবহীন িছল, �রাগা�া� 

(অধ�িশংিবিশ�) িছল; �কয়ামেতর 

িদন �স�েলা পূণ� িশং িনেয় উঠেব এবং ওই ব�ি�েক ধারােলা 

িশং িদেয় আহত করেত থাকেব ও পােয়র �খাড়া িদেয় আঘাত 

করেত থাকেব। �সিদেনর �দঘ�� হেব প�াশ হাজার বছর। 
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�শষপয�� মানুেষর িবচারকায� �শষ হেল তােদর গ�ব� বেল 

�দয়া হেব। হয়ত জা�াত নয়ত জাহা�ােমর িদেক।” (মুসনােদ 

আহমদ-৭৫৬৩) 

 

অহংকার করা 

অহংকার হেলা এক �ংসা�ক ব�ািধ। 

অহংকারীেদরেক আ�াহ পছ� কেরন না। 

তােদর �র উ�ীত কেরন না; বরং যার অ�ের 

িব�ু পিরমাণ অহংকার থাকেব, �স জা�ােত 

�েবশ করেত পারেব না। 

অহংকারী �থেক মানুষ দূের থােক। �ানীগণ 

তােদরেক অপছ� কেরন। �ছাট বড় সকেলই 

তােদরেক ঘৃণার দৃি�েত �দেখ। 

�কয়ামেতর িদন তােদর অব�া স�েক� নবীজী 

বেলন, 

� ��ر ا����ل ����� ا��ل 
�

ون أ���ل ا��ر ��م ا������ ، � �� ا����� ��

  �� � ��ن

“অহংকারীেদরেক �কয়ামেতর িদন পু�েষর আকৃিতেত িপঁপড়ার 

মেতা �ছাট কের উঠােনা হেব। সকেলই তােদরেক পােয়র িনেচ 

িপষেত থাকেব। এভােব সব��ই তারা লাি�ত হেত থাকেব।” 

(িতরিমযী-২৪৯২) 
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* �য সব অপরাধীেদর সে� আ�াহ কথা বলেবন না 

হ�াঁ.. কিতপয় অপরাধী এমন থাকেব, তােদর কৃতকেম�র দ�ন 

আ�াহ তােদর সােথ কথা বলেবন না। �কয়ামেতর সব�িনকৃ� 

শাি�েদর মেধ� এটা হেব অন�তম। অিত লাি�ত হওয়ায় তােদর 

�কােনা মূল�ায়ন থাকেব না। 

এেদর কােরা কােরা স�েক� আ�াহ কুরআেন বেলেছন। নবী 

করীম সা.ও হািদেসর মেধ� এেদর কায�কলাপ স�েক� সতক� 

কেরেছন। 

 

(১) পা�ী, আেলম ও ধম�ীয় পি�ত 

যারা দুিনয়ার তু� লাভ অথবা পর-স�ি�র আশায় শরীয়েতর 

�ান লুিকেয় রাখত। �জেন-বুেঝ সত� �গাপন করত। 

আ�াহ বেলন, 

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ

 ١٧٤ا�قرة:  َّ حض
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 “িন�য় যারা �সসব িবষয় 

�গাপন কের, যা আ�াহ 

িকতােব নািযল কেরেছন এবং 

�সজন� অ� মূল� �হণ কের, 

তারা আ�ন ছাড়া িনেজর 

�পেট আর িকছুই ঢুকায় না। আর আ�াহ �কয়ামেতর িদন 

তােদর সােথ কথা বলেবন না, তােদর পিব� করা হেব না। 

ব�ত তােদর জন� রেয়েছ �বদনাদায়ক শাি�।” (সূরা বা�ারা-

১৪৭) 

অপর আয়ােত বেলন, 

  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّ 

 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 ٧٧آل عمران:  َّ  مه جه هن من خن حن

“যারা আ�াহর নােম কৃত অ�ীকার এবং �িত�া সামান� মূেল� 

িব�য় কের, আেখরােত তােদর �কােনা অংশ �নই। আর তােদর 

সােথ �কয়ামেতর িদন আ�াহ কথা বলেবন না। তােদর �িত 

(ক�ণার) দৃি�ও �দেবন না। আর তােদর পির��ও করেবন 

না। ব�ত তােদর জন� রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।” (সূরা আেল 

ইমরান-৭৭) 
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(২) �গাছার নীেচ ব� পিরধানকারী 

�গাছা বা টাখেনার নীচ পয�� ব� পিরধান স�েক� নবীজী 

বেলন, 

� ا���ر
زار ��� � �� ا�� � ا������

�
� ��  

“লুি� (পাজামা/প�া�) এর 

অংশ যতটুকু দুই �গাছার 

নীেচ থাকেব, ততটুকু অ� 

জাহা�ােম যােব।” 

(মুসনােদ আহমদ-১২০৬৪) 

 

(৩) িমথ�া শপথ কের স�দ িবে�তা 

কথায় কথায় শপথ করা িন�নীয়। আ�াহ বেলন, 

 ٨٩ا�ائدة:  َّ  مغ  حضجض  مص ُّ 

 “�তামরা �তামােদর শপথ�েলা র�া কর!” (সূরা মািয়দা-৮৯) 

উপর� শপথকারী যিদ িমথু�ক হয়, তেব অপরােধর মা�াও 

�বেড় যােব।  

িমথ�া শপথ কের পণ� িবে�তা মহািমথু�ক সাব�� হেব। 

 

(৪) উপকার কের �খাটা-দানকারী 
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আবু যর রা. �থেক বিণ�ত, নবী 

করীম সা. বেলন, “িতন ধরেণর 

ব�ি�েদর সােথ �কয়ামেতর িদন 

আ�াহ কথা বলেবন না। তােদর 

িদেত তাকােবন না। তােদরেক 

পির�� করেবন না। তােদর জন� 

থাকেব য�ণার শাি�। বললাম, 

হতভাগা আর �িত�� এরা কারা 

�হ আ�াহর রাসূল? নবীজী 

িতনবার উপেরর কথা�েলা বলেলন। চতুথ�বার বলেত লাগেলন, 

�গাছার নীেচ ব� পিরধানকারী, িমথ�া শপথ কের মাল 

িব�য়কারী এবং উপকারাে� �খাটা �দানকারী।” (মুসনােদ 

আহমদ-২১৩১৮) 

 

(৫) পািন িনেয় কৃপণতাকারী 

কৃপণতা একিট িন�নীয় অভ�াস, যা 

ব�ি�র নীচু �কৃিত ও দুব�ল মেনর 

পিরচয় �কাশ কের। আর যিদ 
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কাপ�ণ� পািন িনেয় হয়, যা দান করেল তার �কােনা �িত হেব 

না, স�দ কেম যােব না; অন�িদেক পািনর জন� মানুেষর 

হাহাকার..। নবী করীম সা. পািনর ��ে� সব�সাধারণ অংশীদার 

বেলেছন। 

 

(৬) �িত�িত ভ�কারী 

ইসলােম �িত�িত এবং চুি�র ��� অপিরসীম। �িত�িত 

িনেয় �খলা করা বা বাহানা করার পিরণিত ভয়াবহ।  

 ِ
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 ا�
ُ
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নবী করীম সা. বেলন, “িতন ধরেণর ব�ি�েদর সােথ 

�কয়ামেতর িদন আ�াহ কথা বলেবন না, তােদর িদেক দৃি� 

িদেবন না, তােদরেক পির��ও করেবন না এবং তােদর জন� 

থাকেব কিঠন শাি�; ওই ব�ি� �য পথচারীেক তার উি�� পািন 

�থেক বি�ত করল, ওই 

ব�ি� �য আসেরর পর 

(িদেনর �শষভােগ) মাল 

িবি�েত িমথ�া-শপথ করল 

এবং ওই ব�ি� �য �কােনা 

�নতার হােত বায়আত হেলা, �নতা তােক িকছু িদেল বায়আত 



 345

পূণ� করেব, আর না িদেল পূণ� করেব না।” (মুসনােদ আহমদ-

৭৪৪২) 

 

(৭) বৃ� ব�িভচারী 

অেনক দু�ির� মানুষ আেছ 

যােদর �নাহ করার �মতা �নই, 

তারপরও পুেরােনা অভ�াস 

অনুযায়ী তারা �নােহ িল� হয়। 

�যমন, �কােনা বয়� �লাক যার 

হাড় দুব�ল হেয় �গেছ, মেনাবৃি� 

�াস �পেয় �গেছ, উপর� �স যিদ ব�ািভচাের িল� হয়, তেব 

িনঃসে�েহ তার পিরণিত ঐ যুবেকর �চেয় কিঠন হেব �য 

তাওবা কেরও �নােহ িল� হেয় যায় এবং আবার তাওবা কের। 

তেব ‘িযনা’ িনঃসে�েহ একিট কবীরা �নাহ। যুবক-বৃ�, পু�ষ-

মিহলা সকেলর ��ে�ই তার িবধান সমান।  

 

(৮) িমথু�ক শাসক 

কারণ, �স িনেজর ময�াদা বৃি�র আশায় মানুেষর সামেন িমথ�া 

ক�কািহনী �চার কের। জনসমথ�ন আদােয়র জন� উপকথা 

বেল �বড়ায় এবং িমথ�া �িত�িত �দয়। 

এর মাধ�েম এটা উে�শ� নয় �য, শাসক ব�তীত অন�েদর জন� 

িমথ�া �বধ। বরং সকেলর জন�ই শাি� বরাবর। তেব অন�েদর 
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তুলনায় শাসেকর শাি� অিধক হেব। �জেন রাখেবন, িমথ�া 

পাপাচার �ডেক আেন আর পাপাচার জাহা�ােমর িদেক িনেয় 

যায়। 

 

(৯) অহংকারী ফিকর 

জীণ�ব� পিরিহত দির� ব�ি�, যার 

ঘের এক �বলা খাবার �নই, 

থাকার জন� ভােলা �কােনা আবাস 

�নই, চলােফরার জন� �কােনা 

যানবাহন �নই; �স যিদ মানুেষর 

সামেন অহংকার কের, অপরেক 

�ছাট মেন কের, সত�েক অ�ীকার 

কের, �গাঁড়ািম কের এবং দ�ভের চলােফরা কের, তেব অবশ�ই 

তার শাি� হেব ি��ণ। 

তেব অহংকার একিট অিতঘৃণ� অপরাধ; তা িব�বানেদর �থেক 

�কাশ �হাক বা দির�েদর �থেক। 

 � � ���  ��ل ا���� � و� ���� إ��� ��� � �� � ���� � ��م ا������ و� ��

   ، و�� ��اب أ��� � ��� زان ، و��� ��اب ، و���� ������ 

নবী করীম সা. বেলন, “িতন ধরেণর ব�ি�েদর সে� �কয়ামেতর 

িদন আ�াহ কথা বলেবন না, তােদর পির�� করেবন না এবং 

তােদর িদেক িফেরও তাকােবন না আর তােদর জন� থাকেব 



 347

�বদনাদায়ক শাি�; বয়� ব�িভচারী, িমথ�াবাদী শাসক এবং 

অহংকারী দির�।” (মুসনােদ আহমদ-১০২২৭) 

 

* �য সব অপরাধীেদর িদেক আ�াহ দৃি� িদেবন না 

�কয়ামেতর িদন িকছু �লাকেদর সে� আ�াহ কথা বলেবন না। 

আবার কিতপয় ব�ি�েদর �িত আ�াহ তাকােবন না। এটা হেব 

আ�াহর প� �থেক তােদর জন� চরম লা�না।  

নবী করীম সা. এমন িকছু অপরােধর কথা বেল �গেছন, 

�য�েলার দ�ন বা�া আ�াহর দৃি� �থেক বি�ত থাকেব। আর 

�কউ যিদ আ�াহর দৃি� �থেক বি�ত �থেক যায়, িনঃসে�েহ 

তার �ংস অিনবায�। 

 

(১) গব�ভের �গাছার নীেচ ব� 

পিরধানকারী 

টাখেনা বা �গাছার িনেচ লুি�, পাজামা 

বা প�া� পিরধান করা �নাহ। িনয়ম 

হেলা, �গাছার উপর পয�� সীমাব� 

রাখা। এর সে� যিদ অহংকার �যাগ 

হয়, তেব অপরােধর মা�া ি��ণ হেয় 

যায়। এ ধরেনর অপরাধীেদর িদেক 

�কয়ামেতর িদন আ�াহ দৃি� িদেবন 



 348

না। 

   �� � ��م ا������ إ� �� �� ���� ���ا� �� � ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, “গব�ভের �য ব�ি� কাপড় �টেন ধরল, 

�কয়ামেতর িদন আ�াহ তার িদেক তাকােবন না।” (বুখারী-

৫৪৫১) 

� ���� �  ��ل  زار وا����� وا������ ، �� �� ��� � ا��
�

���ل � ا��

   �ـ��� � ���� � إ��� ��م ا������

নবী করীম সা. আেরা বেলন, “লুি� (পাজামা-প�া�), জামা এবং 

পাগড়ী; এ�েলার �কান অংশ যিদ �কউ অহংকারবশতঃ �টেন 

ধের, �কয়ামেতর িদন আ�াহ তার িদেক দৃি� �দেবন না।” 

(ইবেন মাজা-৩৫৭৬) 

 

(২) িপতা মাতার অবাধ� 

িপতা-মাতার অবাধ�তা একিট চরম অপরাধ। আ�াহ তা‘লা 

কুরআনুল কারীেম িনেজর অিধকােরর সােথ সােথ িপতা-মাতার 

অিধকার জুেড় িদেয়েছন, 

 ٢٣اإل�اء:  َّ  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 “�তামার পালনকত�া আেদশ কেরেছন �য তাঁেক ছাড়া অন� 

কােরা এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ স��বহার 

কর।” (সূরা ইসরা-২৩) অন� আয়ােত িপতা-মাতার কৃত�তা 

আদায়েক আ�াহর কৃত�তা আদায় সাব�� কেরেছন,  
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 ١٤لقمان:  َّ زث رث يت  ىت نت مت زت ُّ 

 “িনেদ�শ িদেয়িছ �য, আমার �িত ও �তামার িপতা-মাতার �িত 

কৃত� হও। অবেশেষ আমারই িনকট িফের আসেত হেব।” 

(সূরা লুকমান-১৪) 

িপতা-মাতার অনুগত হওয়া উভয়জগেত সফলতা অজ�েনর সহজ 

উপায়। 

ه ، ����� �� �ه أن ����  ��ل  � أ��
�

� رز�� وأن ���� � �
�

� � �

   ر��

নবী করীম সা. বেলন, “�য চায়- তার িরিযক �শ� �হাক এবং 

আয়ু বৃি� পাক; �স �যন আ�ীয়তার স�ক� বজায় রােখ।” 

(বুখারী-১৯৬১) 

 

(৩) পু�ষেদর সাদৃশ� ধারণকারী নারী স��ায় 

এখােন সাদৃশ� বলেত কথাবাত�া, 

কাজকম� ও �পাশাক-পির�েদ 

সাদৃশ� উে�শ�। বত�মােন 

ই�ারেনট এবং স�ােটলাইট িটিভ 

চ�ােনেলর মাধ�েম এ�েলা �চার 

�সার করা হে�। এটােক 

ফ�াশন ও উৎকৃ� �পাষাক�েপ 

তুেল ধরা হে�। ফেল পু�ষরা 
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মিহলােদর �পাষাক এবং মিহলারা পু�ষেদর �পাশাক �বেছ 

িনে�।  

এে�েকও আ�েয�র িবষয়, কিতপয় নারী-পু�ষ অত�াধুিনক 

অে�াপচার ও হরেমান জাতীয় ঔষধ �সবন কের িল� 

পিরবত�েনর পথ �বেছ িনে�। আ�াহর সৃি�েত িবকৃিত সাধেনর 

দুঃসাহস কের তারা চরম অপরােধ িল� হে�। 

এসকল িবষয় �থেক নবী করীম সা. আমােদরেক িনেষধ 

কেরেছন। এরকম কােজ িল� ব�ি�েদর �িত �কয়ামেতর িদন 

আ�াহ দৃি� িদেবন না। 

 

(৪) দাইয়ুস 

দাইয়ূছ হেলা ওই ব�ি�, �য �চাখ-বুেঝ পিরবাের সৃ� সকল 

অিন�তা �দেখ চুপ থােক। পিরবারেক �ফৎনা ফাসাদ �থেক 

উ�ার করেত �কােনা উেদ�াগ �হণ কের না। �ীেক পদ�ার 

আেদশ কের না। কখেনা কখেনা পিরবার� নারীরা পরপু�েষর 

সােথ �দিহক স�ক� গেড় তুেল; 

তথািপ �স তােদর সংেশাধেনর 

িচ�া কের না। এরকম ব�ি� 

পু�ষ নােমর কল�। ভীতু 

কাপু�ষ। হািদেসর ভাষায় 

এেদরেক ‘দাইয়ূছ’ বলা হেয়েছ। 
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� ��م ا������ � ا���ق ��ا���� ، وا��أة �  ��ل  ���� � ���� � إ���

��� �� � ��� ا����� �� � ا���ق ا��� �ل ، وا����ث و���� � �����ن ا��

� أ�� �� ، وا���ن ��    ��ا����، وا���� ا��

নবী করীম সা. উপেরা� ব�ি�েদর অব�া বণ�না করেত িগেয় 

বেলন, “িতন ধরেণর ব�ি�েদর সােথ �কয়ামেতর িদন আ�াহ 

কথা বলেবন না; িপতা-মাতার অবাধ�, পু�ষেদর সাদৃশ� 

ধারণকারী নারী এবং ‘দাইয়ূছ’। আর িতন ধরেণর ব�ি� 

জা�ােত �েবশ করেত পারেব না, িপতা-মাতার অবাধ�, মদ�প, 

দান কের �খাটা �দানকারী।” (মুসনােদ আহমদ-৬১৮০) 

 

(৫) প�াদপেথ �ীেদর সিহত স�মকারী 

�ামী-�ীর মেধ� আ�াহ তা‘লা এক �ভাবজাত স�ক� সৃি� 

কেরেছন। এেক অপেরর �িত ভােলাবাসা �তির কেরেছন। 

তােদর িমলেনর জন� শরীয়তস�ত প�া িনধ�ারণ কেরেছন। তা 

ব�তীত সকল প�া হারাম �ঘাষণা কেরেছন। কবীরা �নােহর 

অন�তম হেলা, �ামী কতৃ�ক �ীেদর সিহত প�াদপেথ স�ম 

করা। 

���  ��ل  � د��
�

   ����ن �� أ�� ا��أ�� �

নবী করীম সা. বেলন, “অিভশ�, �য আপন �ীর প�াদপেথ 

স�েম িল� হেলা।” (মুসনােদ আহমদ-৯৭৩৩) 

� روا�� � 
�

�� � ���� � إ���و� � د��
�

� ا��أ�� �
��
�
�� �   إن ا����
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অন� হািদেস বেলন, “�ীর প�াদপেথ স�মকারীর িদেক আ�াহ 

দৃি� �দেবন না।” (মুসনােদ আহমদ-৭৬৮৪) 

 

�য সব অপরাধীেদর মুেখ লাগাম পরােনা হেব 

দুিনয়ােত যােদর কােছ শরীয়েতর 

�ান িজে�স করা হেতা, িক� 

�জেন �েনও �স �ান তারা �গাপন 

কের �ফলত। সামথ�� থাকা সে�ও 

�ান �চার �থেক িবরত থাকত, 

�কয়ামেতর িদন এ সকল 

ব�ি�েদর মুেখ আ�েনর লাগাম 

পিরেয় �দয়া হেব। 

ر�� ��� �� �� ���  ��ل  � ��م ا������ ����م �� ��    ��� أ��

নবী করীম সা. বেলন, 

“শরীয়েতর �কােনা �ান 

িজে�স করার পর �য তা 

�গাপন করল, �কয়ামেতর 

িদন তার মুেখ আ�েনর 

লাগাম পরােনা হেব।” 

(মুসনােদ আহমদ-১০৪২০) 
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যােদর সােথ সা�াতকােল আ�াহ রাগাি�ত থাকেবন 

আ�াহর অস�ি� এবং ��াধ �থেক আমরা তাঁরই আ�য় চাই। 

�  �� ��� �� �  ��ل �� � و�� �� ��� ���� ������ �  ا��ئ ��ل ��

��� ،  �
  ����ن ���� و�� ��و�� � ���

নবী করীম সা. বেলন, “অন�ায়ভােব অপর মুসিলেমর স�দ 

হরেণর জন� �য ব�ি� শপথ করল, আ�াহর সােথ সা�াতকােল 

আ�াহ তার উপর রাগাি�ত থাকেবন।” (বুখারী-২২৮৫)  

 

িবলাসি�য় িব�শালীবৃ� 

সীমার �ভতের �থেক আ�াহর 

�দওয়া �নয়ামত ব�য় করা �বধ 

কাজ। সিঠক�েপ যিদ তা 

ব�বহার কের এবং সকেলর 

হক আদায় কের, তেব �তা 

�স পুর�ৃতও হেব।  

আর যিদ িবলািসতায় সীমা 

ছািড়েয় যায়, অবশ�ই তা 

িন�নীয় গণ� হেব। একদা 

নবী করীম সা. একব�ি� 

স�েক� �নেলন �য, �স 

সবসময় মুখ ফুিলেয় রােখ (যা 
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খােদ�র �ারা উদরপূিত� হওয়া বুঝায়), নবীজী তা অপছ� কের 

বলেলন,  

� ا����� أ���� ���� ��م ا������
�

� ���� � ���   �� �� ����� ، ��ن أ

মুখ �ফালােনা ব� কর। িন�য় দুিনয়ােত অেনক পিরতৃ� 

আেখরােত দীঘ�কাল �ুধাত� থাকেব।” (িতরিমযী-২৪৭৮) 

� � ا����ن ��م ا������ إ� �� أ���ه � ���� �  ��ل  �� إن ا����

ا ، ���� ���  � ���� وورا����� � ، و��� ا � ������ و��    و�� ��� ���

নবী করীম সা. আেরা বেলন, “িন�য় িব�শালীরা �কয়ামেতর 

িদন সবেচেয় দির� থাকেব। তেব যােক আ�াহ তা‘লা কল�াণ 

িদেয়েছন আর �স ওই কল�াণ �থেক ডানিদেক, বামিদেক ও 

সামেন-�পছেন িবিলেয় �দয়। উ�মকােজ তা ব�য় কের।” 

(বুখারী-৬০৭৮) 

 

�কয়ামেতর িদন িব�াসঘাতেকর অব�া 

িব�াসঘাতকতা মুনািফকেদর 

�বিশ��। কারণ, মুনািফক 

যখনই �িত�িতব� হয়, 

িব�াসঘাতকতা কের। তার 

কােছ আমানেতর ব� রাখা 

হেল তা িবন� কের �ফেল। এরকম ব�ি�েদরেক পরকােল চরম 

লা�নার িশকার হেত হেব। 
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�� �� ��در ��اء �  ��ل  � ��م ا������ �� ����
�
� وا� و���

�
� � ا� إذا ��

� ��ن   ، ���� � ��ه ��رة ��ن ��

নবী করীম সা. বেলন, হাশেরর ময়দােন যখন পূব�বত�ী ও 

পরবত�ী সকল মানুষেক একি�ত করা হেব, তখন �েত�ক 

িব�াসঘাতেকর জন� একিট কের পতাকা উে�ালন করা হেব। 

বলা হেব, এিট হেলা অমুেকর পু� অমুেকর িব�াসঘাতকতা।” 

(বুখারী-৫৮২৪)  

এভােব �কয়ামেতর ময়দােন িব�াসঘাতকেক সকেলর সামেন 

লাি�ত করা হেব। পতাকা �াপন করা হেব তার িনতে�। 

  �� ��در ��اء ��� إ��� ��م ا�������  ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, “�েত�ক িব�াসঘাতেকর জন� 

�কয়ামেতর িদন তার িনতে� পতাকা �ািপত থাকেব।” 

(মুসনােদ আহমদ-১১০৩৮)  

গা�ারী যত বড় হেব, পতাকাও তত বড় হেব। 

�� ���ر�  ��ل  ��ره ، أ� و� ��در  �� ��در ��اء ��م ا������ ��

   أ��� ��را �� أ��� ����

নবী করীম সা. বেলন, “�েত�ক িব�াসঘাতেকর জন� 

�কয়ামেতর ময়দােন গা�ারী অনুযায়ী পতাকা �ািপত হেব। 

�জেন �রখ, শাসেকর িব�াসঘাতকতা অেপ�া অিধক 

িব�াসঘাতকতা আর হয় না।” (মুসনােদ আহমদ-১১৫৮৭) 
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এখােন শাসক বলেত এলাকার �চয়ারম�ান, �জলার এমিপ-ম�ী 

এবং রা��ধানবৃ� উে�শ�। িঠকেতমিন �বাড� �ধান, কিমিট 

�ধান, �কান �িত�ােনর সভাপিত বা িবদ�ালেয়র অধ�াপক। 

কারণ তােদর গা�ারী হয় ব�াপক এবং �িতও হয় মারা�ক। 

পাশাপািশ এরকম গা�ার �থেক �িতেশাধ �নয়ারও �কােনা 

সুেযাগ থােক না।  
 

�াসি�ক 

জািহিলয়�াত যুেগ গা�ােরর পিরণিত 

�স যুেগ গা�ারেদরেক হে�র মওসুেম মানুষেদর 

সামেন �ঘারােনা হেতা। অপরাধীেক তার অপরাধকৃত ব� িনেয় 

সবার সামেন ঘুরেত হেতা। চুর তার চুরাই ব� িনেয় সবার 

সামেন �দি�ণ করত। এভােব তােদরেক চরমভােব অপমাণ ও 

লাি�ত করা হেতা। 
 

যু�ল� স�েদ চুির 

যু�ল� স�দ বলেত যু� জেয়র পর মুজািহদীন কতৃ�ক 

শ�পে�র পিরত�া� স�দ�াি� উে�শ�। এ স�দেক এক� 

কের শিরয়তস�ত প�ায় এর সুষম ব�ন িনি�ত করা 

আবশ�ক। ত�েধ� �কউ যিদ সামান� পিরমাণ িনেজর কােছ 

�রেখ �দয়, �সটাই চুিরর অ�ভু�� হেব। এ ধরেনর কম�কাে�র 

িন�া কের আ�াহ বেলন, 



 357

 مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ُّ 

 ١٦١آل عمران:  َّ حئ جئ يي ىي ني

 “আর �য �লাক �গাপন করেব, �স �কয়ামেতর িদন �সই �গাপন 

ব� িনেয় হািজর হেব। অতঃপর পিরপূণ�ভােব পােব �েত�েক, 

যা �স অজ�ন কেরেছ। আর তােদর �িত �কােনা অন�ায় করা 

হেব না।” (সূরা আেল ইমরান-১৬১)  

নবী করীম সা. সাথীেদরেক �ায়ই এ স�েক� সতক� করেতন। 
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আবু �রায়রা রা. �থেক বিণ�ত, “একবার নবী করীম সা. 

আমােদর মােঝ দাঁিড়েয় যু�ল� স�েদ চুির স�েক� অেনক 

কথা বলেলন। এেক চরম গিহ�ত ও অপরাধকা� আখ�ািয়ত 

করেলন। বলেলন, “�কয়ামেতর িদন �তামােদর কাউেক �যন 

আিম এমতাব�ায় না পাই �য, তার কাঁেধ িবরাট ঊট িচৎকার 

করেছ। �স আমার কােছ এেস বলেব, �হ আ�াহর রাসূল, 

আমােক সহায়তা ক�ন! আিম তখন বেল �দব, �তামার জন� 

আিম িকছুই করেত পারব না; আিম �তা �তামােক জািনেয় 

িদেয়িছলাম।” 

 “�কয়ামেতর িদন �তামােদর কাউেক �যন আিম এমতাব�ায় না 

পাই �য, তার কাঁেধ �ঘাড়া িচৎকার করেছ। �স আমার কােছ 

এেস বলেব, �হ আ�াহর রাসূল, আমােক সহায়তা ক�ন! আিম 

তখন বেল �দব, �তামার জন� আিম িকছুই করেত পারব না; 

আিম �তা �তামােক জািনেয় িদেয়িছলাম।” 

 “�কয়ামেতর িদন �তামােদর কাউেক �যন আিম এমতাব�ায় না 

পাই �য, তার কাঁেধ ছাগল িচৎকার করেছ। �স আমার কােছ 

এেস বলেব, �হ আ�াহর রাসূল, আমােক সহায়তা ক�ন! আিম 

তখন বেল �দব, �তামার জন� আিম িকছুই করেত পারব না; 

আিম �তা �তামােক জািনেয় িদেয়িছলাম।” 
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 “�কয়ামেতর িদন �তামােদর কাউেক �যন আিম এমতাব�ায় না 

পাই �য, তার কাঁেধ অন� �কান �াণী িচৎকার করেছ। �স 

আমার কােছ এেস বলেব, �হ আ�াহর রাসূল, আমােক সহায়তা 

ক�ন! আিম তখন বেল �দব, �তামার জন� আিম িকছুই করেত 

পারব না; আিম �তা �তামােক জািনেয় িদেয়িছলাম।” 

“�কয়ামেতর িদন �তামােদর কাউেক �যন আিম এমতাব�ায় না 

পাই �য, তার কাঁেধ �কান নীরব ব� (�ণ�-�পা িকংবা অন� 

�কােনা িন�াণ ব�)। �স আমার কােছ এেস বলেব, �হ আ�াহর 

রাসূল, আমােক সহায়তা ক�ন! আিম তখন বেল �দব, �তামার 

জন� আিম িকছুই করেত পারব না; আিম �তা �তামােক জািনেয় 

িদেয়িছলাম।” (মুসনােদ আহমদ-৯৫০৩) 

এরা সকেলই যু�ল� স�েদ চুির কেরিছল। চুিরকৃত ব� �ারা 

তােদরেক শাি� �দয়া হেব। িনেজর কাঁেধ �স তা বহন কের 

�বড়ােব। �চ� িচৎকার কের সকল সৃি�র সামেন �স শাি� 

�ভাগ করেত থাকেব। 

 

এ ধরেনর চুির অেনক ধরেনরঃ 

- রা�ীয় �কাষাগার �থেক শাসক (ম�ী/এমিপ)েদর চুির 

- �বতন ভাতা �থেক কম�কত�া/কম�চারীেদর চুির 

- জনগেণর স�েদ দািয়�শীল (েময়র/েচয়ারম�ান/েম�ার)েদর 

চুির 
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নবী করীম সা. যাকাত উসূেলর জন� সাহাবীেদরেক িবিভ� �ােম 

ও �গাে� পাঠােতন। একবার ইবেন লুতাইিবয়া নামক এক 

ব�ি�েক ‘আযদ’ �গাে� যাকাত উসূেলর জন� পাঠােলন। �স 

�গাে�র ঊট-ছাগল মািলকেদর কােছ আসেল তােদর �কউ �কউ 

নবী করীম সা. এর কােছ �প�ছাবার জন� আেরাপকৃত যাকােতর 

মাল হ�া�র করল। পাশাপািশ ইবেন লুতাইিবয়ােক 

ব�ি�গতভােব িকছু অিতির� বখিশশ িদেয় িদল। �স যাকােতর 

স�দেক একপােশ জমা করল আর িনেজর অিতির� 

উপাজ�নেক অন�পােশ জমা করল। মদীনায় নবী করীম সা. এর 

কােছ এেস বলল, এই হেলা আপনােদর উসুলকৃত যাকাত আর 

এটা আমার উপেঢৗকন (যা আমার কােছ �রেখ িদলাম)। একথা 

�েন নবীজী �চ� রাগাি�ত হেয় �গেলন। িম�ের উেঠ বলেত 

লাগেলন, 

 ��� �
�

� ��� �
�

� ����ل ��ا �� و��ا �� �
ل ا����� ����� ����� �� ��

ء إ� ��ء أ��� وأ�� ����� أ��  �
��� �

��
�
�ى أم � ؟ وا��ي ���� ���ه � ��

ا � ر��ء أو ���ة �� ��ار أو  �� �� ر���� إن �ن ���� �� ��م ا������ ��

  ��� ��ة �

 “একজন �বতনভূ� কম�চারীেক কােজ পাঠােনার পর কী কের 

মুসলমানেদর ঘর �থেক অিতির� হািদয়া (বখিশশ) �হণ কের! 

�স এেস বেল �য, এটা আপনােদর অংশ আর এটা আমার 

অংশ?! িপতা-মাতার ঘের বেস �থেক �দখুক, তােক �কউ 
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হািদয়া �দয় িকনা?! ওই স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, এ 

ধরেণর �কােনা অিতির� িবষয় �য �হণ করেব, �কয়ামেতর 

িদন �স তা িনেজর ঘােড় 

কের িনেয় আসেব। ঊট হেল 

�স ঊট তার ঘােড় চেড় 

িচৎকার করেত থাকেব। গ� 

ছাগল হেল �সটাই তার ঘােড় 

চেড় িচৎকার করেত 

থাকেব।” (মুসনােদ আহমদ-২৩৫৯৮) 

এিট একিট সতক�বাত�া। �ুল, কেলজ বা মাদরাসা �ধান যিদ 

ছা�েদর �থেক অিতির� িকছু �হণ কের। �পৗরসভা, ি�িনক 

বা হাসপাতােলর ডা�ার ও কম�চারীরা যিদ �রাগীেদর �থেক 

অিতির� িকছূ �হণ কের। িনরাপ�া বািহনীর সদস�, পুিলশ বা 

�সনাবািহনীর সদস�গণ যিদ জনসাধারেণর কাছ �থেক (ঘুষ) 

�হণ কের.. সবই উপেরা� িবধােনর আওতাভূ� হেব অথ�াৎ 

�কয়ামেতর িদন এ সব�েলােক তার ঘােড় চািপেয় �দয়া হেব।  

 

জিম আ�সাৎ 

বত�মান সমােজ অেন�র জিম জবরদখল, ভাইেবােনর 

উ�রািধকার আ�সাৎ, �কৗশেল জিম ব�ি�গতকরণ.. ইত�ািদ 
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ঘটনা িদন িদন �বেড়ই চেলেছ। এ ধরেণর কম�কাে� জিড়তেদর 

জন� মারা�ক শাি�র কথা বিণ�ত হেয়েছ। 

رض ���� ���� ��� ��� �� ��م ا������ إ�  � ��ل 
�
�� أ�� �� ا�

 �    ��� أر���

নবী করীম সা. বেলন, “অন�ায়ভােব �কউ যিদ কােরা জিম 

�থেক িব�ুমা� িনেয় �নয়, �কয়ামেতর িদন এ জিমসহ সাত 

তবক জিমেনর নীেচ তােক চাপা �দয়া হেব।” (বুখারী-২৩২২) 

 

থাকা সে�ও অেন�র কােছ িভ�া (ছুওয়াল) 

স�ির�বান দির� ওই ব�ি�, �য িদেনর উপাজ�ন িদেন খায়, 

মাথার ঘাম পােয় �ফেল ক� কের উপাজ�ন কের জীিবকা িনব�াহ 

কের। কােরা সামেন লি�ত হয় না। কােরা কােছ িনেজর 

দাির�� �কাশ কের না। 

প�া�ের �য িনেজর কােছ যেথ� পিরমাণ থাকা সে�ও অেন�র 

কােছ িভ�া (ছুওয়াল) কের, তার পিরণিত হেব ভয়াবহ। নবী 

করীম সা. এ ধরেনর ব�ি�েদর স�েক� সতক�বাণী উ�ারণ 

কের বেলেছন, 

��� أو  �� ��ل و� �� ����� ، ��ءت ������ ��م ا������ ��و�� أو ��

��ن در�� أو  � � ��� � �� ر��ل � ،و�� �����؟ ��ل � �� � و��
�

��و�� �

� �� ا���� �����  
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“অপেরর কােছ হাত পাতেত হয় না এমন স�দ থাকার পরও 

�য অেন�র কােছ চাইল, �কয়ামেতর িদন তার �চহারা ধারােলা 

নখ িদেয় আঁচিড়ত ও �তিব�ত থাকেব। িজে�স করা হেলা, 

কতটুকু স�দ থাকেল বুঝা যােব �স অেন�র মুখােপ�ী নয়? 

বলেলন, প�াশ িদরহাম বা তার সমমূেল�র �ণ�।” (ইবেন 

মাজা-১৮৪০) 

 

নামােয অবেহলা 

নামায হেলা ইসলােমর �মৗিলক ��। নামায হেলা মুিমনেদর 

চ�ু শীতলকারী ও �খাদাে�িমকেদর আ�য়�ল। মুসিলমেদর 

ওপর এ মহান এবাদতেক আ�াহ ফরয কেরেছন।  

নবীজীর সব�েশষ অিসয়ত িছল নামায। �কয়ামেতর িদন নামায 

স�েক�ই সব��থম িজে�স 

করা হেব। 

আ�াহর কৃত�তা �য, িতিন 

আমােদরেক তাঁর সামেন 

দাঁড়ােনার ব�ব�া কের 

িদেয়েছন। তার কােছ চাওয়ার 

মাধ�ম �তির কের িদেয়েছন। 

নামায হেলা আ�াহর সােথ 

বা�ার মতিবিনময়�ল। নবী 
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করীম সা. �কান দুঃসংবাদ বা িবপেদর কথা �নেল �ত নামােয 

দাঁিড়েয় �যেতন। 

হাশেরর ময়দােন নামায মানুেষর অেনক উপকাের আসেব। 

নামায স�েক� নবী করীম সা. বেলন, 

�ة ��م �
�

���� و� � ��� � ��را و�� ���� ���� ��  ��� � ، و�� � �� ا�����

�ة ، و�ن ��م ا������ �� ����ن  �
�

���� و� � � � ��� � ��را و� �� ����

��� � �� �   و��رون و����ن وأ��

“�য ব�ি� সময়মেতা ��� সহকাের ফরয নামায�েলা আদায় 

করেব, �কয়ামেতর িদন �স�েলা তার জন� উ�ল আেলা এবং 

�মাণ হেয় আসেব এবং তার মুি�র উপায় হেব। আর �য 

এ�েলা সময়মেতা আদায় করেব না, তার জন� �কান নূর �নই, 

�কান দিলল �নই এবং নাজােতর �কান পথ �নই। �কয়ামেতর 

িদন �স �ফরাউন, �া�ন, হামান এবং উবাই িবন খালােফর 

সােথ থাকেব।” (মুসনােদ আহমদ-৬৫৭৬) 

 

কুৎসাকারী এবং পরিন�ুক 

পরিন�ুক হেলা, �য মানুেষর 

িন�া ও সমােলাচনা কের 

�বড়ায়।  

কুৎসাকারী (না�াম) হেলা, �য 

িবশৃ�লা সৃি�র উে�েশ� 
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একজেনর কথা অন�জেনর কােছ বেল �বড়ায়। 

এ সেবর কারেণ সমােজ �ফৎনা-ফাসাদ �দখা �দয়। পিরবাের 

কলহ সৃি� হয়। এ ধরেণর ব�ি�েদর ব�াপাের কেঠার শাি�র 

সতক�বাণী এেসেছ। হাশেরর ময়দােন তােদর অব�া হেব 

অিতভয়াবহ। �যমনিট নবী করীম সা. বেলন, 

� ا����� ��ب � ��م ا������ ، ����ل � � �� ���� � 
�

�� أ� �� أ��� �

�� و��� و���� ��� ، ��� ���   أ

“দুিনয়ােত �য অপর ভাইেয়র মাংস �খল, �কয়ামেতর িদন তার 

লাশ উপি�ত কের বলা হেব, জীিবত অব�ায় �যমন তার মাংস 

�খেত, আজ তার মৃতেদেহর মাংস খাও! অতঃপর �স তা �থেক 

ভ�ণ করেব আর চরম অনীহাবশতঃ িচৎকার করেত থাকেব।” 

(বুখারী) 
 

দু’মুেখা  

�য একজেনর কােছ একরকম কথা 

এবং অপরজেনর কােছ অন�রকম 

কথা িনেয় উপি�ত হয়। 

� ا����� � ��ل 
�

�ن � �� �ن � و��

ر ن �� ��    �ن � ��م ا������ �����

নবী করীম সা. বেলন, “দুিনয়ােত 

�য দু’মুেখা হেব, �কয়ামেতর িদন 
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তার মুেখ আ�েনর দু’িট িজ�া থাকেব।” (ইবেন িহ�ান-

৫৭৫৬) 

 

িচ�কার 

িচ� �তির িবিভ� রকম হেত 

পাের। উলামােয় �করাম �কার 

বুেঝ এ�েলার িবধান িনিদ�� 

কেরেছন। তেব িচ� �তির হারাম 

হওয়ার িবষেয় সকেলই একমত 

�পাষণ কেরেছন। িবেশষতঃ তা 

যিদ হয় �কােনা িবিশ� জেনর..। 

� �����ن ��ه ا���ر �����ن ��م ا������ ، ���ل ��� �  ��ل  إن ا����

   أ���ا �� ����� 

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় যারা এসকল িচ� �তির করেব, 

�কয়ামেতর িদন তােদরেক শাি� �দয়া হেব। বলা হেব, 

�তামােদর িচি�তেক জীিবত কর।” (বুখারী-৫৬০৭) 

� ا��وح ��م �  و��ل  � ا����� �� أن ���� ���
�

�� ��ر ��رة �

 �
�

   ا������ ،و��� ����

নবী করীম সা. আেরা বেলন, “দুিনয়ােত �য কােরা িচ� �তির 

করেব, �কয়ামেতর িদন িচে� �হ িদেত তােক চাপ �দয়া হেব। 
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অথচ �কােনািদনই �স তােত �হ িদেত পারেব না।” (মুসনােদ 

আহমদ-২২১৩) 

 

পিরেশেষ.. 

এই হেলা হাশেরর ময়দােন অপরাধীেদর িবিভ� অব�ার 

সংি�� িববরণ। 

 

তাহেল িহসাব কখন �� হেব? 

আমলনামা কীভােব িবতরণ করা হেব? 

কখন মানুষ িনেজেদর আমলনামা পাঠ করেব? 

তােদরেক �� করা হেব কীভােব? 

 

িব�ািরত িববরণ সামেন আসেছ..! 

 

 

 

-------------- 

দুিনয়ােত মানুেষর কৃতকম�ই, 

পরকােল তার পিরণাম িনণ�য় করেব। 
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আমলনামা িবতরণ 
 

হাশেরর ময়দােন �েত�কেকই একিট কের পুি�কা �দয়া হেব। 

যােত দুিনয়ােত তার সকল কৃতকেম�র িববরণ উে�খ থাকেব। 

বলা হেব.. 

 َّ حف جف مغ جغ  مع جع مظ حطمض خض حض جض مص ُّ 

 ٢٩ا�اثية: 

 “আমার কােছ রি�ত এই আমলনামা �তামােদর স�েক� সত� 

কথা বলেব। �তামরা যা করেত আিম তা িলিপব� করতাম।” 

(সূরা জািছয়া-২৯) 

 

* তেব কী �সই আমলনামা? 

* কী �লখা থাকেব তােত? 

* মানুষ তা কীভােব �হণ করেব? 
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ভূিমকা 

একদল, যােদর আমলনামা তােদর ডানহােত �দয়া হেব 

অপরদল, যােদর আমলনামা বামহােত িপেঠর িপছন িদেক িনেয় 

�দওয়া হেব 

  

 



 370

ভূিমকা 

�েত�ক ব�ি�র জন�ই িলিখত আমলনামা থাকেব। তােত তার 

ভােলাম� সকল কম� িলিপব� থাকেব। �ছাট বড় সকল 

কৃতকেম�র িববরণ থাকেব। হাশেরর ময়দােন �েত�কেক িনেজর 

আমলনামা �দখেত ও পাঠ করেত �দয়া হেব।  

তেব আমলনামা িবতরেণর �ি�য়া হেব িভ�। মুিমনেদরেক 

সহজ িহসাব �নয়ার পর তােদর আমলনামা সামেনর িদক িদেয় 

ডানহােত �দয়া হেব। আমলনামা �পেয় অত�� খুশী হেয় �স 

পিরবােরর কােছ িফের আসেব। প�া�ের অপরাধী ও 

মুনািফকেদর আমলনামা িপেঠর িপছন িদক �থেক বাম হােত 

�দওয়া হেব।  

�ে�া�র পব� �শেষ আমলনামা িবতরণকায� �� হেব। আ�াহ 

বেলন, 

 ١٠ا�كو�ر:  َّ رت  يب ىب نب ُّ 

 “যখন আমলনামা �খালা হেব।” (সূরা তাকবীর-১০) 

�েত�ক মানুষেক আমলনামায় িলিপব� নিথ অনুযায়ী �িতদান 

�দয়া হেব। আ�াহ বেলন, 

  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن  ُّ 

 َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 ١٤ - ١٣اإل�اء: 
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 “আিম �েত�ক মানুেষর কম�েক তার �ীবাল� কের �রেখিছ। 

�কয়ামেতর িদন �বর �কর �দখাব তােক একিট িকতাব, যা �স 

�খালা অব�ায় পােব। পাঠ কর তুিম �তামার িকতাব! আজ 

�তামার িহসাব �হেণর জন� তুিমই যেথ�।” (সূরা ইসরা 

১৩,১৪) 

�েত�েকই িনজ িনজ আমলনামা পাঠ কের িনেজেদর 

পিরণাম�ল বুঝেত পারেব।  

 

ডানহােত যােদর আমলনামা 

�দয়া হেব 

সহজ িহসাব �হেণর পর তারা 

পিরবােরর কােছ অত�� খুিশ 

হেয় িফের আসেব। সব ভয় তার 

দূর হেয় যােব। আনে� �দয় 

ভের উঠেব। মানুেষর সামেন বুক 

ফুিলেয় ঘুের �বড়ােব। আ�াহ 

তা‘লা বেলন, 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّ 

 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

 ٢٤ - ١٩ا�اقة:  َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت
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 “অতঃপর যার আমলনামা ডান হােত �দয়া হেব, �স বলেব, 

নাও! �তামরাও আমলনামা পেড় �দখ! আিম জানতাম �য, 

আমােক িহসােবর স�ুখীন হেত হেব। অতঃপর �স সুখী 

জীবনযাপন করেব, সুউ� জা�ােত। তার ফলসমূহ অবনিমত 

থাকেব। িবগত িদেন �তামরা যা ��রণ কেরিছেল, তার 

�িতদােন �তামরা খাও এবং পান কর তৃি� সহকাের।” (সূরা 

আল-হা�া ১৯-২৪) 

 

যােদর আমলনামা িপেঠর িপছন িদক �থেক বাম হােত 

�দয়া হেব 

�িত��, পািপ�, অপরাধী.. 

যারা জীবনেক �হলায় �ফলায় 

ন� কেরেছ, পরকাল �ংস 

কেরেছ, তােদর �চহারা হেব 

�সিদন কােলা। আ�াহ বেলন, 

 يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ 

 نن من زن رن مم  ام

 ١٢ - ١٠اال�شقاق:  َّ ىن
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 “এবং যােক তার আমলনামা িপেঠর প�াি�ক  �থেক �দয়া হেব, 

�স মৃতু� আহবান করেব এবং জাহা�ােম �েবশ করেব।” (সূরা 

ইনিশকাক ১০-১২) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ 

 حل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 ٢٩ - ٢٥ا�اقة:  َّ

 “যার আমলনামা তার বাম হােত �দয়া হেব, �স বলেব, হায়! 

আমায় যিদ আমার আমলনামা না �দওয়া হত। আিম যিদ না 

জানতাম আমার িহসাব! হায়, মৃতু�ই যিদ আমার �শষ হত। 

আমার ধন-স�দ আমার �কান উপকাের আসল না। আমার 

�মতাও বরবাদ হেয় �গল।” (সূরা আল হা�া ২৫-২৯) 

�সিদন মুিমনেদর অব�া বণ�না করেত িগেয় নবী করীম সা. 

বেলন, 

�� ��� ���ب ������ ������ ، وأ�� ا���� أو ا����� ����دى �� 

 � � أ� ���� � �� ا������ � ����ا �� ر�� �د � ���ء ا���� ��
�
  رؤوس ا�

“.. অতঃপর তার সৎকেম�র আমলনামা ডানহােত �দয়া হেব। 

প�া�ের কােফর ও মুনািফকেদরেক সকল সৃি�র স�ুেখ �ডেক 

বলা হেব “এরাই �সসব �লাক, যারা তােদর পালনকত�ার �িত 
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িমথ�ােরাপ কেরিছল। �েন রাখ, জােলমেদর উপর আ�াহর 

অিভস�াত রেয়েছ।” (সূরা হূদ-১৮) 

 

 

 

 

 

----------- 

ন�ায়িবচার, 

 َّ حف جف مغ جغ  مع جع مظ حطمض خض حض جض مص ُّ 

 ٢٩ا�اثية: 

 “আমার কােছ রি�ত এই আমলনামা �তামােদর স�েক� সত� 

কথা বলেব। �তামরা যা করেত আিম তা িলিপব� করতাম।” 

(সূরা জািছয়া-২৯) 
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উপি�িত ও িহসাব 
 

মানুষ যখন তােদর আমলনামা �হণ করেব, তখন �থেকই 

তােদর উপি�িত ও িহসাবকায� �� হেয় যােব। পাশাপািশ 

আমলনামা ওজন, সীরােত জাহা�ােমর উপর িদেয় পারাপার.. 

ইত�ািদ পব��েলাও �� হেয় যােব। তখনই হেব মূল �দশ�নী... 

 

* তেব কী �সই �দশ�নী? 

* কী �দিশ�ত হেব? 

* �দশ�েনর সময় বা�ার অব�া কী�প হেব? 
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ভূিমকা 

 “িহসাব” এর অথ� 

আেখরােত  “িহসাব” এর ধাপসমূহ 

বা�ােদর িহসাবিনকােশর মূলনীিত 

�য সব িবষেয় �� করা হেব 

�থম যারা িজ�াসাবােদর স�ুখীন হেব 

�থম �য ব�র ফায়সালা হেব 

িবচারিদবেস মানুেষর অব�া 

�কয়ামেতর িদন অিধকার আদােয়র ধাপসমূহ 

�কয়ামেতর িবচারালেয় সা�ীবৃ� 
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ভূিমকা 

“উপি�িতর দু’িট অথ� হেত পােরঃ 

(১) �িতপালেকর সামেন সকল সৃি�র উপি�িত 

এ পয�ােয় �কােনা িহসাব-িনকাশ থাকেব না। �ধু পরা�মশালী 

আ�াহর সামেন সকেলই দ�ায়মান থাকেব। ি�ন-ইনসান, প�-

পািখ.. সকল সৃি� আ�াহর সামেন আসেব। িঠক-�যমন 

�থমবার িতিন সৃি� কেরিছেলন। �কােনািকছু �গাপন থাকেব 

না। 

আ�াহ বেলন, 

 ١٨ا�اقة:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ 

 “�সিদন �তামােদরেক উপি�ত করা হেব। �তামােদর 

�কােনািকছু �গাপন থাকেব না।” (সূরা আল হা�া-১৮) 

অন� আয়ােত বেলন, 

  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ُّ 

 ٤٨ا�كهف:  َّ نب مب زب رب يئ

 “তারা আপনার পালনকত�ার সামেন �পশ হেব সািরব�ভােব 

এবং বলা হেব, �তামরা আমার কােছ এেস �গছ, �যমন 

�তামােদরেক �থমবার সৃি� কেরিছলাম। না, �তামরা �তা বলেত 

�য, আিম �তামােদর জেন� �কােনা �িত�ত সময় িনিদ�� করব 

না।” (সূরা কাহফ-৪৮) 
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২। িহসােবর জন� উপি�িত 

এ উপি�িতেত আমল িনরী�ণ চলেব। বা�ােদর িজে�স করা 

হেব, রাসূলেদর �তামরা কী উ�র িদেয়িছেল? দুিনয়ােত �তামরা 

�কান কােজ িল� িছেল? �স সমেয়র উপি�িত অত�� কিঠন ও 

ভয়াবহ হেব। ভেয় পা িপছেল যাওয়ার উপ�ম হেব। িশ� বৃে� 

�প �নেব। িজ�া কথা বলেত �� করেব। আ�াহ বেলন,  

 - ٢٥الغاشية:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ 

٢٦ 

 “িন�য় তােদর �ত�াবত�ন আমারই িনকট। অতঃপর তােদর 

িহসাব-িনকাশ আমারই দািয়ে�।” (সূরা গািশয়া ২৫,২৬) 

 

* ‘িহসাব’ এর অথ� 

িহসাব অথ� গণনা করা, িনরী�ণ করা। িবচারিদবেস বা�ােদর 

িহসাব �হণ আ�াহর ন�ায়িবচােরর বিহঃ�কাশ। সুতরাং যারা 

সৎকম� কের আ�াহর �নকট� অজ�ন কেরেছ, পািপ� ও 

সীমাল�নকারীরা কখনই তােদর সমক� হেত পারেব না।  

 

* পরকােল ‘িহসাব’ এর �কারসমূহ 

আমল অনুযায়ী মানুেষর িহসাব িবিভ� রকম হেব। �কউ �কউ 

িবনা িহসােব জা�ােত �েবশ করেব। কােরা কােরা িহসাব সহজ 

করা হেব আর কােরা কােরা িহসাব কিঠন। 
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ত�েধ� 

যারা িবনা-িহসােব জা�ােত চেল যােব। সংখ�ায় তারা স�র 

হাজার। এরা হেব উ�েতর ���াংশ, যারা ঈমান, তাকওয়া, 

সবর ও িজহােদ অ�গামী িছল। তােদর ব�াপাের নবী করীম সা. 

বেলন, 

 ���� �� � � و����� �� ��� �
���� ���� �

��� ��أ�� أ��� �� �
�
ا ���� ��� ا�

�� ، ���ل � �� � أر���؟ ��ل� ��� أي رب� ��ل� و��  ا��� وا��

��ن و�  ���� � � �� ���� ���ب ا���� ���ء ����ن أ��� �����ن ا��

� �� ���ل � ����ون ��� �
���� � ا����  � ���ل ���� � ادع � أن ��

� � ��  ا��� ��� ��� �
���� �  ��ل � �� ��ل ر�� آ�� � ادع � أن ��

� �������    

“আমার সামেন সকল উ�তেক উপ�াপন করা হল, �সখােন 

আমার উ�তেক �দখলাম। তােদর আিধক� এবং ময�াদা আমােক 

মু� করল। সংখ�ািধেক�র 

দ�ন তারা সকল উঁচু �ান ও 

পাহাড় ভের উঠল। আ�াহ 

বলেলন, তুিম স�� হেয়ছ �হ 

�মাহা�াদ? িতিন বলেলন, হ�াঁ.. 

�হ আমার �িতপালক। আ�াহ 
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বলেলন, তােদর সে� আরও স�র হাজার িবনা িহসােব জা�ােত 

�েবশ করেব, যারা িচিকৎসার জন� ঝাড়ফুঁক �হণ করত না 

এবং আেরাগ� লােভর আশায় �দহ দ� করত না।” 

এ কথা �েন উকাশা রা. বলেলন, �হ আ�াহর রাসূল, �দায়া 

ক�ন আিম �যন তােদর অ�ভু�� হই। নবীজী �দায়া করেলন, 

�হ আ�াহ! তােক তােদর অ�ভু�� ক�ন। অতঃপর আেরকজন 

বলল, আমার জন�ও �দায়া ক�ন, �যন আিমও তােদর অ�ভু�� 

হই। তখন নবীজী বলেলন, উকাশা �তামার আেগ বেল 

�ফেলেছ।” (বুখারী-৫৩৭৮) 

�মাটকথা, এই স�র হাজার �লাক িবনা িহসােব জা�ােত �েবশ 

করেব। তােদর �কান িহসাব হেব না। অন�েদর মত তােদর 

আমল িনরী�ণ হেব না। আ�াহ আমােদরেকও �সই দেলর 

অ�ভু�� ক�ন..! 

 

ত�েধ� 

যােদর আ�াহ িহসাব িনেবন িঠকই; তেব �কােনা�প িনরী�ণ 

ব�তীত অত�� সহজ িহসাব িনেয় �সের �ফলেবন। অ� 

উপ�াপন কের তােদরেক �মা কের �দেবন। নবী করীম সা. 

বেলন, 

ه ����ل أ���ف ذ�� ��ا  � ا���� ���� ���� ���� و����
إن � ����

 �
�

أ���ف ذ�� ��ا ؟ ����ل ��� أي رب ��� إذا ��ره ������ ورأى �



 381

� ا����� وأ�� أ����� �� ا���م ���� 
�

� ���� � �� ���� أ�� ��� ��ل ���

  ���ب ������

“িন�য় আ�াহ মুিমেনর িনকটবত�ী হেয় তােক রহমেতর ডানা 

িদেয় �ঢেক বলেবন, �তামার িক অমুক অমুক �নােহর কথা 

মেন আেছ? �স বলেব, হ�াঁ.. �িতপালক! �শষপয�� যখন সকল 

�নােহর �ীকােরাি� �দেব, মেন মেন ভাবেব �য, �স �ংস হেয় 

�গেছ। তখন আ�াহ বলেবন, দুিনয়ােত �তামার এই 

অপরাধ�েলা আিম �গাপন �রেখিছলাম আর আজ আিম �স�েলা 

�মা কের িদলাম। অতঃপর তােক পুেণ�র আমলনামা �দয়া 

হেব।” (বুখারী-২৩০৯) 

এ জন� �বিশ কের �দায়া করা,  “�হ আ�াহ, আমার িহসাব 

সহজ কের িদন” �যমনিট আেয়শা রা বেলন �য, 

 � � ��� �����  ��� ا����
�

ا���ل � ���� ����� �
���  ا���� ������

� � ، �� ا���ب ا����� ا��ف  � ����� � ؟ ��ل���� �� ���
�

أن ���� �

  �����وز ���

আিম নবী করীম সা. �ক �কােনা �কােনা নামােয এই �দায়া 

পড়েত �েনিছ..  “�হ আ�াহ, আমার িহসাব সহজ কের িনেয়া! 

নামায �থেক �ফরার পর িজে�স করলাম, �হ আ�াহর নবী, 

সহজ িহসাব কী? উ�ের বলেলন, আমলনামার িদেক তািকেয়ই 

�ছেড় �দয়া।” (মুসনােদ আহমদ-২৪২১৫) 
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ত�েধ� 

কােরা কােরা িহসাব অত�� কিঠন করা হেব। অপরােধর দ�ন 

লাি�ত করা হেব। সকল কাজ িনরী�ণ করা হেব। �কন তুিম 

নামােয অবেহলা করেত? কীভােব যাকাত আদায় করেত? 

িপতা-মাতার অবাধ� হেয়িছেল �কন? বা�ার হক ন� কেরিছেল 

�কন? এ ধরেণর িজ�ািসতেদরেক শাি�র স�ুখীন করা হেব।  

��� ��م ا������ إ� ����  ��ل  ����� � �� �����  ��� أ�� ��

� ����� ������ ، ���ف 
ر��ل � ، أ��� �� ��ل � ����� ���� �� أو��

ا؟ ���� ����� ��� � ذ�� ا���ض ، و��� �  ���ل ر��ل �  ��
�
إ�

    أ�� ����� ا���ب ��م ا������ إ� ��ب

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন যােকই িহসােবর 

স�ুখীন করা হেব, তােকই শাি� �দয়া হেব।” একথা �েন 

আেয়শা রা. বলেলন, �হ আ�াহর রাসূল! আ�াহ িক বেলনিন 

“যােক তার আমলনামা ডান হােত �দয়া হেব, তার িহসাব-

িনকাশ সহেজ হেয় যােব।” (সূরা ইনিশকাক ৭,৮)? উ�ের 

নবীজী বলেলন, এেতা উপ�াপন! িক� যার কৃতকম� িনরী�ণ 

হেব, তােকই শাি� �দয়া হেব।” (বুখারী-১০৩) 

 

ত�েধ� 

�নােহর আিধক�, বড়�, �ায়ী অভ�াস, িনয়েত গরিমল.. এ 

সকল কারেণ অেনেকর িহসাব দীঘ� ও কিঠন করা হেব।  
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নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সব��থম যার িবচার 

করা হেব, �স হল শহীদ। তােক উপি�ত কের তার উপর কৃত 

আ�াহর অনু�হ�েলা তােক জািনেয় �দয়া হেব। সকল অনু�হ 

�স অকপেট �ীকার কের �নেব। �িতপালক বলেবন, এতসব 

অনু�হ �পেয় তুিম কী আমল কেরছ? �স বলেব, আিম আপনার 

জন� যু� কের শহীদ হেয়িছ। �িতপালক বলেবন, তুিম িমথ�া 

বলছ! বরং তুিম যু� করেত �যন �তামােক সাহসী বীর বলা 

হয়। আর �সটা দুিনয়ােতই �তামােক বলা হেয় �গেছ। অতঃপর 
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জাহা�ােম িনে�েপর আেদশ করা হেল �চহারায় �টেন �হঁচেড় 

তােক জাহা�ােমর আ�েন িনে�প করা হেব।  

অপরব�ি� �য শরীয়েতর �ান িশেখ অন�েক িশিখেয়েছ এবং 

কুরআন পেড়েছ; তােক উপি�ত কের তার উপর কৃত আ�াহর 

অনু�হ�েলা তােক জািনেয় �দয়া হেব। সকল অনু�হ �স 

অকপেট �ীকার কের �নেব। তখন িজে�স করা হেব, এতসব 

অনু�হ �পেয় তুিম কী আমল কেরছ? �স বলেব, আিম �ান 

িশেখ অন�েক িশিখেয়িছ এবং আপনার স�ি�র জন� কুরআন 

পাঠ কেরিছ। �িতপালক বলেবন, তুিম িমথ�া বলছ! বরং তুিম 

এজন� িশেখছ, �যন �তামােক আিলম বলা হয়। কুরআন পেড়ছ; 

�যন �তামােক �ারী বলা হয়। আর দুিনয়ােত �তামােক �সটা 

বলা হেয় �গেছ। অতঃপর জাহা�ােম িনে�েপর আেদশ করা 

হেল �চহারায় �টেন �হঁচেড় তােক জাহা�ােমর আ�েন িনে�প 

করা হেব। 

অপর ব�ি�, যােক আ�াহ িরিযেকর �শ�তা দান কেরেছন। 

অেনক স�দ িদেয়েছন। তােক উপি�ত কের তার উপর কৃত 

আ�াহর অনু�হ�েলা তােক জািনেয় �দয়া হেব। সকল অনু�হ 

�স অকপেট �ীকার কের �নেব। �িতপালক বলেবন, এতসব 

�পেয় তুিম কী আমল কেরছ? �স বলেব, যত প�ায় আপিন দান 

করেত বেলেছন, সকল প�ায় আপনার স�ি�র উে�েশ� আিম 

দান কেরিছ! �িতপালক বলেবন, তুিম িমথ�া বলছ! বরং তুিম 

এজন� দান করেত, �যন �তামােক দানবীর বলা হয়। আর 
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দুিনয়ােতই �তামােক �সটা বলা হেয় �গেছ। অতঃপর তােক 

জাহা�ােম িনে�েপর আেদশ করা হেল �চহারায় �টেন �হঁচেড় 

তােক জাহা�ােমর আ�েন িনে�প করা হেব। (মু�াদরােক 

হািকম-৩৬৪) 

 

��ঃ সব মুিমনই িক িহসােবর স�ুখীন হেব? 

উ�রঃ একদল মুিমনেক আ�াহ িহসােবর ঊে�� 

রাখেবন। িবনা িহসােব তােদরেক জা�াত �দেবন। 

� � �  ��ل  � ����ن أ��� ���� ���ب، � ا����
�� �� أ��� ���� ا��

� �����ن ون و�� ر�� ��ن و� ����� ����   

নবী করীম সা. বেলন, “আমার উ�ত �থেক স�র হাজার �লাক 

িবনা িহসােব জা�ােত �েবশ করব। তারা হল ওই সব �লাক, 

যারা িচিকৎসার উে�েশ� অেন�র কাছ �থেক ঝাড়ফুঁক চাইত না। 

িকছু �দেখ, �েন, বা �ঁেক তােক অ�ভ ল�ণ মেন করত না; 

�কবল �িতপালেকর উপরই তারা ভরসা করত।” (বুখারী-

৬১০৭) 

� روا�� � ��ل 
�

  �� � أ�� ����ن أ����  و�

অপর বণ�নায়- “�েত�ক হাজােরর সােথ আরও স�র হাজার” 

(মুসনােদ আহমদ-২২১৫৬)  

 

* �য সকল মূলনীিত অনুসাের িহসাবকায� �� হেব 
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সকল সৃি� যখন মহান �িতপালেকর সামেন দাঁড়ােব। কিঠন 

�সই দৃশ�.. ন�পদ.. পােয় �হেট চলেব। �কােনা বাহন �নই। 

ন�েদহ.. �কােনা ব� �নই। খাতনািবহীন অব�ায়.. িঠক �যমন 

�থমবার সৃিজত হেয়িছল। 

�স এক মহা�াসময় সুদীঘ� িদবস। দুি��ায় �সিদন 

সীমাল�নকারীেদর দৃি� উে� যােব। পািপ�েদর অ�রা�া 

�কঁেপ উঠেব। অহংকারীরা চরম লা�নার িশকার হেব। 

অত�াচারীরা ভীত স�� থাকেব। আ�াহ বেলন, 

 حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّ 

 حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم

 ٤٣ - ٤٢إبراهيم:  َّ جن يم  ىم ممخم

 “জােলমরা যা কের, �স স�েক� আ�াহেক কখনও �বখবর মেন 

করেবন না। তােদরেক �তা ওই িদন পয�� অবকাশ িদেয় 

�রেখেছন, �যিদন চ�ুসমূহ িবে�ািরত হেব। তারা ম�ক উপের 

তুেল ভীত-িব�ল িচে� �দৗড়ােত থাকেব। তােদর িদেক তােদর 

দৃি� িফের আসেব না এবং তােদর অ�র উেড় যােব।” (সূরা 

ইবরাহীম ৪২,৪৩) 

অন� আয়ােত বেলন, 

�فر:  َّمي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّ 

١٨ 
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 “আপিন তােদরেক আস� িদন স�েক� সতক� ক�ন, যখন �াণ 

ক�াগত হেব, দম ব� হওয়ার উপ�ম হেব।” (সূরা গািফর-

১৮) 

ভূ-পৃ� পিরবিত�ত হেয় যােব। পব�তমালা চূণ� কের �দয়া হেব। 

আকাশ িবদীণ� হেয় যােব। �হ-ন���েলা িন�ভ হেয় যােব। 

উপ�হসমূহ খেস পড়েব। সমু�েক উ�াল কের আ�েন �পা�র 

করা হেব। সূয� আেলাহীন হেয় যােব। �ফেরশতাকুল ভীত 

িব�ল থাকেব। 

সবাই �সিদন মহা িবচারালেয় দাঁড়ােব। �কয়ামেতর �সই 

িবচারালয়। �সিদন সূয�েক অিত-িনকটবত�ী করা হেব। আ�াহর 

সামেন দাঁড়ােনার �সই পিরি�িত হেব চরম ভয়াবহ।  

�সই িবচারালেয় সকল অপরাধী উপি�ত থাকেব। সকল সা�ীর 

সমােবশ ঘটেব। আমলনামা উ�ু� হেব। অজুহাত �পশ করার 

�কােনা সুেযাগ থাকেব না। অ�রসমূহ �কি�ত থাকেব। িজ�া 

সকল কৃতকেম�র �ীকােরাি� �দেব। আ�াহ বেলন, 

 جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ُّ 

 ٢٨١ا�قرة:  َّ  هن من خن حن

 “ওই িদনেক ভয় কর, �যিদন �তামরা আ�াহর কােছ 

�ত�াবিত�ত হেব। অতঃপর �েত�েকই তার কেম�র ফল 

পুেরাপুির পােব এবং তােদর �িত �কােনা�প অিবচার করা 

হেবনা।” (সূরা বা�ারা-২৮১) 
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কুরআন হািদস গেবষণাে� �সিদেনর িহসাব �হণকােলর 

কিতপয় মূলনীিত আিব�ার করা �গেছঃ 

 

* �থম মূলনীিত- 

পুেরাপুির ন�ায়িবচার, �যখােন িব�ুমা� অিবচােরর অবকাশ 

�নই। 

�িতপালক হেলন ন�ায়িবচােরর 

অিধপিত। িতিন কােরা �িত 

িব�ুমা� অিবচার করেবন না। 

আ�াহ বেলন, 

ا�قرة:  َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل ُّ 

٢٨١ 

“অতঃপর পিরপূণ�ভােব পােব �েত�েক, যা �স অজ�ন কেরেছ। 

আর তােদর �িত �কােনা অন�ায় করা হেব না।” (সূরা বা�ারা-

২৮১)) 

অন� আয়ােত িতিন বেলন, 

 ٤٠ال�ساء:  َّ مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّ 

 “িন�য়ই আ�াহ কােরা অিধকাের িব�ুমা� অিবচার কেরন 

না।” (সূরা িনসা-৪০) 

অন� আয়ােত বেলন, 
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  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّ 

 ١٢٤ال�ساء:  َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث

 “�য �লাক পু�ষ �হাক িকংবা নারী, যিদ �কােনা সৎকম� কের 

এবং িব�াসী হয়, তেব তারা জা�ােত �েবশ করেব এবং 

তােদর �াপ� িতল পিরমাণও ন� হেব না।” (সূরা িনসা-১২৪) 
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নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ বেলন, �হ আমার বা�াগণ, 

িন�য় অিবচারেক আিম িনেজর জন� হারাম কেরিছ। �তামােদর 

জন�ও তা িনিষ� কেরিছ; সুতরাং �তামরা পর�র অিবচার 

কেরা না। �হ আমার বা�াগণ, �তামােদর �েত�েকই পথ��; 

তেব যােক আিম পথ �দখাই! সুতরাং আমার কােছই পথ-

�দশ�ন �াথ�না কর, অবশ�ই আিম �তামােদর পথ �দখাব। �হ 

আমার বা�াগণ, �তামােদর �েত�েকই �ুধাত�, তেব যােক আিম 

খাদ�দান কির; সুতরাং আমার কােছই খাদ� �াথ�না কর, অবশ�ই 

�তামােদর আিম খাদ� �দব। �হ আমার বা�াগণ, �তামােদর 

�েত�েকই ন�, তেব যােক আিম ব�দান কির; সুতরাং আমার 

কােছই ব� �াথ�না কর, আিম �তামােদরেক ব� �দব। �হ 

আমার বা�াগণ, �তামরা িদনরাত অপরাধ করেত থাকেলও 

আিম �তামােদর সকল অপরাধ �মা কের �দব, সুতরাং আমার 

কােছ �মা �াথ�না কর, অবশ�ই আিম �তামােদর মাফ কের 

�দব। �হ আমার বা�াগণ, কখেনা �তামরা আমার �কােনা �িত 

সাধন করেত পারেব না এবং �কােনা উপকারও আমার করেত 

পারেব না। �হ আমার বা�াগণ, �তামােদর পূব�বত�ী ও পরবত�ী 

ি�ন-ইনসান সকেলই যিদ �তামােদর সব�ািধক তাকওয়ািবিশ� 

�লােকর ন�ায় হেয় যায়, তেব তা �ারা আমার রাজে� িকছুই 
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বৃি� পােব না। �হ আমার বা�াগণ, �তামােদর পূব�বত�ী ও 

পরবত�ী ি�ন-ইনসান সকেলই যিদ �তামােদর অিতিনকৃ� 

পািপে�র ন�ায় হেয় যায়, তেব তা �ারা আমার রাজে� িব�ুমা� 

�াস পােব না। �হ আমার বা�াগণ, �তামােদর পূব�বত�ী ও 

পরবত�ী ি�ন-ইনসান সকেলই যিদ একিট িবশাল সমতল 

ভূিমেত একি�ত হেয় আমার কােছ চায়, আর আিম যিদ 

সকেলর চাওয়া পূরণ কির; এর �ারা আমার িব�ুমা� কমেব না, 

তেব এতটুকুই.. সমুে�র পািনেত সূচ �েবশ করােল সূেচর 

অ�ভােগ পািন জমাট হেয় সমু� �থেক যতটুকু কেম। �হ 

আমার বা�াগণ, �তামরা যা আমল করেব, তা আিম সংর�ণ 

কের �রেখ �দব। অতঃপর �িতদান��প তা �তামােদরেক 

পূণ��েপ বুিঝেয় �দব। �সখােন �য উ�ম িকছু পায়, �স �যন 

আ�াহর �শংসা �াপন কের। তা ব�তীত অন� িকছু �পেল 

�কবল িনেজেকই �যন িতর�ার কের।” (মুসনােদ আহমদ-

৭৬০৬) 

 

* ি�তীয় মূলনীিত 

অেন�র অপরাধ �কউ বহন করেব না 

হ�াঁ.. এিটই হেলা ন�ায়িবচােরর বিহঃ�কাশ। �েত�েকই িনজ 

িনজ কৃতকেম�র ফল �ভাগ করেব। আ�াহ বেলন, 
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األنعام:  َّ ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خفُّ

١٦٤ 

 “�য ব�ি� �কােনা �গানাহ কের, তা তারই দািয়ে� থােক। �কউ 

অপেরর �বাঝা বহন করেব না।” (সূরা আনআম-১৬৪) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 خص حص مسخس  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ُّ 

 ١٥اإل�اء:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص

 “�য �কউ সৎপেথ চেল, তারা িনেজর ম�েলর জেন�ই সৎপেথ 

চেল। আর �য পথ�� হয়, তারা িনেজর অম�েলর জেন�ই 

পথ�� হয়। �কউ অপেরর �বাঝা বহন করেব না।” (সূরা 

ইসরা-১৫) 

আ�াহ বেলন, 

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ُّ 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل

 ٤١ -  ٣٦ا�جم:  َّ مب هئ مئ هي مي خي حي  جي

  “তােক িক জানােনা হয়িন যা আেছ মুসার িকতােব এবং 

ইবরাহীেমর িকতােব, �য িনজ-দািয়� পালন কেরিছল? িকতােব 

এই আেছ �য, �কােনা ব�ি� কারও �গানাহ িনেজ বহন করেব 

না। আর মানুষ তাই পায়, যা �স কের। তার কম� শী�ই �দখা 
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হেব। অতঃপর তােক পূণ� �িতদান �দয়া হেব।” (সূরা নাজম 

৩৬-৪১) 

 

��ঃ মানুষ যিদ অেন�র অপরােধর �বাঝা বহন না 

কের, তেব অপর আয়ােত �তা বলা হেয়েছ, 

 خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّ 

 ٢٥ا�حل:  َّ مظ حط مض  خض حض جضمص خص حص مس

 “ফেল �কয়ামেতর িদন ওরা পূণ�মা�ায় বহন করেব ওেদর 

পাপভার এবং পাপভার তােদরও যােদরেক তারা তােদর 

অ�তােহতু িবপথগামী কের।” (সূরা নাহল-২৫) 

এবং অন� আয়ােত 

 ١٣العنكبوت:  َّ مسخس حس  جس مخ جخ ُّ 

 “তারা িনেজেদর পাপভার এবং তার সােথ আরও িকছু পাপভার 

বহন করেব।” (সূরা আনকাবুত-১৩) 

তেব এতদুভেয়র মােঝ কী কের সাম�স� িবধান স�ব? 

উ�রঃ �কােনা মানুষ যিদ অেন�র পথ�ে�র কারণ হয়। 

ই�াকের অন�েক অপরােধর পথ �দিখেয় �দয়, তেব �স 

অপরাধ কের যতটুকু �নাহ অজ�ন করল, িঠক তার সমপিরমাণ 

�নাহ পথ�দশ�নকারীর উপেরও আসেব।  
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নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� কাউেক সৎপেথর িদেক 

আ�ান করল, তার আ�ােন সাড়া দানকারী সকেলর সৎকেম�র 

সমপিরমাণ �িতফল তােকও �দান করা হেব; কােরা �িতদােন 

িব�ুমা� �াস ব�তীতই। প�া�ের �য ব�ি� অন�ােয়র িদেক 

আ�ান করল, তার আ�ােন সাড়া দানকারী সকেলর 

পাপভােরর সমপিরমাণ তার উপরও চািপেয় �দয়া হেব; কােরা 

পাপভাের �কােনা�প �াস ব�তীতই।” (মুসনােদ আহমদ-৯১৬০) 

 

* তৃতীয় মূলনীিত 

বা�ােদরেক তােদর সকল কৃতকম� জািনেয় �দয়া হেব 

পালনকত�ার িনকট �কােনািকছুই �গাপন নয়। আমলনামায় 

ভােলাম� সবিকছু িলিপব� থাকেব। �কয়ামেতর িদন সবই �স 

িনেজর সামেন �দখেত পােব। 

আ�াহ বেলন, 

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٣٠آل عمران:  َّ ىه مه جه ين ىن من
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 “�সিদন �েত�েকই যা িকছু �স ভাল কাজ কেরেছ; �চােখর 

সামেন �দখেত পােব এবং যা িকছু ম� কাজ কেরেছ তাও! 

ওরা তখন কামনা করেব, যিদ তার এবং এসব কেম�র মেধ� 

ব�বধান দূেরর হেতা।” (সূরা আেল ইমরান-৩০) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٥االنفطار:  َّ حي جي  يه ىه مه جه ُّ 

 “তখন �েত�েক �জেন িনেব �স কী অে� ��রণ কেরেছ এবং 

কী প�ােত �ছেড় এেসেছ।” (সূরা ইনিফতার-৫) 

অন�� বেলন, 

 ٤٩ا�كهف:  َّ زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك ُّ 

 “তারা তােদর কৃতকম�েক সামেন উপি�ত পােব। আপনার 

পালনকত�া কারও �িত জুলুম করেবন না।” (সূরা কাহফ-৪৯) 

�েত�কেকই িনজ িনজ কৃতকম� স�েক� অবিহত করা হেব 

তােদর আমলনামার মাধ�েম। আমলনামা পেড়ই �স সবিকছু 

বুঝেত পারেব। আ�াহ বেলন 

  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن  ُّ 

 َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 ١٤ - ١٣اإل�اء: 

 “আিম �েত�ক মানুেষর কম�েক তার �ীবাল� কের �রেখিছ। 

�কয়ামেতর িদন �বর কের �দখাব তােক একিট িকতাব, যা �স 
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�খালা অব�ায় পােব। পাঠ কর তুিম �তামার িকতাব! আজ 

�তামার িহসাব �হেণর জন� তুিমই যেথ�।” (সূরা ইসরা 

১৩,১৪) 

উ� আমলনামায় �ছাট বড় সকল কৃতকেম�র িববরণ থাকেব। 

আ�াহ বেলন, 

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّ 

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 ٤٩ا�كهف:  َّ زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك

 “আর আমলনামা সামেন রাখা হেব। তােত যা আেছ তার 

কারেণ আপিন অপরাধীেদরেক ভীত-স�� �দখেবন। তারা 

বলেবঃ হয় আফেসাস, এ �কমন আমলনামা। এ �য �ছাট বড় 

�কােনািকছুই বাদ �দয়িন- সবই এেত রেয়েছ। তারা তােদর 

কৃতকম�েক সামেন উপি�ত পােব। আপনার পালনকত�া কারও 

�িত জুলুম করেবন না।” (সূরা কাহফ-৪৯) 

 

* চতুথ� মূলনীিত 

অসৎকম�ফলসমূহ নয়; সৎকম�ফলসমূহ বািড়েয় �দয়া হেব 

এিট হেব বা�ােদর জন� আ�াহর প� �থেক সীমাহীন দয়া ও 

ক�ণার বিহঃ�কাশ। শাি� ও আযাব �দান অেপ�া দয়া ও 

�মাই আ�াহর কােছ অিধক পছ�নীয়। ফেল বা�ার সৎকেম� 
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স�� হেয় আ�াহ তা আরও বািড়েয় �দেবন। তেব অসৎকম�ফল 

িতিন ঘৃণা কেরন িঠকই, তেব তা বৃি� করেবন না। হেত পাের 

�মা করেবন অথবা শাি� �দেবন। 

আ�াহ বেলন, 

 ١٧ا�غابن:  َّ خس مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ُّ 

 “যিদ �তামরা আ�াহেক উ�ম ঋণ দান কর, তেব িতিন 

�তামােদর জেন� তা ি��ণ কের �দেবন এবং �তামােদরেক �মা 

করেবন।” (সূরা তাগাবুন-১৭) 

সৎকম�ফল বৃি�র সব�-িন��প হল দশ�ণ। আ�াহ বেলন, 

 ١٦٠األنعام:  َّ يكىك مك لك اك يق ىق ُّ 

 “�য একিট সৎকম� করেব, �স তার দশ�ণ পােব।” (সূরা 

আনআম-১৬০) 

প�া�ের অসৎকম�ফেলর �িতদান হেব সমান। আ�াহ বেলন, 

 َّ ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ُّ 

 ١٦٠األنعام: 

 “এবং �য একিট ম�কাজ করেব, �স তার সমান শাি�ই পােব। 

ব�ত তােদর �িত জুলুম করা হেব না।” (সূরা আনআম-১৬০) 

�� �  و��ل  و�� �� ر �� ��� �� ��� إن ر�� ��و�� ر��� ، �� � ��

ا إ� �����ة ���  ������ ���� � ���� ، ��ن ���� ���� � ���
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ة ، و�� � ����� �� ������ ���� � ���� ��ن ����  إ� أ���ف ����

���� � ��و  �� �� � إ� ������� � وا��ة أو ��    ��� و� ��

নবী করীম সা. আপন �িতপালক �থেক বণ�না কের বেলন, 

“িন�য় �তামােদর �িতপালক অসীম, দয়ালু। �য সৎকােজর 

ই�া কের, িক� বা�বায়ন করেত পােরিন, তােক একিট 

পুর�ার �দয়া হয়। আর যিদ বা�বায়ন কের, তেব তার জন� 

দশিট �থেক সাতশত অথবা তেতািধক সংখ�া পয�� পুর�ার 

বৃি� করা হয়। প�া�ের �য অসৎকােজর ই�া কের, িক� 

বা�বায়েনর করেত পােরিন, তার জন� �কােনা �নাহ �নই; 

ব�ত পিরত�ােগর দ�ন তার জন� একিট পুর�ার িলিপব� 

হয়। আর যিদ কের �ফেল, তেব একিট �নাহই �লখা হয় 

অথবা আ�াহ তা িমিটেয় �দন। এতিকছুর পরও যিদ �িত�� 

হয়, তেব �সই �কৃত �িত��।” (মুসনােদ আহমদ-২৫১৯) 

�� ، �  و��ل  ���ل � ��و�� � �� �� ���� �� ��� أ����� وأز

رض ����� 
�
�اؤه ����� أو أ��� ، و�� �� ��اب ا� �

�
و�� �� ���� �

��� ���� � ك �� ��� � �
ب إ��  � � ����� ����ة�� ����� ا  ، و�� ا��� ���

 �
�� �� ، و�� أ�� �� إ��� �� ب إ�� ذرا�� ا��� �� إ��� ذرا�� و�� ا��� ا���

� أ���� ��و�� 
�� ��   

নবী করীম সা. এর ভাষ�, “আ�াহ বেলন, �য ব�ি� সৎকম� 

করেব, তার জন� দশ�ণ বা তেতািধক আিম বৃি� কের �দব। 
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আর �য অসৎকম� কের, তার �িতদান সমান বা তােক �মা 

কের �দব। �কউ যিদ িশরক না কের ভূ-পৃ�ভর অপরাধ িনেয় 

আমার কােছ আেস, আিম তার জন� অনু�প �মা িনেয় আসব। 

�কউ আমার িদেক এক হাত আেগ বাড়েল আিম তার িদেক 

একগজ �বেড় যাব। �কউ আমার িদেক এক গজ অ�সর হেল 

আিম তার িদেক দুই হাত এিগেয় যাব। �কউ আমার িদেক 

�হেট আসেল আিম তার িদেক �দৗেড় যাব।” (মুসনােদ আহমদ-

২১৩৬০)  

আ�াহর প� �থেক অিতশয় দয়া ও অনু�েহর বিহঃ�কাশ �য, 

িতিন সৎকম�ফল�েলা দশ �থেক সাতশত �ণ বা তেতািধক 

পয�� বৃি� কের �দেবন। আ�াহ বেলন, 

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ 

 يك ىكمك لك  اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث

 ٢٦١ا�قرة:  َّ يل ىل مل

 “যারা আ�াহর রা�ায় �ীয় ধন 

স�দ ব�য় কের, তােদর 

উদাহরণ একিট বীেজর মত, যা 

�থেক সাতিট শীষ জ�ায়। 

�েত�কিট শীেষ একশত কের 

দানা থােক। আর আ�াহ যার 
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জন� চান, বৃি� কের �দন। আ�াহ অিত দানশীল, সব��।” (সূরা 

বা�ারা-২৬১) 

 

* প�ম মূলনীিত, সা�� �িত�া 

�কয়ামেতর িদন বা�ার কৃতকেম�র সা�ী তার সােথই থাকেব। 

দুিনয়ােত �যসব ব� সব�দা তার সে� অব�ান করত, বা�া 

এ�েলােক সা�ী মেন করত না; �হরী �ফেরশতাবৃ�, িলিপকার 

�ফেরশতা�য়, তার অ� �ত��..! হ�াঁ.. এ�েলাই তার পে�-

িবপে� সা�ী �দেব। 

আ�াহ বেলন, 

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ 

 مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن

 ٦١يو�س:  َّ  مب هئ

 “ব�তঃ �য �কােনা অব�ােতই তুিম থাক এবং �কারআেনর �য 

�কােনা অংশ �থেকই পাঠ কর িকংবা �য �কােনা কাজই �তামরা 

কর, অথচ আিম �তামােদর িনকেট উপি�ত থািক যখন �তামরা 

তােত আ�িনেয়াগ কর। আর �তামার �িতপালক �থেক �গাপন 

থােক না একিট কণাও, না যমীেনর এবং না আসমােনর। না 
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এর �চেয় �ু� �কান িকছু আেছ, না বড় যা এই �কৃ� িকতােব 

�নই।” (সূরা ইউনুস-৬১) 

অন�� আ�াহ বেলন, 

 ٣٣ال�ساء:  َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ 

 “িনঃসে�েহ আ�াহ তা’লা সবিকছুই �ত�� কেরন।” (সূরা 

আহকাফ-৮) 

পাশাপািশ নবী-রাসূলগণ এবং অন�সব সৃি�ও সা�ী হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ 

 ٤١ال�ساء:  َّ ىك مك

 “আর তখন কী অব�া দাঁড়ােব, যখন আিম �ডেক আনব �িতিট 

উ�েতর মধ� �থেক অব�া বণ�নাকারী এবং আপনােক �ডেক 

আনব তােদর উপর অব�া বণ�নাকারী�েপ।” (সূরা িনসা-৪১) 

আ�াহ আরও বেলন, 

القصص:  َّ  زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ 

٧٥ 

 “�েত�ক স�দায় �থেক আিম একজন সা�ী আলাদা করব; 

অতঃপর বলব, �তামােদর �মাণ আন।” (সূরা �াসাস-৭৫) 

আ�াহ বেলন, 
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 ٢١ق:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ 

 “�েত�ক ব�ি� আগমন করেব, তার সােথ থাকেব চালক ও 

কেম�র সা�ী।” (সূরা �াফ-২১) 

 

সা�ী িহেসেব আরও থাকেব, 

ভূিমঃ �স তার উপর কৃত আমেলর সা�� �দেব 

 ٤ا�ز�زلة:  َّ  ىل مل يك ىك ُّ 

“�সিদন �স তার বৃ�া� বণ�না করেব” (সূরা িযলযাল-৪) 

িদনরাতঃ তারা উভেয় তােদর মােঝ কৃত আমেলর সা�� �দেব।  

স�দঃ �কাে�েক অজ�ন কেরেছ এবং কী কােজ ব�য় কেরেছ 

�স স�েক� সা�� �দেব। 

�ফেরশতাঃ ব�ি�র সকল কেম�র সা�� �দেব। 

 

বা�া যিদ অ�ীকার কের, 

�কয়ামেতর ময়দােন �কােনা �কােনা �লাক আমলনামায় িলিখত 

কৃতকম� অ�ীকার করেব। মেন করেব, এসব তারা কেরিন। 

বা�া যখন �বিশ বাড়াবািড় করেব, সা�ীেদরেক িমথ�ােরাপ 

করেব, তখন আ�াহ তার মুখ ব� কের �দেবন। অ� �ত��ই 

তখন তার সকল কৃতকেম�র সা�� �দেব।.. কী ভয়াবহ �সই 

পিরি�িত..! 
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হাত বলেব, আমার �ারা �স হারাম 

ব� �শ� কেরেছ। পা বলেব, 

আমােক ব�বহার কের �স হারাম 

কােজ িগেয়েছ। �চাখ বলেব, আমার 

মাধ�েম �স িনিষ� ব� �দেখেছ। কান 

বলেব, আমােক ব�বহার কের �স 

হারাম �েনেছ। এভােব নাক.. চামড়া.. 

সব অ�ই তার িবপে� সা�� �দেব। 

�হ আ�াহ.. আমােদর �মা ক�ন.. 

আমােদর �দাষ�িট �গাপন ক�ন! 

আ�াহ বেলন, 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ 

 �٦٥س:  َّ هئ مئ  خئ

“আজ আিম তােদর মুেখ �মাহর এঁেট �দব তােদর হাত আমার 

সােথ কথা বলেব এবং তােদর পা তােদর কৃতকেম�র সা�� 

�দেব।” (সূরা ইয়ািসন-৬৫) 

���ي� ��� ا���� وا����� ��م ا������ �����ب ��ل أ�� ��� 
�
ا�

���� ��� ��� ��� ����ض ���� ر�� �� �����ه ، و���ل�أي رب! و 

� ��ن 
�

� ��م ��ا �
�

��ا ا��� �� � أ��! ����ل ا���� أ�� ��� ��ا �
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��ا؟ ����ل� � و���� أي رب �� ����! ��ذا ��� ذ�� ��� �� ��� 

�� �� أ��ا�و��� أ���ؤ  �   � ���ه �� �� � ا���م ��

আবু মুছা আশআরী রা. বেলন, কােফর মুনািফকেক �কয়ামেতর 

িদন িহসােবর জন� ডাকা হেব। �িতপালক তার সামেন কৃতকম� 

�কাশ করেল �স সামনাসামিন অ�ীকার কের বলেব, �হ 

�িতপালক, আপনার ময�াদার শপথ, এই �ফেরশতা আমার 

িব�ে� িলেখেছ, আিম এ�েলা কিরিন। �ফেরশতা বলেব, তুিম 

অমুক িদন অমুক কাজিট করিন? �স বলেব, না �হ �িতপালক। 

অতঃপর তার মুখ ব� কের �দওয়া হেব। অ� �ত��ই তখন 

তার িব�ে� সা�� �দেব। একথা বেল িতিন উপেরা� আয়াত 

পাঠ করিছেলন।” (তাবারানী) 

� �  و��ل 
� �� ا��� ��ل ���ل �� ��ل ����ل إ��

��� �
�

���ل �� رب أ� �

��ا  � ����ل ��� ����� ا���م ���� ��
� �� ���� إ� ����ا ��� � أ���

�� � ���و��
ر��� ا����

�
�دا ����� �� ��� و���ل � �� � � ��ام ا������

� ا��م ����ل ���ا �� و��� ����� ���  � ���� و��� � �� �� ���
�
��

��    أ��

নবী করীম সা. বেলন, “বা�া বলেব, �হ �িতপালক! জুলুম 

�থেক আমােক �রহাই �দেবন না? �িতপালক বলেবন, অবশ�ই! 

�স বলেব, আিম �ধু আমার িভতর �থেকই সা�� �হণ করব। 

�িতপালক বলেবন, �তামার িহসাব �হেণর জন� আজ তুিমই 
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যেথ�। িলিপকার �ফেরশতাও আেছ �তামার সােথ। অতঃপর 

তার মুখ ব� কের �দয়া হেব। অ��েলােক বলা হেব, বল! 

অতঃপর অ� তার সকল কৃতকেম�র সা�� �দেব। অতঃপর কথা 

ব� কের িদেয় বলেবন, দূর হেয় যাও! �তামার সােথই আিম 

িববাদ করিছলাম?! (ইবেন িহ�ান-৭৩১৮) 

আ�াহ বেলন, 

 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّ 

 ٢٠فصلت:  َّ  هن من خن

 “তারা যখন জাহা�ােমর কােছ �প�ছােব, তখন তােদর কান, চ�ু 

ও �ক তােদর কম� স�েক� সা�� �দেব।” (সূরা ফুসিসলাত-

২০) 

 

* �য সব িবষেয় িজে�স করা হেব 

 ٢٤ا�صافات:  َّ  ٰه مه جه هنمنُّ 

 “এবং তােদরেক থামাও, তারা িজ�ািসত হেব।” (সূরা 

সফফাত-২৪) 

মানুষেক তার কৃতকম�, তার ই�া, তার কথা স�েক� িজে�স 

করা হেব। কুরআন হািদেস �যসকল অপরাধ স�েক� িজে�স 

করার িববরণ এেসেছ- 
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(১) সব�বৃহৎ অপরাধঃ িশরক 

আ�াহর িনকট সব�বৃহৎ অপরাধ 

হেলা, বা�া �কান সৃি�েক তাঁর 

সমক� সাব�� করা। িশরেকর 

অপরাধ কখেনা আ�াহ �মা 

করেবন না। আ�াহ বেলন,  

 هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 ٤٨ال�ساء:  َّ حج  مث هت مت خت حت جت

 “িনঃসে�েহ আ�াহ তােক �মা কেরন না, �য �লাক তাঁর সােথ 

শরীক কের। িতিন �মা কেরন এর িন� পয�ােয়র পাপ, যার 

জন� িতিন ই�া কেরন। আর �য �লাক অংশীদার সাব�� করল 

আ�াহর সােথ, �স �যন অপবাদ আেরাপ করল।” (সূরা িনসা-

৪৮) 

সকল পূজ� �সিদন িনেজেদরেক তােদর উপাসনা �থেক মু� 

�ঘাষণা করেব এবং তােদর িব�ে� আ�াহর কােছ অিভেযাগ 

করেব। আ�াহ বেলন, 

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ 

 ٩٣ -  ٩٢ا�شعراء:  َّ ىق

 “তােদরেক বলা হেবঃ তারা �কাথায়, �তামরা যােদর পূজা 

করেত আ�াহর পিরবেত�? তারা িক �তামােদর সাহায� করেত 
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পাের, অথবা তারা �িতেশাধ িনেত পাের?” (সূরা �আরা 

৯২,৯৩) 

অন�� বেলন, 

 َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ 

 ٧٤القصص: 

 “�যিদন আ�াহ তােদরেক �ডেক বলেবন, �তামরা যােদরেক 

আমার শরীক মেন করেত, তারা �কাথায়?” (সূরা �াসাস-৭৪) 

আ�াহ ব�তীত অেন�র নােম জবাইকৃত জ� স�েক� িজে�স 

করা হেব। আ�াহ বেলন, 

  يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم  ُّ 

 ٥٦ا�حل:  َّ حي جي

 “তারা আমার �দয়া জীবেনাপকরণ �থেক তােদর জেন� একিট 

অংশ িনধ�ািরত কের, যােদর �কােনা খবরই তারা রােখ না। 

আ�াহর কসম, �তামরা �য অপবাদ আেরাপ করছ, �স স�েক� 

অবশ�ই িজ�ািসত হেব।” (সূরা নাহল-৫৬) 

িজে�স করা হেব রাসূলেদর িমথ�ােরাপ করা স�েক�। আ�াহ 

বেলন, 

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّ 

 ٦٦ - ٦٥القصص:  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ
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 “�য িদন আ�াহ তােদরেক �ডেক বলেবন, �তামরা রাসূলগণেক 

কী জওয়াব িদেয়িছেল? অতঃপর তােদর কথাবাত�া ব� হেয় 

যােব এবং তারা এেক অপরেক িজ�াসাবাদ করেত পারেব 

না।” (সূরা কাসাস ৬৫,৬৬) 

 

(২) দুিনয়ােত কী কেরেছ? 

দুিনয়ায় কৃত তােদর ভােলা-ম� আমল স�েক� িজে�স করা 

হেব। আ�াহ বেলন,  

 ٩٢ا�جر:  َّ خن حن جن يم ىم مم  خم حم ُّ 

- ٩٣ 

 “অতএব আপনার পালনকত�ার কসম, আিম অবশ�ই ওেদর 

সবাইেক িজ�াসাবাদ করব, ওেদর কাজকম� স�েক�।” (সূরা 

িহজর ৯২,৯৩) 

হ�াঁ.. ধনী-গিরব, রাজা-বাদশা, আরব-অনারব, ��তা�-কৃ�া� ও 

�াধীন-কৃতদাস সকেলই িজ�ািসত হেব। 

এমনিক রাসূলেদরেকও আপন স�দায় স�েক� িজে�স করা 

হেব এবং স�দায়েক তােদর রাসূল স�েক� িজে�স করা 

হেব। আ�াহ বেলন, 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث ُّ 

 نن من زنرن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك
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 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

 ٦األعراف:  َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

- ٩ 

 “অতএব আিম অবশ�ই তােদরেক িজে�স করব যােদর কােছ 

রসূল ��িরত হেয়িছল এবং আিম অবশ�ই িজে�স করব 

রাসূলগণেক। অতঃপর আিম স�ােন তােদর কােছ অব�া বণ�না 

করব। ব�তঃ আিম অনুপি�ত �তা িছলাম না। আর �সিদন 

যথাযথই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা�া ভারী হেব, তারাই 

সফলকাম হেব। আর যােদর পা�া হালকা হেব, তারাই এমন 

হেব, যারা িনেজেদর �িত কেরেছ। �কননা, তারা আমার 

আয়াতসমূহ অ�ীকার করত।” (সূরা আ’রাফ ৬-৯) 

زة ا���� ��ل � ��ل ر��ل �  �� � ول ���� ��� ��م  �� ا�� � �� �

ا������ ��� ���� �� ��ه ��� أ���ه و�� ��� ��� ��� و�� ��� �� 

 � ����� و��� أ���� و�� ���� ��� أ��أ��     ا

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন চারিট িবষেয় িজে�স 

না করা পয�� �কান বা�ার পা সামান� পিরমাণ নড়েব না- তার 

বয়স, �স তা �কান কােজ িনঃেশষ কেরেছ। তার �ান, �স 

অনুপােত কতটুকু আমল কেরেছ। তার স�দ, �কাে�েক 

উপাজ�ন আর �কাথায় খরচ কেরেছ। তার �দহ, �কান কােজ তা 

খব� কেরেছ।” (িতরিমযী-২৪১৬) 
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(৩) �ভাগ িবলােসর ব� স�েক� িজে�স করা হেব 

�শ� বাড়ী, �তগামী গাড়ী, 

সু�াদু খাদ� ও িনম�ল পািনয়, 

�কামল �পাশাক, �সবক 

�সিবকা, পিরতৃি�, সুঠাম ও 

স�ম �দহ, িনম�ল িন�া 

এমনিক পানকৃত মধু স�েক�ও িজে�স করা হেব। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٨ا��ثر:  َّ  خض حض جض مص خص حص ُّ 

 “অবশ�ই �সিদন �তামরা �নয়ামত স�েক� িজ�ািসত হেব।” 

(সূরা তাকাসুর-৮) 

إن أول �� ���ل ا���� ��� ��م ا������ �� ا����� أن ���ل �� �  ��ل 

و�� �� ا��ء ا���ر     د؟أ� ���� �� ����؟ و��

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন সব��থম মানুষেক 

�নয়ামত স�েক� িজে�স করা হেব। বলা হেব, �তামােক িক 

সু� সবল �দহ �দইিন? �তামার জন� শীতল পািনেয়র ব�ব�া 

কিরিন?” (িতরিমযী-৩৩৫৮) 

সুতরাং �কােনা �নয়ামতেকই �ছাট মেন করা অনুিচত। 
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� ��و ���ل� ؟ ���ل ���  ��ل ر�� ��� � �� � أ���� �� ���اء ا�������

�؟ ��ل� ���� ��ل� أ�� ���� �����؟ ��ل�  وي إ���
� �� أ�� ا��أة ��

����ء� ��ل� ��ن �� ��د��� ��ل� ���� �� 
�
���� ��ل� ���� �� ا�

  ا���ك

একব�ি� আ�ু�াহ িবন আমর রা. �ক িজে�স করল, আমরা 

িক দির� মুহািজর িছলাম না? উ�ের আ�ু�াহ বলেলন, �তামার 

িক �কােনা �ী আেছ? �স বলল, হ�াঁ..! িতিন বলেলন, থাকার 

মত বাড়ী আেছ? বলল, হ�াঁ..! বলেলন, তেব �তা তুিম ধনী। �স 

বলল, একজন খােদমও আেছ আমার! বলেলন, তেব �তা তুিম 

বাদশা।” (উমদাতুত তাফসীর) 

 

(৪) নাক, কান ও অ�র স�েক� িজে�স করা হেব 

বা�া যতেবিশ সামথ��বান হেব, 

ততেবিশ তােক িজে�স করা 

হেব। আ�াহ বেলন,  

 حل جل مك لك خكُّ

 َّ  حم جم هل مل خل

 ٣٦اإل�اء: 

 “িন�য় কান, চ�ু ও অ�ঃকরণ 

এেদর �েত�কিটই িজ�ািসত 
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হেব।” (সূরা ইসরা-৩৬) 

! و��� ، و� ����! و��� ، و� ���!  ��ل ���دة� � ���� رأ�� ، و� ��

  �ن � ����� �� ذ�� �����

কাতাদাহ রা. বেলন, না �দেখ কখেনা �দেখিছ বেলা না। না 

�েন কখেনা �েনিছ বেলা না। না �জেন কখেনা �জেনিছ বেলা 

না। কারণ, এসব িকছু স�েক�ই তুিম িজ�ািসত হেব।” 

তাফসীের ইবেন কাছীর) 

 

* সব��থম যােদরেক িজে�স করা হেব 

সুদীঘ�কাল মানুষ অেপ�মাণ থাকেব। সবার মেন চরম আত� 

িবরাজ করেব। তােদর সামেন জাহা�াম �দশ�ন করা হেব। 

নবীগণ পয�� ভেয় থাকেবন। অিলগণ অি�র থাকেবন। 

মুিমনগণ �পেরশান হেয় যােবন। পািপ�রা ঘম�পুকুের হাবুডুবু 

�খেত থাকেব। �কয়ামেতর 

ময়দােনর �সই সুদীঘ� অেপ�ার 

অবসান ঘিটেয় অবেশেষ 

িহসাবকায� �� হেব.. 

�শষ নবীর �িত দয়া ও তার 

উ�তেক ময�াদা িদেত িগেয় 

সব��থম আ�াহ তা’লা এই 

উ�েতর িহসাবকায� �� 
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করেবন। 

�যমনিট নবী করীম সা. বেলন, 

�؟  ��� ، و����
�
�� ا�

�
� ا� ��� ، ���ل� أ�� � ، وأول �� ��

�
� آ�� ا�

�
�

و��ن
�
��ون ا�

�
  ���� ا�

“আমরা সব�েশষ জািত এবং আমােদর িহসাবই সব�াে� গৃহীত 

হেব। বলা হেব, উ�ী জািত এবং তােদর নবী �কাথায়? সুতরাং 

আমরা সব�েশেষ এেসিছ, তেব সব�াে� থাকব।” (ইবেন মাজা-

৪২৯০) 

� �� �  ��ل 
و��ن ��م ا������ ا����

�
��ون �� أ�� ا����� وا�

�
� ا�

�
�

   ��� ا�����

নবী করীম সা. আেরা বেলন, “দুিনয়াবাসীর মেধ� আমরাই 

সব�েশষ জািত। তেব �কয়ামেতর িদন আমরাই সব�াে� থাকব। 

সকল সৃি�র পূেব� আমােদরই িহসাব-িনকাশ �� হেব।” 

(মুসিলম-২০১৯) 

 

* সব��থম �য িবষেয়র 

ফায়সালা হেব 

অেন�র অিধকাের সবেচেয় বড় 

অপরাধ হেলা, অন�ায়ভােব তার 

র� �বািহত করা। 

বত�মানকােল অ�শ� সহজলভ� 
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হওয়ায় খুনাখুিন ও হত�ায� �বেড়ই চেলেছ। নবী করীম সা. 

এেক �কয়ামেতর িনদশ�ন বেল আখ�া িদেয়েছন। 

  � ���م ا����� ��� ���� ا��ج � ����ا � و�� ا��ج؟ ��ل� ا���� ا����

“�কয়ামত সংঘিটত হেব না, যত�ণ না হত�ায� �বেড় যায়।” 

(বুখারী-মুসিলম) 

রে�র অিধকার সবেচেয় বড় অিধকার। তাই সব��থম এ 

িবষেয়র িহসাব �� হেব। 

� ا����ء�  ��ل 
�

� ا���س ��م ا������ �    أول �� ���� ���

নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন সব��থম �য িবষেয়র 

ফায়সালা হেব, তা হেলা রে�র অিধকার।” (মুসিলম-৪৪৭৫) 

� ��ل  ء ا���� آ��ا ���  ا���� � � �� �
� ا���� ����ل �� رب ��ا �����

ء  � � � �� و�� ����ل � � � ����� ����ل ����� ����ن ا���ة �� ����ل ����

� ����ل � � � ����� ����ل 
ا���� آ��ا ��� ا���� ����ل إن ��ا �����

�
�
� � � ��� ���ن ����ء ��     ����ن ا���ة ���ن ����ل إ��

নবী করীম সা. আেরা বেলন, “�কয়ামেতর িদন একজন 

অপরজনেক ধের িনেয় এেস বলেব, �হ �িতপালক, �স আমােক 

হত�া কেরিছল। আ�াহ বলেবন, �কন তুিম তােক হত�া 

কেরিছেল? �স বলেব, এজন� হত�া কেরিছ, �যন আপনার ময�াদা 

উ�ীত হয়। �িতপালক বলেবন, ময�াদা একমা� আমার জন�ই! 

অপর ব�ি� অন� একব�ি�েক ধের িনেয় এেস বলেব, �হ 
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�িতপালক, �স আমােক হত�া কেরিছল। আ�াহ বলেবন, �কন 

তুিম তােক হত�া কেরিছেল? �স বলেব, �যন অমুেকর ময�াদা 

বৃি� পায়। �িতপালক বলেবন, ময�াদা তার জন� নয়। অতঃপর 

তার জন� অপরাধ সাব�� হেয় যােব।” (িতরিমযী-৩০২৯) 

�িতিট মানুেষর উিচত, রে�র অপরাধ �থেক দূের থাকা। 

ঝগড়া-িববাদ, হানাহািন, মারামাির পিরত�াগ করা। �গা�াকােল 

িনেজেক িনয়�েণ রাখা।  

 

* িবচারিদবেস মানুেষর অব�া 

িবচারিদবস এক সুদীঘ� কিঠন িদবস, তেব আ�াহ যার জন� 

সহজ কের �দন। মানুেষর অব�া �সিদন হেব িবিভ� রকম। 

মহা �তাপশালী আ�াহর সামেন �সিদন সকেলই ভীত স�� 

থাকেব। এেক অন�েক িচনেত চাইেব না। পর�র বংশ ভুেল 

যােব। আ�াহ বেলন 

 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّ 

 ١٠١ا�ؤمنون: 

 “অতঃপর যখন িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব, �সিদন তােদর 

পার�িরক আ�ীয়তার ব�ন থাকেব না এবং এেক অপরেক 

িজ�াসাবাদ করেব না।” (সূরা মুিমনুন-১০১) 
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ব�ু� যতই গভীর �হাক, স�ক� যতই পুেরােনা �হাক; 

�কয়ামেতর িদন এেক অন�েক িচনেত চাইেব না। সকেলই 

িনেজর পিরণাম িনেয় িচি�ত থাকেব। আ�াহ বেলন, 

 ١٠ا�عارج:  َّ  مم خم حم جم هل ُّ 

 “(�সিদন) ব�ু ব�ুর খবর �নেব না।” (সূরা মাআিরজ-১০) 

�সিদন মানুষ তার পিরবার ও ব�ুেদর �থেক পলায়ন করেব। 

ভাই-�বান �থেক দূের থাকেব। সকল �মতার অবসান ঘটেব 

�সিদন। সকল �তাপশালী চরম লা�নার িশকার হেব, 

طه:  َّ حك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع ُّ 

١١١ 

“�সই িচর�ীব িচর�ায়ী স�ার সামেন সব মুখম�ল অবনিমত 

হেব এবং ব�থ� হেব �য জুলুেমর �বাঝা বহন করেব।” (সূরা 

�াহা-১১১) 

কত কিঠন হেব �সই দৃশ�..!! 

   � و� ��� ����� إ� ا���� ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, “রাসূলগণ ছাড়া �সিদন �কউ কথা বলার 

সাহস পােব না।” (বুখারী-৭০০০) 

�সিদন সকেলই তার কৃতকম� হােতর সামেন উপি�ত পােব। 

আ�াহ বেলন,  
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 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من

 ٣٠آل عمران:  َّ ٰى ٰر

 “�সিদন �েত�েকই যা িকছু �স ভাল কাজ কেরেছ; �চােখর 

সামেন �দখেত পােব এবং যা িকছু ম� কাজ কেরেছ তাও, ওরা 

তখন কামনা করেব, যিদ তার এবং এসব কেম�র মেধ� ব�বধান 

দূেরর হেতা! আ�াহ তাঁর িনেজর স�েক� �তামােদর সাবধান 

করেছন। আ�াহ তাঁর বা�ােদর �িত অত�� দয়ালু।” (সূরা 

আেল ইমরান-৪০) 

 

* ব�ি�র �রেখ যাওয়া আমল 

আ�াহ বেলন, 

 خص  حص مس خس حس جس ُّ 

 مض خض حضجض مص

 َّ  جغ مع جع مظ حط

 �١٢س: 

  “আিমই মৃতেদরেক জীিবত কির 

এবং তােদর কম� ও কীিত�সমূহ 

িলিপব� কির। আিম �েত�ক ব� 



 418

�� িকতােব সংরি�ত �রেখিছ।” (সূরা ইয়ািছন-১২) 

�িতপালক মানুেষর অব�া এবং কৃতকম� সংর�ণ করেছন। 

হ�াঁ.. �সিদন �িতিট ব�র যথাযথ িহসাব �নওয়া হেব। দুিনয়ােত 

যা �স কেরেছ; কুরআেনর �ান িশেখেছ এবং এর �চার 

কেরেছ, �সবামূলক কাজ কেরেছ, নলকূপ �াপন কেরেছ, নদী 

�বািহত কেরেছ, এিতমেক লালন কেরেছ, �ােনর �সার 

কেরেছ অথবা সুস�ান �রেখ �গেছ। এ সবই মৃতু�র পর তার 

জন� সাদাকােয় জািরয়ার উপকরণ হেব।  

প�া�ের �য ব�ি� হারাম ব� 

�রেখ �গেছ। �যমন, মদ�শালা, 

নৃত�াগার, অ�ীল িটিভ চ�ােনল 

অথবা উপকথা স�িলত পু�ক, 

তেব এসবই মৃতু�র পর তার 

জন� �নাহ সরবরােহর মাধ�ম 

হেব। 

হাশেরর ময়দােন সবিকছুই �স 

উপি�ত �দখেত পােব। আ�াহ 

বেলন,  

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ُّ 

 ١٥ - ١٣القيامة:  َّ خك حك  جك
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 “�সিদন মানুষেক অবিহত করা হেব যা �স সামেন ��রণ 

কেরেছ ও প�ােত �ছেড় িদেয়েছ। বরং মানুষ িনেজই তার 

িনেজর চ�ু�ান। যিদও �স তার অজুহাত �পশ করেত চাইেব।” 

(সূরা ি�য়ামাহ ১৩-১৫) 

�য ব�ি� �কান �নাহেক �ছাট মেন করল, �কয়ামত িদবেস 

আ�াহ তা বড় কের �দখেবন। 

 ِ
َّ

 ا�
ُ

 َرُ��ل
َ

�ل
َ
�  ا�

ُ
� َ� َ ْ�ٍم ��

َ
�

َ
�ِب �

ُ
�

ُّ
َ�اِت ا��

َّ
� َ ْ َو�ُ ُ

� �َء ِإ��َّ َ �
َ �

ِ� َواٍد �
ْ
��َ � ِ

�
�

�ِب َ���َ 
ُ
�

ُّ
َ�اِت ا��

َّ
� َ ُ� 

َّ
ْ� َوِإن ُ َ�� َ� ْ��

ُ
َ�ُ��ا �

ْ
�
َ
ا ِ�ُ��ٍد َ���َّ أ

َ
ا ِ�ُ��ٍد َوَ��َء ذ

َ
ذ

 ُ�
ْ
��ِ ْ ُ�� � َ ُ ���ِ��َ � َ

ِ�� 
ْ

�
َ

�
ْ
��ُ   

নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা �ছাট �নাহ �থেক �বঁেচ �থেকা! 

�কননা তার উদাহরণ ঐ দেলর ন�ায়, যারা একিট উপত�কায় 

অব�ান করল। সবাই �ছাট �ছাট লাকিড় এেন জমা করল। 

অতঃপর লাকিড়�েলা িদেয় তারা �িট পাক কের �খেলা। �ছাট 

�নােহর জন� কাউেক ধের �ফলা হেল িনঘ�াত �স �ংস হেয় 

যােব।” (আল-মু’জামুল কাবীর-৫৮৭২) 

 

* অিধকার আদােয়র ধাপসমূহ 

অিধকার (হক) আদায় বলেত �কােনা ব�েক তার �কৃত 

মািলেকর কােছ িফিরেয় �দয়া। মানুেষর জন� আ�াহ অিধকার 

িনধ�ারণ কেরেছন। আ�াহ িনেজর জন�ও িকছু অিধকার ধায� 
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কেরেছন। উভয় �কার অিধকাের যিদ িব�ুমা� খব� করা হয়, 

তেব এর জন� িজ�াসাবােদর স�ুখীন হেত হেব।  

 

আ�াহর হক 

বা�ােদর উপর আ�াহর অিধকার (হক) হল, তারা �কবল 

তাঁরই ইবাদত করেব। তাঁর সে� কাউেক শরীক সাব�� করেব 

না। নামায �িত�া করেব। যাকাত আদায় করেব। অন�ান� 

এবাদত�েলা য�সহকাের আদায় করেব। �কয়ামেতর িদন 

�থম ��ই হেব, “দুিনয়ােত �তামরা কীেসর এবাদত করেত? 

রাসূলেদর আ�ােন �তামরা কতটুকু সাড়া িদেয়িছেল?”.. 

এবাদতসমূেহর মেধ� সব��থম িহসাব হেব নামােযর..  

��� �� ا���� ��م ا������ �� ��  �ر��ل � ��ل  إن أول �� ��

� وإن ���ت ��� ��ب و�� ��ن  �
�

���� ��ن ���� ��� أ��� وأ�

ء ��ل ا��ب �� و�� ا���وا �� ����ي ��  �
ا���� �� ������ ��

� �� ا   ���� �� ا������ �� ���ن ���� �� �� ذ�����ع ؟ ���� ��

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন বা�ার আমেলর মেধ� 

সব��থম িহসাব হেব নামােযর। নামােযর িহসাব িঠকঠাক 

থাকেল �স সফলকাম হেয় যােব। আর যিদ নামােয ধরা �খেয় 

যায়, তেব �িত��েদর অ�ভু�� হেয় যােব। তেব যিদ সামান� 

ঘাটিত থােক, তেব �িতপালক বলেবন, �দখ বা�ার �কােনা 

নফল এবাদত আেছ িকনা! থাকেল �স�েলা িদেয় ফরয 
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নামােযর �িত�েলা পূরণ করা হেব। এরপর অন�সব আমেলর 

িহসাব �নয়া হেব।” (িতরিমযী-৪১৩) 

 

বা�ার হক 

আ�াহ মানুেষর এেক অেন�র উপরও িকছু হক িনিদ�� কের 

িদেয়েছন। িপতার িকছু হক রেয়েছ স�ােনর উপর। আবার 

স�ােনর িকছু অিধকার রেয়েছ িপতার উপর। �িতেবশীর িকছু 

হক রেয়েছ। �ামী �ীর পার�িরক হক রেয়েছ। এমনিক 

জীবজ�র �িতও িকছু হক 

রেয়েছ।   

বা�ার হকসমূেহর মেধ� 

�কয়ামেতর িদন সব��থম 

িহসাব হেব রে�র 

অিধকার। সুতরাং �য ব�ি� 

অেন�র হােত খুন হেলা 

অথবা ছুিরকাঘােত আহত 

হেলা.. এর িবচার হেব সব��থম। �যমনিট পূেব�া� হািদেস 

বিণ�ত হেয়েছ। 

 

মানুষেক �হার কের অভ�� 
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�কয়ামেতর িদন �হােরর মাধ�েম এ ধরেণর ব�ি�েদর �থেক 

তারা �িতেশাধ �নেব 

 � ب ���ا � إ� أ��  ��ل ا����   �� ��� ��م ا�������� �� ر�� ���

নবীজী আেরা বেলন, “�কােনা �লাক যিদ অপর �কােনা �লাকেক 

�হার কের, তেব �কয়ামেতর িদন তার �থেক অনু�প 

�িতেশাধ �নয়া হেব।” (মুসনােদ বাযযার)  

নবী করীম সা. বেলন, “অন�ায়ভােব যােক চাবুক িদেয় আঘাত 

করা হেয়েছ, �কয়ামেতর িদন �স এর বদলা �হণ করেব।” 

(বুখারী-মুসিলম)  

� �� أم  � و�ن ���ه  ��� زوج ا����
���� �

�
���� � �ن ر��ل � �

 ��� � �� � � و��
�

��اك ، ���� و���� � ، أو �� ، ��� ا����� ا���� �

��� ����� � أ�  أم ��� إ� ا���ات ، ����ت ا������ و�� ���� ���

��� ور��ل �  �ه ا��� �� � �ي ����ك؟ ����� � � وا� أراك ������

�� �� ����!! ���ل ر��ل �  �� ����  � ، ا���د ���� ���

�ا ا���اك� و���� ��
�
�   

নবী করীম সা. এর স�ািনত �ী উে� সালামা রা. �থেক বিণ�ত, 

িতিন বেলন, একদা নবী করীম সা. আমার ঘের িছেলন। তাঁর 

হােত িছল িমসওয়াক। িতিন �ছাট �সিবকােক ডাকিছেলন। 

(কেয়কবার ডাকার পর) রাগাি�ত হেয় �গেলন। অতঃপর উে� 

সালামা ঘর �থেক �বিরেয় �দখেলন �স জ� িনেয় �খলা করেছ। 
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বলেলন, নবীজী �তামােক ডাকেছন আর তুিম এখােন জ� িনেয় 

�খলা করছ?! �স নবীজীর কােছ এেস বলল, ঐ স�ার শপথ, 

িযিন আপনােক সত� িদেয় ��রণ কেরেছন, আিম �নেত 

পাইিন। তখন আ�াহর রাসূল বলেলন, �কয়ামেতর িদন 

�িতেশােধর ভয় না থাকেল আিম এই িমসওয়াক িদেয় 

�তামােক ব�িথত করতাম।” (আল-মু’জামুল কাবীর-৮৮৯) 

 

পাওনাদার 

মানুেষর হক কখেনা বৃথা যােব না। আ�াহ তা’লা সকলেক িনজ 

িনজ অিধকার বুিঝেয় �দেবন। এমনিক তা সামান� হেলও! 

ء �������  �� ��� � ��ل ر��ل �  �
�� �� ���� أو ��

�
� ����

��� ا���م ��� أن � ���ن د���ر و� در� إن �ن � �� ��� أ�� ��� 

���ر ����� وإن � ��� � ����ت 

 ���� ��
�

  أ�� �� ����ت ����� �

নবী করীম সা. বেলন, “�কউ যিদ 

অেন�র উপর অিবচার কের থােক, 

তেব আজই �যন �স তা মীমাংসা 

কের �নয়। �সিদন আসার পূেব�ই, 

�যিদন িদরহাম-দীনার বলেত িকছু 

থাকেব না। সৎকম� থাকেল অিবচার 

অনুপােত �কেট �নয়া হেব। নেচৎ 
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তার কৃত অপরােধর �বাঝা তােক বহন করেত হেব।” (বুখারী) 

পাওনাদার আেখরােত অবশ�ই তার পাওনা বুেঝ �নেব। হয়ত 

সৎকম�ফল িনেয় �নেব অথবা অসৎকম�ফেলর �বাঝা তার ঘােড় 

চািপেয় �দেব। দুিনয়ার �ণ�মু�া বা �রৗপ�মু�া �সখােন �কানই 

কােজ আসেব না। 

 

অপবাদ আেরাপকারী 

কােরা �িত ব�িভচােরর অপবাদ আেরাপকারীেক দুিনয়ােতও 

এবং আেখরােতও শাি� �দান করা হেব। এমনিক কৃতদােসর 

উপর ব�িভচােরর অপবাদ আেরাপ করেল �কয়ামেতর িদন 

মিনেবর উপর িযনার দ� কায�কর হেব। 

 � يء � ��ل، ��� ��م ا������ إ� �  ��ل ا���� �� ��ف ����� و�� ��

   أن ���ن � ��ل�

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� তার কৃতদাসেক িযনার 

অপবাদ িদল, বা�েব এমনিট না হেল �কয়ামেতর িদন তােক 

�ব�াঘাত করা হেব।” (মুসিলম-৪৪০১) 

 

দির�েদর িনপীড়নকারী 

শি�, �ভাব ও �মতার অপব�বহার কের গিরব-দুঃখী মানুষেক 

িনপীড়নকারী �থেক �কয়ামেতর িদন বদলা �নয়া হেব। 
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 �� � � ��ي ا���� ���ل �� ر��ل � إن ��  ����� � أن ر�� ��� ���

� وأ�����
� و�������

������ � � و��
�������� � � ���� أ��  ������ �� وأ��

� ؟ �� �� ����ك و���ك و���ل  ��� � ��ن �ن  ���ك�� و����� إ��

� �ن ����� � �� و� ���� وإن �ن �����  � ���ر ذ���� ����� إ��

� ا���  � ��ق ذ���� � �ن ��� �� وإن �ن ����� إ�� � دون ذ���� إ��

�� ����  �� ��� ا���� �
�

�� ���ل ر��ل �  ��ل ���� ا���� � و��

  ��� ا���� � م ا������ �� ��� ��� أ�� ���أ ���ب { و��� ا��از��

��
�
ا���� و� �� ر��ل � �� أ�� �� ���ل  ���� وإن �ن ����ل } ا�

� أ��ارا ��� �� أ�� � أ�� ا �� ���ر���    و���ء ���� ���

আেয়শা রা. �থেক বিণ�ত হািদেস এেসেছ �য, একব�ি� নবী 

করীম সা. এর সামেন বেস বলেত লাগল, �হ আ�াহর রাসূল, 

আমার িকছু কৃতদাস রেয়েছ। তারা আমােক িমথ�া বেল, আমার 

সােথ অবাধ�তা ও িব�াসঘাতকতা কের। ফেল আিম তােদর 

গালম� কির। �হার কির। এেত িক আমার িকছু হেব? নবীজী 

উ�ের বলেলন, যতটুকু তারা �তামার অবাধ� হেয়েছ বা 

িমথ�ােরাপ কেরেছ বা িব�াসঘাতকতা কেরেছ ততটুকু তােদর 

�থেক িহসাব �নয়া হেব। আর তােদর �িত �তামার শাি� যিদ 

অপরাধ অনুপােত হেয় থােক, তেব তােত �তামার �কােনা 

সমস�া হেব না। তেব যিদ মা�ািতির� শাি� িদেয় থাক, তেব 

অিতির� শাি�র �িতেশাধ �তামােক �কয়ামেতর িদন �পেত 
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হেব।” একথা �েন ব�ি� হাউমাউ কের কাঁদেক আর� করল। 

আ�াহর রাসূল বলেলন, তুিম িক আ�াহর �� পাঠ কর না? 

(অথ�-) “আিম �কয়ামেতর িদন ন�ায়িবচােরর মানদ� �াপন 

করব। সুতরাং কারও �িত জুলুম হেব না। যিদ �কােনা আমল 

সিরষার দানা পিরমাণও হয়, আিম তা উপি�ত করব এবং 

িহসাব �হেণর জেন� আিমই যেথ�।” (সূরা আি�য়া-৪৭) তখন 

ব�ি�িট বলল, এখন তােদরেক �াধীন কের �দয়াটাই আমার 

জন� ��য় মেন করিছ। আপনােক সা�ী �রেখ বলিছ, আজ 

�থেক তারা সকেলই �াধীন।” (িতরিমযী-৩১৬৫) 

এই হল অিবচােরর পিরণাম। অবশ�ই তা �থেক আমােদর 

িবরত থাকা উিচত। অিবচার �কয়ামেতর িদন অ�কার হেয় 

�দখা �দেব। 

 

��, �কয়ামেতর িদন কীভােব �িতেশাধ �নয়া হেব? 

উ�রঃ অিবচােরর পিরবেত� যিদ তার সৎকম�ফল 

থােক, তেব অনু�প �কেট �নয়া হেব। অন�থায় 

অিবচারকেক তােদর পাপভার বহন করেত হেব। 

ء �������  ��ل ر��ل �  �
�� �� ���� أو ��

�
� ���� � ��� ��

ر� إن �ن � �� ��� أ�� ��� ��� ا���م ��� أن � ���ن د���ر و� د

 ��
�

���ر ����� وإن � ��� � ����ت أ�� �� ����ت ����� �

����  
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নবী করীম সা. বেলন, “�কউ যিদ অেন�র উপর অিবচার কের 

থােক, তেব আজই �যন �স তা মীমাংসা কের �নয়। �সিদন 

আসার পূেব�ই, �যিদন িদরহাম-দীনার বলেত িকছু থাকেব না। 

সৎকম� থাকেল অিবচার অনুপােত �কেট �নয়া হেব। নেচৎ তার 

কৃত অপরােধর �বাঝা তােক বহন করেত হেব।” (বুখারী-

২৩১৭) 

 

জীবজ�েদর হক 

পরম সুিবচােরর বিহঃ�কাশ 

হল, �কবল মানুেষর 

পার�িরক নয়; বরং 

জীবজ�েদর পার�িরক 

অন�ায় অিবচােরর �িতেশাধও 

আ�াহ �হণ করেবন।  

 � ا���ق ���دن �  ��ل ا����

إ� أ���� ��م ا������ ��� ���د 

ء ���ء �� ا���ة ا�����   ����ة ا��

নবী করীম সা. 

বেলন,  “িন�য় �কয়ামেতর 

িদন সকল অিধকার িফিরেয় 

�দয়া হেব; এমনিক িশংবাহী 
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ছাগল �থেক িশংিবহীন ছাগল (দুিনয়ােত কৃত আঘােতর 

পিরবেত�) �িতেশাধ �হণ করেব।” (মুসিলম-৬৭৪৫) 

�কউ যিদ জীবজ�েক ক� িদেয় থােক, তেব আেখরােত এর 

বদলা �নয়া হেব। 

� ��� ���� ����   ��ل ر��ل � � ��ة �����
�

���� ا��أة �

� ا���ر  � و� ���ل ����� ��� ����� � ��� � � و� ����� � أ�� أ�����

رض
�
� ���� �� ���ش ا�     أ�� أر����

নবী করীম সা. বেলন,  “জৈনক মিহলা একিট িবড়ালেক আটেক 

�রেখ ক� িদেয়িছল। িবড়ালিট কে� মৃতু�বরণ করেল এর 

পিরবেত� ঐ মিহলা জাহা�ােম িগেয়িছল। আ�াহ বলেলন, আব� 

�রেখ তুিম তােক খাদ� দাওিন, পািন দাওিন; জিমন �থেক িকছু 

খাওয়ার জন� �ছেড়ও দাওিন।” (বুখারী-২২৩৬) 

এিটই হেলা আ�াহ তা‘লার ন�ায়পরায়ণতার শীষ� চূড়া। সকেলর 

�াপ�ই িতিন যথাযথভােব বুিঝেয় �দেবন।  

 

* হাশেরর িবচারালেয় সা�ীবৃ� 

�কয়ামেতর িদন পুেরা ময়দান �িতপালেকর নূর �ারা 

আেলািকত থাকেব। সৃি�র িবচারকায� সমাধা করেত িতিন নূর 

ছিড়েয় �দেবন। নবী ও শহীদেদরেক উপি�ত করা হেব। 

আ�াহ বেলন, 
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 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

 ٦٩ا�ز�ر:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 “জিমন তার পালনকত�ার নূের উ�ািসত হেব, আমলনামা �াপন 

করা হেব, নবী ও সা�ীগণেক আনা হেব এবং সকেলর মেধ� 

ন�ায় িবচার করা হেব- তােদর �িত অিবচার করা হেব না।” 

(সূরা যুমার-৬৯) 

��, কারা �সই সা�ী এবং কীেসর উপর সা�� �দেব? 

�য়ং আ�াহ সব��থম মানুষেক তােদর আমল জািনেয় �দেবন। 

িতিনই �ধান সা�ী। �কান িকছুই তার �থেক �গাপনীয় নয়। 

আ�াহ বেলন, 

 ٩٨آل عمران:  َّ مع جع مظ حط  مض خض ُّ 

 “�তামরা যা করছ তা িতিন �ত�� করেছন।” ( সূরা আেল 

ইমরান-৯৮) 

 

আমােদর নবী �মাহা�াদ সা. ও তারঁ উ�ত সকল 

স�দােয়র উপর সা�ী হেব 

নবী রাসূলেদরেক আ�াহ তা‘লা 

সৃি�র �িত রহমত��প ��রণ 

কেরিছেলন। তারা মানুষেক 

সুসংবাদ িদেয়েছন এবং ভীিত 
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�দশ�ন কেরেছন। �কউ তােদর কথা �েনেছ আবার �কউ 

তােদরেক িমথ�ােরাপ কেরেছ। �কয়ামেতর িদন সকল সৃি� যখন 

আ�াহর সামেন দাঁড়ােব- আ�াহর ভাষ�, 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث ُّ 

 ٧ - ٦األعراف:  َّ  يل ىل مل يك ىكمك

“অতএব, আিম অবশ�ই তােদরেক িজে�স করব যােদর কােছ 

রাসূল ��িরত হেয়িছল এবং আিম অবশ�ই রাসূলেদরেক 

িজে�স করব। অতঃপর আিম স�ােন তােদর কােছ অব�া 

বণ�না কর। ব�তঃ আিম অনুপি�ত িছলাম না।” (সূরা আ’রাফ 

৬,৭) 

িবিভ� স�দায় যখন তােদর কােছ আগত িরসালাতেক 

অ�ীকার করেব, তখন নবী �মাহা�াদ সা. এবং তাঁর উ�ত 

�সই নবী রাসূলেদর পে� সা�� �দেবন। আ�াহ বেলন, 

 ١٤٣ا�قرة:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّ 

 “যােত কের �তামরা সা��দাতা হও মানবম�লীর জেন�..” (সূরা 

বা�ারা-১৪৩)  

��� ��ح ��م ا������ ����ل ���� و����� �� رب  ��ل ر��ل � 

 �� ��� �� ���� ؟ ������ن �� أ��
�
����ل �� ���� ؟ ����ل ��� ����ل �

�ون أ�� �� ����  � �� ؟ ����ل � وأ��� ���� �� ���� ����ل �� ���
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�اء ������ ��� �� ذ��ه  � أ�� و��� ������ا ��  { و���� �����

��ا }   ) � وا���� ا���ل  ا���س و���ن ا����ل ���� ��

নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন নূহেক ডাকা হেব। 

িতিন বলেবন,  “উপি�ত �হ �িতপালক”। িজে�স করা হেব, 

তুিম িক বাণী �প�িছেয়িছেল? বলেবন, হ�াঁ। তার উ�তেক 

িজে�স করা হেব, িতিন িক �তামােদরেক বাণী �প�িছেয়েছন? 

সকেলই বলেব, আমােদর কােছ �কােনা ভীিত �দশ�নকারী 

আেসিন। �িতপালক বলেবন, �তামার পে� �ক সা�� �দেব �হ 

নূহ! িতিন বলেবন, �মাহা�াদ ও তাঁর উ�ত। অতঃপর �তামরা 

তার পে� সা�� �দেব। এিটই হেলা আ�াহর বাণীর 

মম�াথ�  “এমিনভােব আিম �তামােদরেক মধ�প�ী স�দায় কেরিছ 

যােত কের �তামরা সা��দাতা হও মানবম�লীর জেন�” (সূরা 

বা�ারা-১৪৩) 

সুতরাং উ�েত �মাহা�াদী হেলা �কয়ামেতর িদন সকল মানুেষর 

উপর সা�ী। অন� বণ�নায়- উ�েত �মাহা�াদী সকল নবীেদর 

পে� তােদর স�দােয়র উপর সা�� �দেব।  

ء ا�  ��ل ر��ل �  � � � و����� � و��� ���� ء ا���� � � ا����ن  ر�� و��

��� �� ذ��� ����ل � �� ���� ���� ؟ ����ل ��� � ���� ����  وأ

� �� ؟ ����ل � وأ��� �  ����ل �� ���� ؟ ������ن � � ����ل �� ��
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���� أ�� � ����ل �� ��� ��ا ؟ ������ن ��� � ����ل و�� ��� 

��� ��   �� ���� أن ا���� �� ����ا ������ه ����� ؟ ������ن أ���

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন একজন নবী আসেব, 

যার অনুসারী �কবল একজন। আেরকজন আসেব, যার অনুসারী 

দু’জন বা তেতািধক। তােক বলা হেব, তুিম িক আপন 

স�দােয়র কােছ বাণী �প�িছেয়ছ? িতিন বলেবন, হ�াঁ..। 

অতঃপর তােদর স�দায়েক �ডেক বলা হেব, �স িক �তামােদর 

কােছ বাণী �প�িছেয়েছ? তারা বলেব, না। নবীেক বলা হেব, �ক 

�তামার পে� সা�� �দেব? বলেব, �মাহা�াদ ও তাঁর উ�ত। 

অতঃপর উ�েত �মাহা�াদীেক �ডেক িজে�স করা হেব, �স িক 

আ�াহর বাণী �প�িছেয়েছ? সকেলই বলেব, হ�াঁ..! �িতপালক 

বলেবন, �তামরা কী কের জানেল? তারা বলেব, আমােদর নবী 

আমােদরেক অবিহত কেরেছন �য, নবীগণ আ�াহর বাণী 

�প�িছেয়েছন। আর আমরা নবীর কথা সত�ায়ন কেরিছ।” 

(মুসিলম-৫৪৯) 

 

নবী �মাহা�াদ সা. �ীয় উ�েতর উপর সা�ী 

িতিন সা�� �দেবন �য, িতিন উ�েতর কােছ আ�াহর বাণী 

�প�িছেয়েছন। তােদরেক ভীিত�দশ�ন কেরেছন। সকল 

কল�াণকর িবষেয় সংবাদ �িনেয়েছন। সকল অিন� �থেক 

তােদর সতক� কেরেছন। আ�াহ বেলন, 
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 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ 

 ٤١ال�ساء:  َّ ىك مك

 “আর তখন কী অব�া দাঁড়ােব, 

যখন আিম �ডেক আনব �িতিট 

উ�েতর মধ� �থেক অব�া 

বণ�নাকারী এবং আপনােক ডাকব 

তােদর উপর অব�া 

বণ�নাকারী�েপ।” (সূরা িনসা-৪১) 

�কয়ামেতর �সই সা��র িবষয়িট 

�রণ কের িতিন �কঁেদ �ফেলিছেলন। এমনিক অিত ��েনর 

ফেল তাঁর দািড় িভেজ উেঠিছল (তাঁর জন� আমার িপতা-মাতা 

উৎসগ� �হাক) 

 � � ����د �  ��ل ا���� ا��أ �� ر��ل � ��ل �  ���  ا��أ���� � ��

ل ؟ ������  � ي ل � و���� أ�� � أ�� أن أ��� �� ���
 ��أت� ���ل إ��

����رة ا����ء ��� 
�
�� � { ��� أ��� ��ه ا� � إذا ���� �� � أ�� ���

��ا } ن�  ���ل  و ���� �� �� ���ء ��
�
�� ������ إ��� ���� ا�

   ��ذا ����ه ��ر��ن �

একদা তাঁর িনকট আ�ু�াহ িবন মাসউদ বসা িছেলন। িতিন 

বলেলন, আমােক কুরআন পেড় �নাও! ইবেন মাসউদ বলেলন, 

�হ আ�াহর রাসূল, আপনার উপরই �তা কুরআন অবতীণ� হয়, 
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আিম আপনােক পেড় �নােবা? নবীজী বলেলন, আিম অেন�র 

�থেক কুরআন �বণ পছ� কির। ইবেন মাসউদ রা. বেলন, 

অতঃপর আিম সূরােয় িনসার িকছু আয়াত পাঠ কের এই 

আয়াত পয�� �প�ছলাম- (অথ�-)  “আর তখন কী অব�া দাঁড়ােব, 

যখন আিম �ডেক আনব �িতিট উ�েতর মধ� �থেক অব�া 

বণ�নাকারী এবং আপনােক ডাকব তােদর উপর অব�া 

বণ�নাকারী�েপ।” নবীজী বলেলন, ব�াস..! আিম নবীজীর িদেক 

তািকেয় �দখলাম তাঁর দু’�চাখ িদেয় অ� ঝরেছ।” (বুখারী-

৪৭৬৩) 

কী পিরমাণ দয়া ও ভােলাবাসা িছল উ�েতর �িত। সুতরাং 

উ�ত িহেসেব আমরা �যন তার �সই সুধারণা র�া কির। 

আ�াহর স�ি� অজ�েনর মাধ�েম তাঁেকও খুিশ কের তুিল। 

 

�েত�ক রাসূল �ীয় উ�েতর উপর সা�ী 

অতঃপর নবীগণ িনজ িনজ স�দােয়র জন� সা�ী হেয় 

আসেবন। তারা আপন স�দােয়র �িত আ�াহর বাণী 

�প�ছােনার এবং িশরেকর পিরণাম স�েক� তােদরেক সতক� 

করার পে� সা�ী �দেবন। আ�াহ বেলন, 

 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ 

 ٧٥القصص:  َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
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 “�েত�ক স�দায় �থেক আিম একজন সা�ী আলাদা করব; 

অতঃপর বলব, �তামােদর �মাণ আন। তখন তারা জানেত 

পারেব �য, সত� আ�াহর এবং তারা যা গড়ত, তা তােদর কাছ 

�থেক উধাও হেয় যােব।” (সূরা কাসাস-৭৫) 

আয়ােত সা�ী বলেত নবীগণ উে�শ�। 

 

�হরী �ফেরশতাগণ 

�হরী �ফেরশতাগণ কখনই মানুষ �থেক পৃথক হন না। জা�ত 

অব�ায় বা িন�ায়.. সব��ণ তারা আমল সংর�েণর কােজ 

ব��। মানুেষর সকল কথা এবং কাজ তারা সংর�ণ কেরন। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٦١يو�س:  َّ   خك حك جك مق حق مف خف حف ُّ 

 “�য �কান কাজই �তামরা কর আিম �তামােদর িনকট উপি�ত 

থািক।” (সূরা ইউনুস-৬১) 

�কয়ামেতর িদন তারা মানুেষর জন� সা�ী �দেব। কতবার �স 

নামায পেড়েছ, কতবার �স আ�াহর দরবাের �দায়া কেরেছ, 

কতবার কুরআন পাঠ কেরেছ। 

 

মানুষ িনেজর িব�ে� সা�� �দেব 

কৃত পােপর �ীকােরাি� �দেব। কােফররা তােদর কুফুির 

স�েক� সা�� �দেব। অপরাধীরা তােদর অপরােধর কথা বলেত 
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থাকেব। একািধক সা�ীর উপি�িতেত তারা অ�ীকার করার 

সাহস পােব না। আ�াহ বেলন, 

 َّ حك جك مق حق مف خف حف ُّ 

 ١٣٠األنعام: 

 “তারা িনেজেদর িব�ে� �ীকার কের িনেয়েছ �য, তারা কােফর 

িছল।” (সূরা আনআম-১৩০) 

 

জিমেনর সা�� 

জিমন তার উপর কৃত সকল 

আমেলর সা�� �দেব। নামাযী 

ব�ি�র নামায স�েক� সা�� 

�দেব। মুজািহদেদর �িতিট 

পদে�প স�েক� সা�� �দেব। 

পাশাপািশ ব�িভচারীর ব�িভচার 

স�েক�ও সা�� �দেব। চুেরর 

চুির বেল �দেব। খুিনর খুন ফাঁস কের �দেব। অপরাধীেদর 

�সিদন পলায়েনর �কােনা পথ থাকেব না। আ�াহ বেলন, 

 ٥ - ٤ا�ز�زلة:  َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّ 

 “�সিদন �স তার বৃ�া� বণ�না করেব, কারণ আপনার 

পালনকত�া তােক আেদশ করেবন।” (সূরা িযলযাল ৪,৫) 
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ة � ��ل  ���� � �ث  � ��أ ر��ل � �� أ��
�

� ����� } ��
�
��ه ا�

� � � و ر��� أ�� ��ل ����ا  أ��رون �� أ���ر�� ؟��ل � أ���ر�� } 

��� أن �� �� �� �� � � �� � ��� و أ�� �� �ل ��ن أ���ر�� أن ���

�ه أ���ر��
�

� ��م ��ا �
�

   �� �� ��ا �

আবু �রায়রা রা. �থেক বিণ�ত, একদা নবী করীম সা. উপেরা� 

আয়াত পাঠ কের বলেত লাগেলন, �তামরা িক জান জিমেনর 

বৃ�া�-বণ�না কী? সবাই বলল, আ�াহ ও তাঁর রাসূলই অিধক 

জােনন। বলেলন, তার বৃ�া�-বণ�না হল, �েত�ক �াধীন ও 

কৃতদাস তার বুেক কী কী কাজ কেরেছ �স�েলা �কাশ করা। 

�স বলেব, অমুক আমার উপর অমুক িদন অমুক কাজ 

কেরেছ..!” (িতরিমযী-২৪২৯) 

 � � أ�� ، وإ�� ��� �� أ�� �  ��ل ا���� رض ����
�
���ا �� ا�

�
�

ة �� �� ا إ� و�� �� ا أو �� ��� � ���� ����   

নবীজী আেরা বেলন, “�তামরা জিমনেক সংর�ণ কর, কারণ 

তা হল �তামােদর মাতা সদৃশ। মানুষ তার উপর যত কাজ 

কেরেছ, �কয়ামেতর িদন �স সকল কােজর সা�� �দেব।” 

(তাবারানী) 

পালনকত�ার সােথ সা�াত করেত হেব, তাঁর সামেন দাঁড়ােত 

হেব জানার পরও মানুষ কী কের অপরােধ িল� হয়! 
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অ�-�ত�ে�র সা�� 

�য �চাখ িদেয় �স �দেখেছ, �য কান িদেয় 

�স �েনেছ, �য হাত িদেয় �স �শ� 

কেরেছ, �য পা িদেয় �হেট চেলেছ; 

এমনিক �দেহর চামড়াও একিদন সা�� 

�দেব। �তমিন �পট, িপঠ, �গাছা, ঊ� 

ইত�ািদও..! 

আ�াহ বেলন, 

 ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ 

 َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي

 �٦٥س: 

 “আজ আিম তােদর মুেখ �মাহর এঁেট �দব তােদর হাত আমার 

সােথ কথা বলেব এবং তােদর পা তােদর কৃতকেম�র সা�� 

�দেব।” (সূরা ইয়ািসন-৬৫) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 

 ٢٤ا�ور: 

 “�যিদন �কাশ কের �দেব তােদর িজ�া, তােদর হাত ও 

তােদর পা, যা িকছু তারা করত।” (সূরা নূর-২৪) 
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�� ��رون � ���� ���ل   � ��� ��� ر��ل ��� أ�� ��ل 

��
�

�� ���ل �� رب أ� ���� � ور��� أ�� ��ل  � ���� ا���� ر �� ��

� �� ���� إ�  � � أ���
� �� ا��� ��ل ���ل �� ��ل ����ل إ��

��� �
�

�

 � ���ام ا������ ��ا و�� � ����ل ��� ����� ا���م ���� ��
����ا ���

 �
ر��� ا����

�
�دا ����� �� ��� و���ل � ����� � ���� � � �� �� ���

�
�� �

�� � ا��م ����ل ���ا �� و��� ����� ��� أ��    و���

আনাছ রা. বেলন, একদা আমরা নবী করীম সা. এর কােছ 

িছলাম, িতিন �হেস িদেয় বলেলন, �তামরা িক বুঝেত পারছ 

কীজেন� আিম হাসিছ? বললাম, আ�াহ ও তাঁর রাসূলই অিধক 

জােনন। বলেলন, আ�াহর সােথ বা�ার সংলাপ �রণ কের..। 

বা�া বলেব, �হ �িতপালক! আপিন িক আমােক অিবচার �থেক 

মুি� �দেবন না? �িতপালক বলেবন, অবশ�ই! �স বলেব, আজ 

আিম িনজস�া ছাড়া অন� কােরা সা�� �হণ করব না। অতঃপর 

�িতপালক বলেবন, �তামার সা�� �হেণর জন� আজ তুিমই 

যেথ�। পাশাপািশ �তামার সােথ আেছ িলিপকার �ফেরশতা। 

অতঃপর তার মুখ ব� কের �দয়া হেব। অ� �ত��েক বলা 

হেব, বল! অতঃপর অ�সমূহ তার কৃতকেম�র িববরণ তুেল 

ধরেব। অতঃপর পুনরায় কথা বলার অনুমিত �দয়া হেল �স 

িনেজর অ�সমূহেক ল�� কের বলেবঃ িধক �তােদর! �তােদর 
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বাঁচােনার জন�ই �তা আিম িমথ�া বলিছলাম। �তােদরেক আ�ন 

�থেক র�া করেত �চেয়িছলাম।” (মুসিলম-৭৬২৯) 

অন� হািদেস নবী করীম সা. �কয়ামেতর িদন বা�ােদর 

�ে�া�র পেব�র িববরণ িদেত িগেয় বেলন, 

 َوِ�ِ�َ��
َ

 ��َ َربِّ آَ�ْ�ُ� ِ��
ُ

�ل
ُ
��َ

َ
� 

َ
��ِ

َ
 ذ

َ
�

ْ
��ِ ُ َ� 

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
� 

َ
��ِ�

َّ
 ا��

َ��
ْ
��َ َّ ُ �� 

َ
��ِ

 ��َ�ُ ��َ 
ُ

�ل
ُ
��َ

َ
�َع �

َ
ٍ َ�� اْ�َ��

ْ��
َ�
ِ�� ِ

��
ْ
ُ�� َوُ��

ْ
�

َّ
��َ

َ
ُ� َو� ْ�ُ� َوُ�ْ

َّ
 َوَ��

َ
��ِ�ُ ُ

َو��ِ

ِ�ى 
َّ
ا ا�

َ
ِ�ِ� َ�ْ� ذ

ْ
�
َ
� ِ

�
� �ُ

َّ
�

َ
� َوَ�َ��

َ
��ْ

َ
��َ 

َ��
َ

��ِ�
َ

� 
ُ

��َ�ْ
َ
� 

َ
ن

�
ُ ا� َ� 

ُ
�ل

َ
��ُ َّ ُ ا ��

ً
ِإذ

 ِ��ِ� َو�ُ 
َ

��َ ُ َ��
ْ

��ُ
َ
� َّ َ��َ 

ُ
� َ ْ ���َ 

ُ
��ِ�ْ�َ

َ
� ِ

���ِ
ْ
�ِ�ِ� ا�

َ
ِ�ِ� َوِ�� ْ ِ�ِ�ِه َو�َ

َ
��ِ 

ُ
�ل

َ
�

��ِ�ِ
ْ
�
َ
 ِ�ُ�ْ�ِ�َر ِ�ْ� �

َ
��ِ

َ
�ُ�ُ� ِ�َ�َ�ِ�ِ َوذ

َ
ُ�ُ� َوِ�� ْ ُه َو�َ

ُ
� ِ�

َ �
�  

َ
��ِ

َ
 َوذ

ُ
��ِ��َ ُ  ا�ْ

َ
��ِ

َ
َوذ

��ِ�ْ
َ
��َ ُ  ا�َّ

ُ
�

َ
ِ�ى َ�ْ��

َّ
  ا�

“.. অতঃপর তৃতীয়জন অনু�প বলেত থাকেব। বলেব, �হ 

�িতপালক, আিম আপনার �িত, আপনার িকতাবসমূেহর �িত, 

আপনার রাসূলেদর �িত িব�াসী িছলাম। দুিনয়ােত আিম নামায 

পেড়িছ, �রাযা �রেখিছ, যাকাত আদায় কেরিছ.. এভােব যত�েলা 

পারেব বলেব। �িতপালক বলেবন, এখােন এেসও িমথ�া বলছ? 

অতঃপর বলা হেব, এখন আমার পে�র সা�ী �বর করব। 

এমনসময় �স িনেজেক িনেয় িচ�া করেত থাকেব; �ক তার 

িব�ে� সা�ী িদেত পাের..! অতঃপর তার মুেখ �মাহর এঁেট 

�দওয়া হেব। উ�, মাংস ও হাড়েক বলা হেব, সা�� দাও! 

অতঃপর এ�েলা তার কৃতকম� স�েক� সা�� �দেবঃ এ হেলা 
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মুনািফক, এ হেলা িমথু�ক, িনেজর স�েক� �স অজুহাত �পশ 

করেছ, এর উপর �িতপালক অস�� হেয়েছন।” (মুসিলম-

৭৬২৮) 
 

পাথর ও বৃ�কুেলর সা�� 

এ�েলাও �কয়ামেতর িদন মানুেষর পে� িবপে� সা�� �দেব। 

মুয়াযিযেনর জন� আযােনর সা�� �দেব। হািদেস আেছ, 

���� � ���� ��ى ��ت �  ��ل 

ء إ�  �
ا��ذن �� و� إ�� و� ��

� �    ��م ا������ ��

 “মুয়াযিযেনর আযােনর �িন 

যতদূর পয�� �প�ছায়, তত দূর 

পয�� যত ি�ন, ইনসান এবং 

যত ব� রেয়েছ, সকেলই তার 

পে� সা�� �দেব।” (বুখারী-

৫৮৪) 

 

------------- 

িহসাব �হেণর পূেব� িনেজর িহসাব িনেজই কের নাও! 

আমল পিরমােপর পূেব� িনেজর আমল �মেপ নাও! 

আ�াহর সামেন উপি�ত হেত পূণ� ��ত হেয় যাও! 
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মীযান (মানদ�) 
 

হাশেরর ময়দােন সবাইেক যথাযথ �িতফল �দােনর জন� 

মানুেষর কৃতকম� পিরমাপ করেত মানদ� �াপন করা হেব। 

আমল পিরমােপর ধাপ �� হেব �ে�া�র ও িহসাব িনকাশ 

�শেষ। কারণ, িহসাব-িনকাশ হেলা আমেলর �িতদান িনধ�ারেণর 

জন�, আর পিরমাপ হেলা আমেলর পিরমাণ িনণ�েয়র জন�; �যন 

পিরপূণ� �িতফল সাব�� হয়, িব�ুমা� তারতেম�র �কান 

অবকাশ না থােক। 

 

* কী �সই মীযান? 

* কী তার �বিশ��? �কমন তার আকৃিত? 

* কী পিরমাপ করা হেব? 

* সকল কৃতকম�ই িক মােপ আসেব? 
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ভূিমকা 

মীযান (মানদ�) �াপন সং�া� দলীলসমূহ 

মীযান এর আকৃিত 

সূ� পিরমাপ 

মীযােন কী কী রাখা হেব 

ওজন অনুযায়ী পিরণাম িনধ�ারণ 

কােফরেদর আমলসমূহ 

মীযােন সবেচ’ ভারী আমল 
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ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা কুরআনুল কারীেম মীযােনর কথা উে�খ কের 

তার জন� যথাযথ ��িত িনেত মানুষেক আেদশ কেরেছন। নবী 

করীম সা. মীযােনর বণ�না িদেয় তােত ভারী ও হালকা আমল 

স�েক� উ�তেক অবিহত কেরেছন। 

 

* মীযান �াপন সং�া� �মাণ 

আ�াহ বেলন, 

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّ 

  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ

 ٤٧األن�ياء:  َّ رت  يب ىب

 “আিম �কয়ামেতর িদন ন�ায়িবচােরর 

মানদ� �াপন করব। সুতরাং কারও �িত জুলুম হেব না। যিদ 

�কােনা আমল সিরষার দানা পিরমাণও হয়, আিম তা উপি�ত 

করব এবং িহসাব �হেণর জন� আিমই যেথ�।” (সূরা আি�য়া-

৪৭) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 
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 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّ 

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف

 ١٠١ا�ؤمنون:  َّ مم خم  حم جم هل مل خل حل

- ١٠٣ 

 “অতঃপর যখন িশ�ায় ফুঁৎকার �দয়া হেব, �সিদন তােদর 

পার�িরক আ�ীয়তার ব�ন থাকেব না এবং এেক অপরেক 

িজ�াসাবাদ করেব না। যােদর পা�া ভারী হেব, তারাই হেব 

সফলকাম। আর যােদর পা�া হালকা হেব তারাই িনেজেদর 

�িত সাধন কেরেছ, তারা �দাযেখই িচরকাল বসবাস করেব।” 

(সূরা মুিমনুন ১০১-১০৩) 

� ��ل  ان ������ن  ا���� � � ا���
�

���ن ������ن �� ا����ن ������ن �

��ه    إ� ا���� ����ن � ا����� ����ن � و��

নবী করীম সা. বেলন, “দুিট বাক�, উ�ারেণ অিত সহজ, তেব 

মীযােন অেনক ভারী হেব এবং দয়াময় আ�াহর কােছও বাক� 

দু’িট ি�য়ঃ  

��ه  ����ن � ا����� ����ن � و��

অথ�ঃ (আমরা আ�াহর �শংসা ও পিব�তার �ণগান করিছ। 

মহান আ�াহর পিব�তা �ঘাষণা করিছ।” (বুখারী-৬০৪৩) 

আ�ু�াহ িবন মাসউদ রা. এর পােয়র দুই �গাছা স�েক� নবীজী 

বেলিছেলন,  
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ان أ��� �� أ�� � � ا���
�

� ���  

 “ওই দুিট পা মীযােন ও�দ পব�ত অেপ�া ভারী পড়েব।” 

সামেন িব�ািরত িববরণ আসেছ। 

 

* মীযােনর আকার 

কুরআন হািদেসর বণ�নাসমূেহ িচ�া করেল �� বুেঝ আেস �য, 

মীযান হেব �কৃত মানদ�। পিরমাপ করার জন� একিট ক�া ও 

দু’িট পা�া থাকেব। একিট ভারী হেল অপরিট হালকা হেয় 

যােব। তেব এর আয়তন স�েক� �� িকছু বিণ�ত নয়। আ�াহ 

ছাড়া এর সিঠক আয়তন স�েক� �কউ অবগত নয়। �সিট হেব 

িবশাল এক মানদ�।  

 � ان ��م ا������ ��� وزن ��� ��ل �  �� ���ن � �� ا���� � ���� ا���

ن ��ا ؟ ����ل  � رض ����� ����ل ا����� � �� رب �� ��
�
ا��وات و ا�

ك  � � ����ل ا����� � ������ �� �����
���� �� ��� �� � ����

  �� ���د�� 

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন মীযান �াপন করা 

হেব। সকল আসমান ও জিমন যিদ তােত পিরমাপ করেত হয়, 

করা যােব। �ফেরশতাগণ বলেবন, �হ �িতপালক, কার জন� 

পিরমাপ হেব? আ�াহ বলেবন, আমার সৃি� �থেক যার জন� 

ই�া! তখন �ফেরশতাগণ বলেবন, আমরা আপনার পিব�তা 
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�ঘাষণা করিছ। সিত�ই, আমরা আপনার যথাযথ উপাসনা করেত 

পািরিন।” (মু�াদরােক হািকম-৮৭৩৯) 

 

* সূ� এক মানদ� 

চরম সুিবচােরর বিহঃ�কাশ। মানুেষর �ছাট-বড় সকল কৃতকম� 

�সখােন �তালা হেব। আ�াহ বেলন, 

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّ 

 َّ رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 ٤٧األن�ياء: 

“�কয়ামেতর িদন আিম ন�ায়িবচােরর মানদ� �াপন করব। 

সুতরাং কারও �িত জুলুম হেব না। যিদ �কােনা আমল সিরষার 

দানা পিরমাণও হয়, আিম তা উপি�ত করব এবং িহসাব 

�হেণর জন� আিমই যেথ�।” (সূরা আি�য়া-৪৭) 

 

��, মীযান িক একিট হেব নািক একািধক? 

উ�রঃ একািধক মীযানও হেত পাের। হেত পাের 

�েত�ক মুিমেনর জন� পৃথক মানদ�। অথবা মুিমনেদর জন� 

এক মীযান এবং কােফরেদর জন� িভ� মীযান। �েত�ক 

উ�েতর জন� পৃথক পৃথক মীযানও হেত পাের। এর সিঠক 

�ান �কবল আ�াহর কােছই। তেব 
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  َّٰذ يي ُّ 

“আিম �কয়ামেতর িদন ন�ায়িবচােরর মানদ� �াপন করব” 

আয়াত �থেক বুঝা যায় �য, মীযান একািধক হেব। আবার উ� 

আয়ােত মানদ� বলেত পিরমাপকৃত িবষয়ও উে�শ� হেত 

পাের। 

 

* মীযােন কী রাখা হেব? 

পিরমাপকৃত িক মানুেষর কৃতকম�, আমলনামা নািক বা�া 

িনেজই? 

উলামােয় �করাম এ িবষেয় িবিভ� মত �কাশ কেরেছন। 

সব�ািধক �হণেযাগ� মত হেলা, সব�েলাই পিরমাপেযাগ�। িবিভ� 

হািদেস এর �মাণ পাওয়া যায়। 

 

কৃতকম� পিরমাপ 

কিতপয় হািদেস মানুেষর কৃতকম� 

পিরমােপর কথা বলা হেয়েছ।  

 � ة  � �� ا���� ���� �  ��ل �� أ��

� ���ن ������ن �� ا����ن ����
�

��ن �

ان ������ن إ� ا���� ����ن �  � ا���

��ه    ا����� ����ن � و��
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নবী করীম সা. বেলন,  “দুিট বাক�, যা উ�ারেণ অিত সহজ, 

তেব মীযােন অেনক ভারী এবং দয়াময় আ�াহর কােছও বাক� 

দু’িট ি�য়ঃ যার অথ�ঃ (আমরা আ�াহর �শংসা ও পিব�তার 

�ণগান করিছ। মহান আ�াহর পিব�তা �ঘাষণা করিছ।” 

(বুখারী-৬০৪৩) 

অন�� নবীজী বেলন, “আ�াহর �শংসা পাঠ মীযানেক ভের 

�দেব।” (মুসিলম-৫৫৬) 

 

আমলনামা পিরমাপ 

মানুেষর কৃতকেম�র িববরণ-স�িলত আমলনামা পিরমাপ হেব। 

নবী করীম সা. কােলমােয় শাহাদাৎ িলিখত কাগজ মীযােন 

�াপন সং�া� হািদেসর মেধ� বেলন,  

� �� رؤوس ا����� ��م �  ��ل ر��ل � 
�� �� أ��� ���ح ��

� �� ا��� �� ���ل �  �� � � ا������ ����� � ��� و ����ن ��

�ب  أ���� �� ��ا ���� ����ل � � �� رب ����ل أ�� ��ر أو ���� ���

ا���� ����ل � � �� رب ����ل �� � إن �� ����� ����ت و أ�� � 

��  � � أن � إ� إ� � و أن �ا ���ه و أ���� ����ج � ����� ��� ��

ر��� ����ل � �� رب �� ��ه ا������ �� ��ه ا����ت ����ل � إ�� � 

� ��� ����� ا����ت 
�

� ��� و ا������ �
�

��� ��ل ����� ا����ت �

ء و ���� ا������ �
  �� ���� �� ا� � ��
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“একব�ি�েক �ক� কের �কয়ামেতর িদন সকল সৃি�র মেধ� 

�হ-�চ পেড় যােব। তার িবপে� িনরান�ইিট সংরি�ত কাগজ 

উ�ু� করা হেব। �িতিট কাগজ দৃি�সীমা পিরমাণ দীঘ�। আ�াহ 

বলেবন, এ�েলা তুিম অ�ীকার করেত পারেব? �স বলেব, না 

�হ �িতপালক! বলেবন, আমার প� �থেক িনযু� �ফেরশতাগণ 

িক �তামার �িত অিবচার কেরেছ? �স বলেব, না �হ 

�িতপালক ! �িতপালক বলেবন, �তামার িকছু বলার আেছ? 

�তামার িক �কান �নকী আেছ? অতঃপর �লাকিট ভয় �পেয় 

বলেব, না। �িতপালক বলেবন, িন�য় �তামার জন� আমার 

কােছ একিট পুণ� রেয়েছ। আজ �তামার �িত অিবচার করা 

হেব না। অতঃপর একিট কাগজ �বর করা হেব �যখােন �লখা 

� أن � إ� إ� � و أن �ا ���ه و ر���أ ��  

�স বলেব, �হ �িতপালক! এত�েলা িবশাল তািলকার সামেন 

এই �ছা� িচরকুেটর কীই-বা মূল�! �িতপালক বলেবন, আজ 

�তামার �িত অিবচার করা হেব না। অতঃপর সকল 

কাগজ�েলা এক পা�ায় রাখা হেব এবং �ছা� িচরকুট অপর 

পা�ায় রাখা হেব। অতঃপর দীঘ� কাগজ�েলার পা�া ধপাস 

কের পেড় যােব এবং �ছা� িচরকুেটর পা�া ভারী হেয় যােব। 

আ�াহর নােমর িবপরীেত �কান িকছু ভারী হেত পাের না।” 

(িতরিমযী-২৬৩৯) 

বুঝা �গল, মানুেষর আমলনামাও পিরমাপ হেব। 
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�াসি�ক 

�ধু  “লা ইলাহা ই�া�াহ” জা�ােত �েবশ কিরেয় 

�দেব? 

হািদেস বলা হেয়েছ �য, এক�বােদর �ীকৃিত সকল �নাহেক 

মুেছ �দয়। �য �ীকৃিতর পর মুরতাদ হওয়ার ভয় থােক না। 

ইসলাম �থেক �বর হওয়ার অবকাশ থােক না। তেব যিদ 

মুরতাদ হওয়ার আশ�া থােক, তেব তার  “লা ইলাহা ই�া�াহ” 

�কবল একিট বাক� উ�ারণ ছাড়া িকছু নয়। 

�� �����ن � �� ��ل � إ� إ� � د��  ��� ����� ا����� � إن ��

��� ���ل�  ��ا�� � د�� ا�� � و����   �� ��ل � إ� إ� � ، ��دى ���

হাসান বসরী রহ. �ক িজে�স করা হেলা, অেনেক বেল থােক, 

�য ব�ি�  “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, �স জা�ােত �েবশ 

করেব। উ�ের িতিন বলেলন, �য ব�ি�  “লা ইলাহা ই�া�াহ” 

বলেব এবং তার সমুদয় অিধকার ও ফরয�েলা আদায় করেব, 

�সই জা�ােত �েবশ করেব।” 

হ�াঁ..  “লা ইলাহা ই�া�াহ” তখনই জা�ােত �েবেশর উপকরণ 

হেব, যখন এ বােক�র সমুদয় চািহদা পূরণ হেব। মুনািফকরা 

যিদ  “লা ইলাহা ই�া�াহ” বেল, তােদর �কােনা কােজ আসেব 

না; বরং তােদর িঠকানা জাহা�ােমর সব�িনে�ই হেব। কারণ, 
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তারা �কবল মুেখই বেল, অ�ের িব�াস কের না। অ� �ত�� 

িদেয় তার চািহদা�েলা পূরণ কের না। 

 

�য়ং ব�ি�ও পিরমাপ হেত পাের 

এভােব �য, ব�ি�েক মীযােন উঠােনা হেলা। অতঃপর তার 

কৃতকম� অনুযায়ী তার পা�া ভারী বা হালকা হেলা।  

ইবেন মাসউদ রা. এর ঘটনা স�িলত হািদেস এর িববরণই 

এেসেছ। িতিন নবী করীম সা. এর সােথ একবার একিট বৃে�র 

পাশ িদেয় অিত�ম করিছেলন। নবী করীম সা. তােক �সই 

বৃে� উেঠ িমসওয়াক �তিরর জন� একিট ঢাল �কেট আনার 

আেদশ করেলন। ইবেন মাসউদ িছেলন হালকা �দহগড়েনর। 

িতিন গােছ উেঠ ঢাল কাটিছেলন। িঠক �সই মুহূেত� বাতাস এেস 

কাপড় সিরেয় �ফলেল তার পােয়র দুই নলা �কাশ হেয় যায়। 

তার দু’পােয়র িছপিছেপ নলা �দেখ সবাই �হেস উেঠ। নবী 

করীম সা. বলেলন, 

� � �����ن؟!�� �� د�� �����؟! وا�
�

�� أ��� � �ي ���� ���ه إ��

ان �� أ�� �   ا���

�তামরা হাসছ �কন? তার দুই স� নলা �দেখ? ঐ স�ার শপথ, 

যার হােত আমার �াণ, তার দুই স� নলা মীযােন ও�দ পব�ত 

�থেকও অিধক ভারী পড়েব।” (মুসনােদ আহমদ-৩৯৯১) 
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কীেস তার দুই পা’�ক মীযােন ভারী করল? িনঃসে�েহ তা তার 

দীঘ� নামায, অিধক পিরমােণ �রাযা.. ইত�ািদ। 

আর ইবেন মাসউদ ব�তীত �য ব�ি�বগ� িনেজেদর �দহেক সুঠাম 

ও �ূলকায় বািনেয়েছ। বাহ�ত সুদশ�ন �পাশাক পরেলও অভ��র 

রেয় �গেছ �নাংরা, তােদর ব�াপাের নবীজী বেলন, 

ن ��� � ���ح ����� � � ��م ا������ � �� � ا���� ا����� ا�����
 إ�� �����

� � ، �� ��ل    ا��ءوا إن ����

 ١٠٥ا�كهف:  َّ خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

  “িন�য় সুঠাম ও �ূলকায় ব�ি� �কয়ামেতর িদন আসেব, 

আ�াহর কােছ �স মশার ডানা পিরমাণ মূল�ায়নও পােব না। 

অতঃপর বলেলন, �তামরা চাইেল পাঠ কর..  “�কয়ামেতর িদন 

তােদর জন� আিম মানদ� �াপন করব না” (সূরা কাহফ-১০৫)-

(বুখারী-৪৪৫২) 

 

ব�ি�র পিরণাম তার আমেলর পিরমাপ অনুপােত িনধ�ারণ হেব 

সুতরাং যার সৎকম�ফেলর পা�া ভারী হেব, �স জা�ােত যােব। 

আর যার অসৎকম�ফেলর পা�া ভারী হেব, �স জাহা�ােম যােব। 

তেব যিদ আ�াহ �মা কের �দন অথবা তার ব�াপাের 

সুপািরশকারীেদর সুপািরশ �হণ কেরন। আ�াহ বেলন, 



 454

  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام ُّ 

 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 ٩ - ٨األعراف:  َّ خب حب جب هئ

  “আর �সিদন যথাযথই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা�া ভারী 

হেব, তারাই সফলকাম হেব। আর যােদর পা�া হালকা হেব, 

তারাই এমন হেব, যারা িনেজেদর �িত কেরেছ। �কননা, তারা 

আমার আয়াতসমূহ অ�ীকার করত।” (সূরা আ’রাফ ৮,৯) 

 

��, যােদর সৎকােজর পা�া এবং অস ৎকােজর পা�া 

সমান-সমান হেব, তােদর কী উপায়? 

উ�রঃ এেদর িঠকানা হেব আ‘রােফ। আ‘রাফবাসী 

জা�াত ও জাহা�ােমর মধ��েল থাকেব। �যমনিট আ�াহ 

বেলেছন, 

 َّ ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ُّ 

 ٤٦ألعراف: ا
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 “এবং আ‘রােফর উপের অেনক �লাক থাকেব। তারা �েত�কেক 

তার তার িচ� �ারা িচেন �নেব।” (সূরা আ’রাফ-৪৬) 

আ‘রাফবাসীর পিরণাম-�ল িবলে� িনধ�ারণ হেব। পিরণাম-�ল 

িনধ�ারণ �শেষ জা�াতবাসী জা�ােত চেল যােব আর 

জাহা�ামবাসী জাহা�ােম �েবশ করেব। অতঃপর সুপািরেশর 

��ি�েত আ‘রাফবাসীেক আ�াহ তা‘লা জা�ােত �েবশ 

করােবন। এিট হেব দয়াময় আ�াহর প� �থেক পরম ক�ণা। 

জা�াত ও জাহা�ামবাসীর আেলাচনা �শেষ আ�াহ তা‘লা 

আ‘রাফবাসীর িববরণ এভােব িদেয়েছন 

 يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ُّ 

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 ٤٧ - ٤٦األعراف:  َّ ين

 “উভেয়র মাঝখােন থাকেব একিট �াচীর এবং আ‘রােফর 

উপের অেনক �লাক থাকেব। তারা �েত�কেক তার িচ� �ারা 

িচেন �নেব। তারা জা�াতীেদরেক �ডেক বলেবঃ �তামােদর 

উপর শাি� বিষ�ত �হাক। তারা তখনও জা�ােত �েবশ করেব 

না, িক� �েবশ করার ব�াপাের আ�হী হেব। যখন তােদর দৃি� 

জাহা�ামীেদর উপর পড়েব, তখন বলেব, �হ আমােদর 
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�িতপালক, আমােদরেক এ জােলমেদর সাথী করেবন না।” 

(সূরা আ’রাফ ৪৬,৪৭) 

 

* কােফরেদর কৃতকম� 

ব�ি� চায় কােফর �হাক বা মুসিলম; কারও �িত আ�াহ িব�ু 

পিরমাণ অিবচার করেবন না। অেনক কােফেরর আমল ওজনই 

করা হেব না। আ�াহ বেলন,  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 

 ١٠٥ا�كهف:  َّ خت حت جت هب مب

“তারাই �স �লাক, যারা তােদর পালনকত�ার িনদশ�নাবলী এবং 

তাঁর সােথ সা�ােতর িবষয় অ�ীকার কের। ফেল তােদর কম� 

িন�ল হেয় যায়। সুতরাং �কয়ামেতর িদন তােদর জন� আিম 

�কান ��� ি�র করব না।” (সূরা কাহফ-১০৫) 

 

কােফরেদর কৃতকম� দুই �কার 

�থম �কার 

যারা সীমাল�ন কেরেছ এবং দুিনয়ােত িবশৃ�লা ছিড়েয়েছ। 

তােদর সকল কৃতকম� পিরত�াজ�। মূলত কম� স�াদনকােলই 

তারা �কান ফলাফল আশা কেরিন। তােদর এসব কৃতকম�েক 

আ�াহ অ�কার বেল আখ�ািয়ত কেরেছন। আ�াহ বেলন, 
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 رنمم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ 

 حئ جئ يي ىيني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 ٤٠ا�ور:  َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 “অথবা (তােদর কম�) �ম� সমুে�র বুেক গভীর অ�কােরর 

ন�ায়, যােক উে�িলত কের তরে�র উপর তর�, যার উপের ঘন 

কােলা �মঘ আেছ। এেকর উপর এক অ�কার। যখন �স তার 

হাত �বর কের, তখন তােক এেকবােরই �দখেত পায় না। 

আ�াহ যােক �জ�ািত �দন না, তার �কান �জ�ািতই �নই।” (সূরা 

নূর-৪০) 

 

ি�তীয় �কার 

দুিনয়ােত যারা পরকােল �িতদােনর আশায় সৎকাজ কেরেছ, 

�যমন সাদকা, আ�ীয়তার ব�ন বজায়, অত�াচািরেতর সহায়তা, 

জনেসবামূলক কাজ ইত�ািদ.. এর িবিনময় তােক দুিনয়ােতই 

িদেয় �দয়া হেব। হয়েতা তােদর ধনস�দ বািড়েয় �দওয়া হেব, 

আ�া �শা� করা হেব, অসু�তা দূর করা হেব, ক� লাঘব করা 

হেব অথবা িবপদ দূর করা হেব। তেব পরকােল এসব কম� 

�কােনাই উপকাের আসেব না। কারণ, আমল কবুেলর একমা� 

শত�ই হল, আ�াহর �িত ঈমান। 
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তথািপ আ�াহর িনকট সৎ ও অসৎ কােফর এক নয়। তাই �তা 

তােদর সৎকম�ীেদরেক দুিনয়ােতই �িতদান িদেয় �দন। আ�াহ 

বেলন, 

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت

 ١٥هود:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف

- ١٦ 

 “�য ব�ি� পািথ�ব জীবন ও তার চাকিচক�ই কামনা কের, হয় 

আিম দুিনয়ােতই তােদর আমেলর �িতফল �ভাগ কিরেয় �দব 

এবং যােত তােদর �িত িকছুমা� কমিত করা হয় না। এরাই 

�সসব �লাক যােদর জন� আ�ন ছাড়া িকছুই �নই। তারা এখােন 

যা িকছু কেরিছল সবই বরবাদ কেরেছ; আর যা িকছু উপাজ�ন 

কেরিছল, সবই িবন� হেলা।” (সূরা হূদ ১৫,১৬) 

 

আ�াহ তােদর কৃতকেম�র িকছু দৃ�া� বণ�না কেরেছন, 

মরীিচকা সদৃশ 

কারণ, তারা এসব কােজর িবিনমেয় �িতদান আশা কের। অথচ 

�িতদােন এরা িকছুই পােব না। তার দৃ�া� ঐ িপপািসত ব�ি�র 

ন�ায়, �য মরীিচকােক পািন মেন কের। আ�াহ বেলন, 
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 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 ٣٩ا�ور:  َّ  ىف يث

 “যারা কােফর, তােদর কম� ম�ভূিমর মরীিচকা সদৃশ, যােক 

িপপািসত ব�ি� পািন মেন কের। �শষপয�� যখন �স তার কােছ 

যায়, তখন িকছুই পায় না এবং পায় �সখােন আ�াহেক, 

অতঃপর আ�াহ তার িহসাব চুিকেয় �দন। আ�াহ �ত িহসাব 

�হণকারী।” (সূরা নূর-৩৯) 

 

ছাই সদৃশ 

লাকিড় আ�েন পুেড় যাওয়ার পর যা অবিশ� থােক, তােকই 

ছাই এবং কয়লা বলা হয়। কােফরেদর আমল �সই ছাইেয়র 

ন�ায়, যা সামান� বাতাস এেলই িবি�� হেয় উেড় যায়। 
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আ�াহ বেলন, 

 مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ُّ 

 مك لكخك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ

 ١٨يم: إبراه َّ  مل خل حل جل

যারা �ীয় পালনকত�ার স�ার 

অিব�াসী তােদর অব�া এই 

�য, তােদর কম�সমূহ 

ছাইভে�র মত যার উপর 

িদেয় �বল বাতাস বেয় যায় 

ধূিলঝেড়র িদন। তােদর উপাজ�েনর �কােনা অংশই তােদর 

করতলগত হেব না। এটাই দূরবত�ী পথ��তা। (সূরা ইবরাহীম-

১৮) 

 

��, কােফরেদর কৃতকম� অ�াহ� �কন? 

উ�রঃ আ�াহ তা‘লা মানুষেক সৃি� কেরেছন �কবলই 

তার উপাসনার জন�। তােদরেক আেদশ কেরেছন আনুগেত�র। 

পাশাপািশ যুেগ যুেগ নবী-রাসূল ��রণ কের তােদরেক 

সুসংবােদর সােথ সােথ শাি�র ভয়ও �দিখেয়েছন। নবীগণ 

তােদরেক �মাণসহ সত� বুিঝেয়েছন। তথািপ তারা িবমুখতার 

পথ �বেছ িনেয়েছ। আ�াহর বাণী অ�ীকার কেরেছ। অথচ তারা 
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পাগল িছল না। ফেল িনেজেদর কৃতকেম�র �ারাই তারা শাি�র 

�যাগ� হেয়েছ। 

�সিদন সকল মানুষেক আ�াহ উপি�ত করেবন। সকেলর 

িহসাব �নেবন হাশেরর ময়দােনর �সই িবচারালেয়। �সিদেন 

কােফরেদর অব�া বণ�না করেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 َّ نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 ٦٢القصص: 

  “�যিদন আ�াহ তােদরেক �ডেক বলেবন, �তামরা যােদরেক 

আমার শরীক মেন করেত, তারা �কাথায়?” (সূরা কাসাস-৬২) 

হ�াঁ.. �কাথায় তারা, যােদর �তামরা উপাসনা করেত? যােদরেক 

�তামরা বড় মেন করেত? যােদর �নকট� অজ�ন সেচ� িছেল? 

আ�াহর রাজে� তােদরেকও অংশীদার ভাবেত! আজ তারা 

�কাথায়? �কন �তামােদর মু� করেত আসেছ না?  

আ�াহ বেলন, 

القصص:  َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّ 

٦٥ 

 “�যিদন আ�াহ তােদর �ডেক বলেবন, �তামরা রাসূলেদরেক কী 

উ�র িদেয়িছেল?” (সূরা কাসাস-৬৫) 

অন�� আ�াহ বেলন, 
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 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ 

 ١١ - ٨القارعة:  َّ  زي ري ٰى ين

 “আর যার পা�া হালকা হেব, তার িঠকানা হেব হািবয়া। আপিন 

জােনন তা কী? ��িলত অি�।” (সূরা �ািরআ ৮-১১) 

আ�াহর বাণী, 

  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّ 

 مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم

 ١٠٥ - ١٠٣ا�ؤمنون:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل

 “এবং যােদর পা�া হালকা হেব তারাই িনেজেদর �িতসাধন 

কেরেছ, তারা জাহা�ােমই িচরকাল বসবাস করেব। আ�ন 

তােদর মুখম�ল দ� করেব এবং তারা তােত বীভৎস আকার 

ধারণ করেব। �তামােদর সামেন িক আমার আয়াতসমূহ পিঠত 

হেতা না? �তামরা �তা �স�েলােক িমথ�া বলেত।” (সূরা মুিমনুন 

১০৩-১০৫) 

 

��, কােফরেদর িহসাব �নয়া হেব িক? 

উ�রঃ সবাইেক �� করা হেব এবং সকেলর কাছ 

�থেকই িহসাব �নওয়া হেব। 
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��, কােফরেদর িঠকানা �তা জাহা�াম; তারপরও 

�কন তােদর িহসাব �নয়া হেব? �কন তােদর কৃতকম� 

পিরমাপ করা হেব? 

আ�াহর বাণী 

 ٢٤ا�صافات:  َّ  ٰه مه جه هنمنُّ 

 “তােদরেক থামাও, তারা িজ�ািসত হেব” (সূরা সাফফাত-২৪) 

উ�রঃ িবিভ� কারেণ তােদরেক �� করা হেব। ত�েধ�, 

 

(১) ন�ায়িবচার ও তােদর িবপে� �মাণ �িত�ার উে�েশ� 

যােত তােদর �কােনা�প যুি� বা অজুহাত উপ�াপন করার 

সুেযাগ না থােক। আ�াহ বেলন, 

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّ 

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 ٤٩ا�كهف:  َّ زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك

 “আর আমলনামা সামেন রাখা হেব। তােত যা আেছ; তার 

কারেণ আপিন অপরাধীেদরেক ভীত-স�� �দখেবন। তারা 

বলেব, হায় আফেসাস, এ �কমন আমলনামা। এ �য �ছাটবড় 

�কান িকছুই বাদ �দয়িন; সবই এেত রেয়েছ। তারা তােদর 

কৃতকম�েক সামেন উপি�ত পােব। আপনার পালনকত�া কারও 

�িত জুলুম করেবন না।” (সূরা কাহফ-৪৯) 
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(২) লাি�ত করার উে�েশ�.. 

আ�াহ বেলন, 

 نب مبزب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

 ٣٠األنعام:  َّ نت  مت زت رت يب ىب

 “আর যিদ আপিন �দেখন; যখন তােদরেক �িতপালেকর 

সামেন দাঁড় করােনা হেব। িতিন বলেবন, এটা িক বা�ব সত� 

নয়? তারা বলেব, হ�াঁ.. আমােদর �িতপালেকর কসম! িতিন 

বলেবন, অতএব �ীয় কুফেরর কারেণ শাি� আ�াদন কর।” 

(সূরা আনআম-৩০) 

 

(৩) �মৗিলক িবধানাবলীর পাশাপািশ শরীয়েতর শাখা-গত 

িবধানসমূহ পালেনও তারা আিদ�.. 

ফেল �যসব িবষেয় তারা অব�া কেরেছ ও সেত�র িব��াচরণ 

কেরেছ, �সসব িবষেয় তােদরেক িজে�স করা হেব। 

নামায, �রাযা ও যাকাত ইত�ািদ ফরয িবষয় পিরত�াগ স�েক�ও 

তােদর িজে�স করা হেব।  

আ�াহ বেলন, 

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث ُّ 

 ٧ - ٦فصلت:  َّ يك ىك
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 “আর মুশিরকেদর জন� রেয়েছ দুেভ�াগ, যারা যাকাত �দয় না 

এবং পরকালেক অ�ীকার কের।” (সূরা ফুসিসলাত ৬,৭) 

অপরাধীেদর স�েক� আ�াহ বেলন, 

 مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ 

ا�دثر:  َّ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من

٤٦ - ٤٢ 

 “বলেব, �তামােদরেক কীেস জাহা�ােম নীত কেরেছ? তারা 

বলেব, আমরা নামায পড়তাম না, অভাব��েক আহায�� িদতাম 

না, আমরা সমােলাচকেদর সােথ সমােলাচনা করতাম এবং 

আমরা �িতফল িদবসেক অ�ীকার করতাম।” (সূরা মু�াছিছর 

৪২-৪৬) 

 

(৪) কৃতকেম� তারতম� হেব 

ফেল শাি�র �র িনণ�েয়র জন� তােদর িহসাব হেব; জা�ােত 

�েবেশর জন� নয়। �যমনিট কােফর অব�ায় মৃতু�বরণকারী 

আবু তােলব (নবীজীর চাচা) স�েক� আ�াস িবন আ�ুল 

মু�ািলব রা. িজে�স কেরিছেলনঃ 

��� و���� ��،  ؟ ���� �ن �� � �� ر��ل �! �� ���� أ�� ���� ����

� ا��رك � ��� ، ���ل 
�

ر ، و��� أ�� ��ن � ��ح �� ��
�

� �
�

� ��

��� �� ا���ر
�
   ا�



 466

�হ আ�াহর রাসূল, আপিন িক আবু তািলেবর �কােনা উপকার 

করেত �পেরেছন? িতিন �তা আপনােক িনরাপ�া িদেতন, 

আপনার জন� রাগাি�ত হেতন। নবীজী বলেলন, হ�াঁ.. �স পােয়র 

�গাছা পিরমাণ আ�েনর মেধ� আেছ। আিম না হেল তার িঠকানা 

জাহা�ােমর সব�িন� �ের হেতা।” (মুসিলম-৫৩১) 

বুঝ �গল, আবু তােলব আবু লাহাব অেপ�া লঘু শাি�র মেধ� 

আেছ। 

 

��, কােফরেদর আমলনামা কীভােব ওজন হেব? 

পা�ায় রাখার মত �কান সৎকম� িক তােদর থাকেব? 

উ�রঃ কােফরেদর কৃতকম� মীযােনর উভয় পা�ায় রাখা হেব। 

এক পা�ায় তার কুফর ও িশরেকর আমল রাখা হেব, অপর 

পা�ায় রাখার মত িকছু থাকেব না। এভােব কুফেরর পা�া ভারী 

পড়েব। 

পূেব�ই আেলািচত হেয়েছ, �কান কােফর যিদ সৎকম� কের থােক, 

তেব আ�াহ দুিনয়ােতই এর িবিনময় িদেয় �দেবন। আ�াহ 

বেলন, 

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
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 ١٥هود:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف

- ١٦ 

 “�য ব�ি� পািথ�ব জীবন ও তার চাকিচক�ই কামনা কের, হয় 

আিম দুিনয়ােতই তােদর আমেলর �িতফল �ভাগ কিরেয় �দব 

এবং যােত তােদর �িত িকছুমা� কমিত না করা হয়। এরাই 

�সসব �লাক যােদর জন� আ�ন ছাড়া িকছুই �নই। তারা এখােন 

যা িকছু কেরিছল সবই বরবাদ কেরেছ; আর যা িকছু উপাজ�ন 

কেরিছল, সবই িবন� হল।” (সূরা হূদ ১৫,১৬) 

িশরক সকল সৎকম�েক �ংস কের �দেব। ফেল আেখরােত 

তার �াপ� বলেত িকছুই থাকেব না। আ�াহ বেলন, 

 زي ري ٰى ين ىننن من  زن رن ُّ 

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 ٦٦ - ٦٣ا�ز�ر:  َّ جض مص خص حص مس  خس

“আসমান ও জিমেনর চািব তাঁরই িনকট। যারা আ�াহর 

আয়াতসমূহেক অ�ীকার কের, তারাই �িত��। বলুন, �হ 

মূখ�রা, �তামরা িক আমােক আ�াহ ব�তীত অেন�র এবাদত 

করেত আেদশ করছ? আপনার �িত এবং আপনার পূব�বত�ীেদর 
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�িত �ত�ােদশ হেয়েছ, যিদ আ�াহর শরীক ি�র কেরন, তেব 

আপনার কম� িন�ল হেব এবং আপিন �িত��েদর একজন 

হেবন। বরং আ�াহরই এবাদত ক�ন এবং কৃত�েদর অ�ভু�� 

থাকুন” (সূরা যুমার ৬৩-৬৬) 

নবী করীম সা. �থেক বিণ�ত �য, কােফেরর সৎকেম�র �িতদান 

দুিনয়ােতই িদেয় �দয়া হেব। ফেল �কয়ামেতর িদন �স খািল 

হােত আ�াহর কােছ আসেব।   

 ِ
َّ

 ا�
ُ

 َرُ��ل
َ

�ل
َ
�   

ً
��َ�َ�َ ��ً�ِ

ْ
��ُ ُ�ِ
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ْ
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� ِ
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ْ
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َ
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ْ
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�
ِ ا�

�
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َ�ى ��ِ ْ �
ُ
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�� َ
َ�ى ��ِ ْ �

ُ
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ٌ
��َ�َ�َ ُ َ� �ْ

ُ
�

َ
� ْ ِ�َ�ِة �َ

�
 ا�

َ
��َ ِإ�

ْ
�
َ
ا أ

َ
  َ���َّ ِإذ

নবী করীম সা. বেলন,  “মুিমেনর সৎকেম�র ব�াপাের আ�াহ 

িব�ুমা� অিবচার করেবন না। দুিনয়ােতও আ�াহ এর সুফল 

�দেবন এবং আেখরােত উ�ম িবিনময় দান করেবন। প�া�ের 

কােফেরর সৎকেম�র ফল দুিনয়ােতই আ�াহ �ভাগ কিরেয় 

�দেবন। অতঃপর যখন আেখরােত �স আ�াহর কােছ আসেব, 

তখন �িতফল �দওয়ার মেতা �কােনা সৎকম� তার ভা�াের 

থাকেব না।” (মুসিলম-৭২৬৭) 

 

��, কােফেদরেক �তা ��ই করা হেব না।  

القصص:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 
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٧٨ 

 “পাপীেদরেক তােদর পাপকম� স�েক� িজে�স করা হেব না” 

(সূরা কাসাস-৭৮) এবং অপর আয়ােত 

 ٣٥ا�رسالت:  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ 

- ٣٦ 

 “এটা এমন িদন, �যিদন �কউ কথা বলেব না। এবং কাউেক 

তাওবা করার অনুমিত �দয়া হেব না।” (সূরা মুরসালাত 

৩৫,৩৬) 

আয়াত�েয়র ব�াখ�া কী? 

উ�রঃ �কয়ামেতর িদন কােফরেদর অব�া দু’ধরেনর হেবঃ 

(১) মুিমনেদর ন�ায় তােদরেক সৎকম� িকংবা অস ৎ কম� স�েক� 

�কােনা িজ�াসাই করা হেব না। বরং তােদরেক �কবল লাি�ত 

করার উে�েশ� �� করা হেব। �কন চুির কেরছ? �কন ব�িভচার 

কেরছ? .. 

(২) �কয়ামেতর ময়দােন িবিভ� পয�ায় থাকেব। িহসাব িনকাশ, 

আমলনামা িবতরণ, সীরাত, হাউেয কাউসার..। �স িদনিট হেব 

অেনক দীঘ�। িকছু িকছু পয�ােয় তােদর িজে�স করা হেব আর 

িকছু িকছু পয�ােয় তােদর িজে�স করা হেব না। 

 

* মীযােন অিতভারী আমল 
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আমল যতই আ�াহর ি�য় হেব, ততই মীযােন তা ভারী পড়েব। 

আর মীযােন সৎকেম�র পা�া ভারী হেলই �স িচরসফলেদর 

অ�ভু�� হেয় যােব। 

আমেলর মেধ�ও আবার িকছু �কার রেয়েছ; �ছাট বড়, অিধক 

পুণ�ময়, অ� পুণ�ময়, হালকা ভারী..। নবী করীম সা. মীযােন 

ভারী কিতপয় আমেলর কথা বেল �গেছন। ত�েধ�.. 

 

(১) সৎচির� 

সাধারণ একিট �ণ; 

হােস�া�ল �চহারা আর নরম 

কথা। যােদরেক সৎচির� 

�দওয়া হেয়েছ, সদা মুচিক 

হািস যােদর �চহারায় �লেগ 

থােক এবং যােদর িশ�াচার উ�ম, মীযােন তােদর আমল 

সবেচেয় ভারী হেব। দয়াময় আ�াহর কােছও তারা অিতি�য় 

িবেবিচত হেব। 

নবী করীম সা. িছেলন সেব�া�ম চিরে�র অিধকারী। তাঁর 

আচরণ িছল সব�ে��। কুরআনুল কারীেম আ�াহ তা‘লা তার 

চিরে�র �শংসা কের বেলন, 

 ٤القلم:  َّ  ين ىن نن من زن ُّ 
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 “আপিন অবশ�ই মহান চিরে�র অিধকারী।” (সূরা �ালাম-৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّ 

 ١٥٩آل عمران:  َّ   ميخي

“আ�াহর রহমেতই আপিন তােদর জন� �কামল �দয় হেয়েছন। 

প�া�ের আপিন যিদ রাগ ও কিঠন �দয় হেতন তাহেল তারা 

আপনার কাছ �থেক িবি�� হেয় �যত।” (সূরা আেল ইমরান-

১৫৯) 

সৎচিরে�র �শংসায় নবীজী বেলন, 

ان ا���� ��م ا������ ��� ��� ، وإن �  � ��� �
�

ء ���� � �
إن أ��� ��

  ���� ا����� ا���يء

“�কয়ামেতর িদন মীযােন সবেচ’ ভারী হেব সৎচির�। ইতর 

এবং অিশ� �লােকরা আ�াহর ঘৃণার পা�।” (মুসনােদ আহমদ-

২৭৫৫৫) 

 

(২) আ�াহর িজিকর 

অিধক পিরমােণ আ�াহর িজিকর এবং তাসিবহ-তাহিলল 

মানুষেক আ�াহর িনকটবত�ী কের �দয়। �য যােক ভােলাবােস, 

তার �রণ বা আেলাচনা �স �বিশ কের। সুতরাং �য আ�াহেক 

ভােলাবাসেব, আ�াহর �রণও �স �বিশ �বিশ করেব।  
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আ�াহ বেলন, 

 َّ  حط  مض  ُّ 

 ١٥٢ا�قرة: 

 “�তামরা আমােক �রণ কর, 

আিমও �তামােদরেক �রণ করব।” (সূরা বা�ারা-১৫২)  

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّ 

 ٣٥األحزاب:  َّ  مس خس حس جس

 “আ�াহর অিধক িযিকরকারী পু�ষ ও িযিকরকারী নারী- তােদর 

জন� আ�াহ ��ত �রেখেছন �মা ও মহাপুর�ার।” (সূরা 

আহযাব-৩৫) 

 � �� أ���� وأز��� ��� ��� ��ل ا���� � � أ� أ���� ��
�

�� وأر��� �

در���� و��� �� �� إ���ق ا���� وا��رق و��� �� �� أن ����ا ��و� 

��ا أ����� ؟ � و���
�

��ا أ����    ذ�� � ��������ا �� ��ل  ����

নবী করীম সা. বেলন,  “��� আমল, �িতপালেকর কােছ সবেচ’ 

খাঁিট, �র বৃি�কারী এবং �ণ�-�পা দান অেপ�া উৎকৃ� আমল 

স�েক� িক আিম �তামােদর বলব? তাছাড়া এিট যু�ে�ে� 

শ�েদর িশরে�দ বা �তামােদর শহীদ হওয়া অেপ�া অিধক 
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উ�ম আমল! সবাই বলল, বলুন �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, 

তা হেলা আ�াহর িযিকর।” (মুসনােদ আহমদ-২১৭০২) 

��م ��  ���ل� �� ر��ل �، إن ��ء ر�� إ� ر��ل �  ا�� ا�� ��

�� ا���� �� ، ���ل
�
�� �

���
�

ت ���� ، � ���   ال ����� ر��� � �� � �

   ���� � ��و���

একব�ি� এেস নবী করীম সা. �ক িজে�স করল, �হ আ�াহর 

রাসূল, ইসলােমর িবিধিবধান আমার কােছ অিধক মেন হে�। 

আমােক িনিদ�� �কােনা আমল বেল িদন, যার উপর আিম 

অিবচল থাকব! নবীজী বলেলন, �তামার িজ�া �যন সব�দা 

আ�াহর �রেণ সজীব থােক।” (মুসনােদ আহমদ) 

িজিকর মীযােন অেনক ভারী পড়েব। নবী করীম সা. বেলন, 

ان ، ������ن إ� ا���� �  � � ا���
�

���ن ������ن �� ا����ن ، ������ن �

��ه ����ن � ا�����    ����ن � و��

“দুিট বাক�, উ�ারেণ অিত সহজ, তেব মীযােন অেনক ভারী 

হেব এবং দয়াময় আ�াহর কােছও বাক� দু’িট ি�য়ঃ  

��ه ����ن � ا�����   ����ن � و��

অথ�ঃ (আমরা আ�াহর �শংসা ও পিব�তার �ণগান করিছ। 

মহান আ�াহর পিব�তা �ঘাষণা করিছ।” (বুখারী-৭১২৪) 

উ�ম িজিকর হেলা, ‘আলহামদুিল�াহ’ বলা। মীযােন তা অেনক 

ভারী হেব। 
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ان ، و����ن � �  ��ل  �  ا���
�
�

�
�ن ، وا��� � � �� ا����ر ��� ا��

ن 
�
�

�
 -وا��� � �

�
�

�
رض - أو�

�
� ا��ء وا� ��� ��  

নবী করীম সা. বেলন,  “পিব�তা ঈমােনর অেধ�ক। 

‘আলহামদুিল�াহ’ মীযানেক ভের �দয়। ‘ছুবহানা�াহ’ এবং 

‘আলহামদুিল�াহ’ আসমান-জিমেনর মধ��ল পূণ� কের �দয়।” 

(মুসিলম-৫৫৬) 

 

(৩) আ�াহর জন� �কােনািকছু ওয়াকফ করা 

ওয়াকফ হেলা জিম বা স�েদর 

িনিদ�� �কােনা অংশ আ�াহর জন� 

িনিদ�� কের �দওয়া। ফেল �কউ 

আর তা িবি� করেত পারেব না। 

তা �থেক উপািজ�ত সমুদয় অথ� 

�সবামূলক কােজ ব�য় হেব। আর 

ওয়াকফকারীর জন� এিট 

সাদাকােয় জািরয়া’র উপকরণ 

হেব। 

�� ، أو �  ��ل  � آدم ا���� �� إ� �� ��ث� ���� ��ر إذا ��ت ��

   �� ����� �� ، أو و�� ��� ���� �

নবী করীম সা. বেলন, “মানুষ মের �গেল িতনিট ব�তীত সব 

আমল তার ব� হেয় যায়ঃ সাদাকােয় জািরয়া, তার �রেখ যাওয়া 
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�ান যার �ারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সুস�ান �য তার জন� 

�দায়া কের।” (মুসিলম-৬৯৯৫) 

ن � ���� ا���� �� �� و������ ��� ���� ��� إ ��ل ر��ل � 

�� � و����� ور�� أو ����ا ���ه أو ����  ه وو��ا ���� �� ��� و���

�ا أ��اه أو ���� أ����  � ا����� ���ه أو �� ��� ��� �
�

� ��� �� �

 و����� ����� �� ��� ���� 

নবী করীম সা. বেলন, “মৃতু�র পর �য সব আমল মুিমেনর সে� 

িগেয় িমিলত হেবঃ তার �শখােনা ও �চারকৃত �ান, �রেখ আসা 

সুস�ান, উ�রািধকারীেদর জন� �রেখ আসা আল-কুরআন, 

িনিম�ত মসিজদ, পিথক-মুসািফরেদর জন� �তির ঘর, �বাহকৃত 

ও খননকৃত পুকুর এবং জীব�শায় সু� অব�ায় �দানকৃত 

সাদকা। সব�েশষ সােথ থাকেব তার মৃতু�পরবত�ী জীবন।” 

(ইবেন মাজা-২৪২) 

� و������ ����ه �ن �  ��ل  �� ��� � ���� � إ��
�

�� ا���� ���� �

   ���� ور�� ورو�� و��� ����ت ��م ا������

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহর �িত পূণ� িব�াস �রেখ এবং 

তাঁর �িত�িত সত� �জেন আ�াহর রা�ায় �য একিট অ� 

লালন করল, তােক পিরতৃ� করা, পািন পান করােনা, তার িব�া 

এবং ��াব.. সবই �কয়ামেতর িদন সৎকেম�র অ�ভু�� হেব।” 

(বুখারী-২৬৯৮) 
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এসব বণ�নাসমূেহর �ারা ওয়াকেফর ফিযলত উপলি� করা 

যায়।  

���� و�ن  �� ����� ��� أ���ري ��� �� �� أ�� � أن أ�� ���� �ن أ

��ء و��� ������� ا���� و�ن ر��ل �   أ�� أ��ا� إ��� ���

 �� � � ��� ��ل أ�� ��� �� ب �� ��ء ��� ��� و���
�
� �� ���� ������

��ن } ��م 
�

�� { �� �����ا ا��� ��� �����ا � �
�
أ�� ���� إ� ر��ل ��ه ا�

 �  � ل �� ر��ل � إن � ���ل { �� �����ا ا��� ��� �����ا���

�� وذ����  � ���� � أر�� �� ��ء وإ�� ��ن } وإن أ�� أ��ا�� إ�� ���
�

�

� ذ��  ��� � ���� �� ر��ل � ��� أراك � ���ل ر��ل �  ��

� أرى أن
�  ��ل را�� و�� ��� �� ��� وإ�� ��� ��

�
� ا�

�
� �� �

�
���ل أ��  �

�� �
�� و��� � أ����     ���� أ��� �� ر��ل � ������ أ�� ���� ���

আবু তালহা রা. মিদনার আনসারীেদর মেধ� সবেচ’ ধনী ব�ি� 

িছেলন। তার কােছ অিধক ি�য় িছল মসিজেদ নববীর পােশ 

অবি�ত ‘বায়�হা’ নামক একিট িনজ� �খজুর বাগান। তা িছল 

মসিজেদর িঠক �কবলার িদেক। নবী করীম সা. �সখােন 

ঢুকেতন এবং �সখান �থেক পািন পান করেতন।  

অতঃপর যখন আয়াত নািযল হেলা 

 ٩٢آل عمران:  َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
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  “কি�নকােলও কল�াণ লাভ করেত পারেব না, যিদ �তামােদর 

ি�য় ব� �থেক �তামরা ব�য় না কর।” (সূরা আেল ইমরান-৯২) 

তখন আবু তালহা রা. নবীজীর কােছ িগেয় বলেলন, আ�াহ 

তার কালােম বেলেছন, “কি�নকােলও কল�াণ লাভ করেত 

পারেব না, যিদ �তামােদর ি�য় ব� �থেক �তামরা ব�য় না 

কর।” আমার িনকট সব�ািধক 

ি�য় হেলা এই ‘বায়�হা’ 

�খজুর বাগান। আজ �থেক 

এিট আ�াহর জন� দান কের 

িদলাম। এর �িতদান ও 

পুর�ার �কবল আ�াহর 

কােছই আিম আশা কির। 

সুতরাং �হ আ�াহর রাসূল, 

এেক আপিন �যভােব ই�া ব�বহার ক�ন। নবী করীম সা. 

বলেলন, হ�াঁ.. এিটই সব�ািধক লাভ-�যাগ� ব�.. এিটই সব�ািধক 

লাভ-�যাগ� ব�..! তুিম যা বেলছ, আিম �েনিছ। আিম মেন কির, 

এই বাগানেক তুিম �তামার িনকটা�ীয়েদর কল�ােণ িদেয় দাও! 

আবু তালহা রা. বলেলন, িঠক আেছ �হ আ�াহর রাসূল! 

অতঃপর িতিন তার আ�ীয় এবং চাচােতা ভাইেদর মেধ� �সিট 

ভাগ কের িদেয় িদেলন।” (বুখারী-১৩৯২) 
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 ��� � � �� ��ل � أ��ب �� أر�� �� ���ل �� ر��ل � ! أ��� �� ا��

��� � أ�� ��� �� أ��� � � � ؟��� ��
����

� �� �
�

إن ��� ��ل  ��ي ��� �

� � � ���ع أ���� و�  ���� أ���� و����� �� � �� أ�� ����ق ��

 � ���� �
�

� ا����اء وا����� وا����ب و�
�

� � ���� و� ��رث ���ق ��

���وف أو  �� � ��� �
�
� أن �� � ا����� وا���� � ���ح �� �� و��� وا��

  ���� ����� ��� ����ل ���

ইবেন উমর রা. বেলন, উমর রা. খায়বাের গিনমেতর ব�েন 

িকছু জিম �পেয়িছেলন। নবী করীম সা. এর কােছ এেস পরামশ� 

�চেয় বলেত লাগেলন, �হ আ�াহর রাসূল, খায়বাের আমার 

কতৃ�ে� িকছু জিম রেয়েছ, এরকম মূল�বান ব� আিম 

�কােনাসময় পাইিন। এ�েলা কী করব? আ�াহর রাসূল বলেলন, 

চাইেল মূলটা �রেখ বাকীটা দান কের িদেত পার।”  

অতঃপর উমর রা. তা দান কের িদেলন। ফেল তা আর িবি� 

হয়িন, উ�রািধকার ব�েন আেসিন। দির�, আ�ীয়, কৃতদাস, 

আ�াহর পেথর মুজািহদ, পিথক ও �মহমানেদর জন� তা 

ওয়াকফ কের িদেলন। ন�ায়পেথ �য �কউ তা �থেক �খেত 

পারেব। �কােনা�প অথ� �যাগান না িদেয় ব�ুেদর খাওয়ােত 

পারেব।” (বুখারী-২৫৮৬) 

�কােনািকছু আ�াহর জন� ওয়াকফ কের �দওয়া ইসলােমর 

একিট বড় �বিশ��। ওয়াকফ মীযােন ভারী পড়েব। 



 479

� و������ ����ه �ن �  و��ل  �� ��� � ���� � إ��
�

�� ا���� ���� �

   ���� ور�� ورو�� و��� ����ت ��م ا������

নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহর �িত পূণ� িব�াস �রেখ এবং 

তাঁর �িত�িত সত� �জেন আ�াহর রা�ায় �য একিট অ� 

লালন করল, তােক পিরতৃ� করা, পািন পান করােনা, তার িব�া 

এবং ��াব.. সবই �কয়ামেতর িদন সৎকেম�র অ�ভু�� হেব।” 

(বুখারী-২৬৯৮)  

হািদেসর �ারা উে�শ� হেলা মুসিলমেদরেক উৎসািহত করা, 

তারা �যন �কােনািকছু ওয়াকফ িহেসেব �রেখ যায়। তা �ঘাড়া 

�হাক, জিম �হাক, মসিজদ �হাক, মাদরাসা �হাক বা অন�িকছু। 

�যন এর �িতদান �স পরকােল পিরপূণ��েপ পায়। 

 

পিরেশেষ.. 

�বিশ কের �নক আমেলর মাধ�েম মীযােনর পা�া ভারী করেত 

মুসিলমেদর সেচ� হওয়া উিচত। 

  ا���� ���� أ����� إ� �����ة ����  ��ل 

নবী করীম সা. বেলন, �িতিট সৎকম� দশ�ণ �থেক সাতশত 

�ণ বা তেতািধক পয�� বৃি� করা হয়।” (বুখারী-মুসিলম) 

� روا�� ��ل 
�

��� �� ������ ���� � �����  و� �� � ��   
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অন� হািদেস বেলন,  “�য ব�ি� পুেণ�র ই�া কের অথচ 

বা�বায়ন কেরিন, তার জন�ও একিট �নকী �লখা হয়।” 

(মুসিলম) 

 

 

 

----------- 

িন�াপূণ� আমল আ�াহর �নকট� অজ�ন সহজ কের �দয় এবং 

ঈমানেক পূণ� কের �দয়। 
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হাউেয কাউসার 
 

মুিমনগণ নবী করীম সা. এর সােথ হাউেয কাউসাের সা�াত 

করেব। নবীজী তােদরেক িনজ হােত কাউসােরর পািন পান 

করােবন। যা পান করার পর কখেনা তারা িপপািসত হেব না। 

মুনািফক ও মুরতাদ স�দায়েক �সখান �থেক িবতািড়ত করা 

হেব। ফেল তারা পান করার সুেযাগ পােব না। 

 

* কী �সই হাউয? 

* �কাথায় তার অব�ান? 

* পানকারীেদর �বিশ�� কী? 
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ভূিমকা 

নবীজীর িম�ার তার হাউেযর উপর 

হাউেযর �ান এবং আেখরােত তার িবন�াস 

কাউসার নদী এবং হাউেযর সােথ তার �যাগসূ� 

হাউেযর �বিশ�� 

সব�াে� উপনীত ব�ি�বগ� 

ইেয়েমন-বাসীর অ�ািধকার 

আরও যারা উপনীত হেব 

নবী করীম সা. এর হাউয �কবল তাঁর উ�েতর জন�ই.. 
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ভূিমকা 

হাশেরর ময়দােন মানুষ দীঘ�কাল দাঁিড়েয় থাকেব। �সখােন 

আদম আ. �থেক িনেয় �কয়ামত পয�� পৃিথবীেত আগত সকল 

স�দােয়র সমােবশ ঘটেব। সূয�েক িনকটবত�ী করা হেব। 

মহা�ােসর �সই িদেন মানুষ চরম তৃ�াত� থাকেব। সকেলই 

পািনর জন� হাহাকার করেব। �সসময় �েত�ক নবীর জন� 

একিট কের হাউয �কাশ করা হেব। অনুসারীরা �সখান �থেক 

পান করেত পারেব। কাউেক পান করােনা হেব আবার কাউেক 

িবতািড়ত করা হেব।  

হাউয হেলা এক সুিবশাল জলাশয়। নবী �মাহা�াদ সা. �ক 

হাউয িদেয় আ�াহ স�ািনত করেবন। হাউয অিত�শ� ও 

িবশালকায়, যার পািন হেব অিতশয় িনম�ল ও ��। বণ� হেব 

দুেধর �চেয় সাদা। �াদ হেব মধুর �চেয় িমি�। �াণ হেব ক�ূরী 

অেপ�া সুগি�ময়। পানপা� সংখ�া আকােশর তারকাসমূেহর 

ন�ায়। �সখােন উ�েত �মাহা�াদী পান করেত আসেব। একবার 

�য পান করেব, পরবত�ীেত কখেনা �স তৃ�াত� হেব না। 

 

��, হাউয িক �কবল �মাহা�াদ সা. এর জন�ই 

িনিদ��? 
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উ�রঃ �েত�ক নবীর জন�ই হাশেরর ময়দােন পৃথক পৃথক 

হাউয থাকেব। নবী করীম সা. �ীয় হাউেয অিধক অবতরণকারী 

(অনুসারী) কামনা করেবন। 

� �  ��ل 
��� واردة ، وإ�� � أ � ������ن أ�� � ���� ، وإ�� إن �� ���

� واردة ��� ��ن أ    أر�� أن أ

নবী করীম সা. বেলন, “�েত�ক নবীর জন�ই হাউয থাকেব, 

�েত�েক চাইেব তার হাউেয �যন �বিশ �লাক অবতরণ কের। 

আিম আশা কির, আমার হাউেযই অিধক পিরমাণ �লাক 

অবতরণ করেব।” (িতরিমযী-২৪৪৩) 

অথ�াৎ সকল নবীই চাইেব িনেজর উ�ত অিধক �হাক। উ�ত 

যত �বিশ হেব, ততই তাঁরা স�� ও খুিশ হেবন। অন� নবীেদর 

উপর গব�েবাধ করেবন। 

 

* হাউেযর উপর নবীজীর িম�ার 

আ�াহর প� �থেক নবী �মাহা�াদ সা. এর স�ানােথ� এবং 

তাঁর ময�াদা বৃি� করেত হাউেযর উপর তার িম�ার �ািপত 

হেব। �কয়ামেতর িদন িতিনই হেবন সকল আদম স�ােনর 

�নতা।  

ي رو�� �  ��ل  � و����
���� � ي �� �� ��� �� ، و���� ض ا�� �� ر��

 �
����  
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নবী করীম সা. বেলন,  “আমার ঘর ও িম�ােরর মধ��ল 

জা�ােতর বাগান সমূেহর একিট। আমার িম�ার আমার হাউেযর 

উপর থাকেব।” (বুখারী-১১৩৮) 

�কয়ামেতর কিঠন িদেন মুিমন আপন নবীেক �দখার জন� 

পাগলপারা থাকেব। তার হাত �থেক পান করার জন� ব�াকুল 

থাকেব। 

 

* হাউয�ল এবং পরকােল তার িবন�াস.. 

হাশেরর �সই মহা-সমােবেশ ভয় ও 

তৃ�া যখন চরম আকার ধারণ করেব, 

তখন সকেলই হাউেয অবতরেণর 

জন� �াণপণ �চ�া করেব। 

হাউেয মুিমনেদর অবতরণ িক 

িসরাত পািড় �দয়ার পূেব� হেব নািক 

পের?  

উলামােয় �করাম এেত িবিভ� মত 

�পাষণ কেরেছন। তেব সিঠক মত 

হল, সীরাত পািড় �দয়ার পূেব�ই। কারণ, মুরতাদ, কািফর ও 

মুনািফকরা হাউয �থেক িবতািড়ত হওয়ার পর সীরাত পািড় 

িদেত আসেব। পািড় িদেত িগেয় তারা জাহা�ােম িনপিতত হেব। 
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* কাউসার নদী এবং হাউেযর সােথ তার �যাগসূ� 

কাউসার এমন একিট িবেশষ�, যা অিধক পিরমাণ বুঝায়। 

হাউেযর �যাগসূ� এই ‘কাউসার’ নদীর সােথই হেব। িবিভ� 

হািদেস �সই নদীর �ণা�ণ বিণ�ত হেয়েছ। ফেল অেনক আহেল 

এেলম হাউযেকই ‘কাউসার’ বেল আখ�ািয়ত কেরেছন। সূরােয় 

কাউসাের উে�িখত  ‘কাউসার’ �ারাও তারা হাউয উে�শ� 

িনেয়েছন। 

তেব বাহ�ত যা বুঝা যায়, হাউয হাশেরর ময়দােন �কাশ করা 

হেব। আর ‘কাউসার’ হেলা জা�ােতর একিট নদীর নাম। 

কাউসার নহর �থেকই হাউেয পািন সরবরাহ হেব। মেন হেব 

হাউযিট কাউসার নদীরই একিট শাখা। হাউেযর পািনেত 

কাউসার নহেরর পািনর সকল �ণা�ণ থাকেব। সামেন এ 

িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা আসেব ইনশাআ�াহ। 

 

* হাউেযর �বিশ�� 

হাউয হেলা এক সুিবশাল জলাশয়। মুিমনগণ তা �থেক পান 

করেব। হাউয এর �বিশ�� স�েক� অেনক হািদস বিণ�ত 

হেয়েছ।  

হািদেস বিণ�ত হাউেযর �ণ�েলা হেলা, 

- �সিট সু�শ� ও িবশাল 
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- তার পািন দুেধর �চেয় সাদা, �াদ মধুর �চেয় িমি�, সুবাস 

ক�ূরী অেপ�া সুগি�ময়। 

- তার পা�-সংখ�া আকােশর তারকাসমূহ হেতও অিধক 

- জা�ােতর কাউসার নদী �থেক �সখােন পািন সরবরাহ হেব 

- �কবল �মাহা�াদ সা. এর উ�ত �সখান �থেক পান করেব 

- একবার �য পান করেব, পরবত�ীেত কখেনা �স িপপািসত হেব 

না 

 

* সু�শ� ও িবশাল হাউয 

হাউেযর �শ�তা, িবশালতা ও আয়তন স�েক� অেনক হািদস 

বিণ�ত হেয়েছ। �সখােন জন-জট হেব না। পান করার ��ে� 

�ভাগাি�র স�ুখীন হেত হেব না। নবী করীম সা. িবিভ� 

শহেরর আয়তেনর সােথ এর তুলনা িদেয়েছন।  

ء وأذرح�  ��ل  ���� �    أ���� ��ض � ���

নবী করী সা. বেলন, “�তামােদর সামেন থাকেব হাউয, যা 

জারবা ও আয�হ (দুিট নগরী) এর মধ��েলর সমান।” 

(বুখারী-৬২০৬) 

� أ��� و����ء �� ا�����  ��ل  ��� � �
  إن ��ر ����
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নবীজী বেলন, “আমার হাউেযর আয়তন আয়লা (জড�ােনর 

একিট উপকুল) এবং ইেয়েমেনর ‘সানা’র মধ��েলর সমান 

�শ�।” (বুখারী-৬২০৯)  

 

� ��  ��ل 
���� �� � � ����ء وا������� ��� ��� � �

���   

নবীজী বেলন,  “আমার হাউেযর এক পা�� �থেক অপর পাে��র 

দূর� মিদনা এবং ‘সানা’র দূরে�র সমান।” (মুসিলম-৬১৩৮) 

� ا����� و��� ا���س�  ��ل  ��� �� �
����   
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নবীজী বেলন,  “আমার হাউয কা’বা �থেক বায়তুল মাকিদস এর 

দূরে�র সমান।” (ইবেন মাজা-৪৩০১) 

����  ��ل  � أ��� إ� ا�� � ���� �� ا��ض وإن ���� � ���
  إ��

নবীজী আেরা বেলন,  “হাউেয আিম �তামােদর িনকট আগমন 

করব, যার �শ�তা আয়লা এবং জুহফা এলাকা-�েয়র মধ��ল-

তুল�।” (মুসিলম-৬১১৭) 

অন� হািদেস- নবীজীেক হাউয স�েক� িজে�স করা হেল িতিন 

বেলন, 

  � ����� إ� ��ن�

 “এখান �থেক আ�ান (জড�ােনর রাজধানী) এর দূরে�র সমান 

�শ�।” (মুসিলম-৬১৩০) 

 

�াসি�ক 

এেকক সময় এেকক নগরীর নাম উে�খ করার 

কারণ কী? 

এখােন একািধক নাম উে�খ করার �ারা িবষয়িট পির�ার ও 

�� করা উে�শ�। কারণ, এেককজন এেকক এলাকা �চেন।  

 

* হাউয হেব চতুে�াণ 

হাউেযর আকার বণ�না করেত িগেয় নবীজী বেলন, 

ه ��اء � ، وزوا�� ة �� ���� �
����  
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“আমার হাউয এক মাস �মেণর দূর� পিরমাণ বৃহৎ এবং তার 

পা���েলা সমান।” (মুসিলম-৬১১১) 

অথ�াৎ তার এক পা�� হেত অপর পাে�� �যেত সময় লাগেব এক 

মাস।  

 

* পা�-সংখ�া 

মুিমনগণ হাউেয উপনীত হেব। �সখােন অগিণত �পয়ালা রাখা 

থাকেব। �সখােন তােদর ঝগড়া করেত হেব না। �েড়া�িড় করা 

লাগেব না। 

��� �� �  ��ل  �م ا��ء ، أو أ �
�

ر�� ا���� وا���� ���د � ��� أ��

�م ا��ء �
�

   ��د �

নবী করীম সা. বেলন, “�সখােন �ণ��পার পানপা� থাকেব, 

সংখ�ায় �স�েলা আকােশর তারকারািজর সমান বা তেতািধক 

হেব।” (মুসিলম-৬১৪০) 

 

* হাউেযর পািনর উৎস 

হাউেযর পািন জা�ােতর কাউসার নহর �থেক সরবরাহকৃত 

হেব। �যমনিট নবী করীম সা. বেলন, 

�� ن �� ا�� ا�� � ��� ��� ����  

 “জা�াত হেত দুিট নালা িদেয় �সখােন পািন �বািহত হেব।” 

(মুসিলম-৬১২৯) 
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* হাউেযর পািনর �বিশ�� 

তার পািন পিব� এবং সুিম�। কারণ, তা জা�ােতরই পািন। 

� ، وأ�� �� ا���� ، ���� ��� �  ��ل  أ�� ����� �� ا����

�� �� ورق
�
�� ، أ���� �� ذ�� وا� �ا�� �� ا�� ن �� ا�� � ���   

নবী করীম সা. এ পািনর �বিশ�� বণ�না করেত িগেয় 

বেলন,  “দুেধর �চেয় সাদা। মধুর �চেয় িমি�। জা�াত �থেক 

দুিট নালা হেয় �সখােন পািন �বািহত হেব। একিট নালা হেব 

�েণ�র, অপরিট �পার।” (মুসিলম-৬১৩০) 

ا�� ����م ا��ء�  ��ل  � � أ��� �� ا��� ، و���    ور��

নবীজী বেলন,  “তার সুবাস ক�ূরী অেপ�া সুগি�ময়। তার 

�পয়ালা সংখ�া আকােশর তারকারািজর সমান।” (মুসিলম) 

 

একবার পান করেল আর তৃ�াত� হেব না 

ب ��� � ���� ���ا �  ��ل  ر�� ����م ا��ء ، �� ورده ��� ��� أ��

   أ��ا

নবীজী বেলন,  “�সখােন অসংখ� �পয়ালা থাকেব, যার পিরমাণ 

আকােশর তারকসমূেহর সমান। একবার �য পান করেব, 

ি�তীয়বার �স তৃ�াত� হেব না।” (মুসিলম-৬২০৮) 
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* সব��থম যারা পান করেত আসেব 

নবী করীম সা. এর ময�াদা বৃি�র উে�েশ� আ�াহ তা‘লা তাঁেক 

হাউয দান করেবন। ঈমান যত মজবুত হেব এবং আমল যত 

অিধক হেব, তত �ত তারা �সখান �থেক পািন পান করেত 

পারেব। সব��থম পান করেব আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর জন� 

�ােণাৎসগ�কারী দির� মুহািজরগণ। কুরআেন আ�াহ িনেজই 

তােদর �বিশ�� বণ�না কেরেছন- 

 مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّ 

 مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح

 ٨ا��:  َّ جض

“এই ধন-স�দ �দশত�াগী িনঃ�েদর জেন�, যারা আ�াহর 

অনু�হ ও স�ি� লােভর অে�ষেণ এবং আ�াহ তাঁর রাসূেলর 

সাহায�ােথ� িনেজেদর বা�িভটা ও ধন-স�দ �থেক বিহ�ৃত 

হেয়েছ।” (সূরা হাশর-৮)  

তােদর স�ুখভােগ থাকেব আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা. 

এবং সকল সাহাবীবৃ�।  

�� � ���� ����� �  ��ل  ب ��� �� �م ا��ء � �� �� �
�

�و��� ���د � أ

ده ��� ���اء ا� � � ا���� ����� وا���� أ��ا � وأول �� �� ������

� � �����ن ا�����ت � و� ���� �� ا���دو رؤ     �� � ا����
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নবীজী বেলন,  “হাউেযর পানপা�-সংখ�া আসমােনর 

তারকারািজর সংখ�ার সমান। একবার �য পান করেব, 

ি�তীয়বার �স তৃ�াত� হেব না। সব�াে� পান করেত আসেব 

শীণ�কায় জীণ�ব�িবিশ� দির� মুহািজরগণ। দুিনয়ােত যারা স�া� 

নারীেদরেক িবেয় করেত পােরিন। যােদর জন� দুয়ার �খালা 

হেতা না।” (মু�াদরােক হািকম-৭৩৭৪) 

 

* ইেয়েমন-বাসীর অ�ািধকার 

ইেয়েমন-বাসী হেলা �কামল �দেয়র মানুষ। তারাই সব�াে� 

মুসাফাহা করেত আেস। তােদর �ভাব হেলা উৎকৃ�। হাউেয 

তারাই অ�গামী থাকেব। নবীজী তােদরেক সব�াে� পান 

করােবন।  
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ب ����ي �  ��ل  �� ا���� أ��
�
� أذود ا���س �

���� ����� �
إ��

� ���� �� �� ���   

নবী করীম সা. বেলন,  “আিম আমার হাউেযর সামেন ইেয়েমন-

বাসীর জন� মানুষেক সরােত থাকব। পািনেত �হার করব �যন 

�বিশ কের �বািহত হয়।” (মুসিলম-৬১৩০) 

অথ�াৎ অন�েদরেক সরােত থাকব �যন ইেয়েমনবাসী আেগ পান 

করেত পাের। ইসলােমর �খদমেত তােদর অ�গণ�তার পুর�ার 

��প তােদরেক এ স�ােন ভূিষত করা হেব। 

 

* হাউেয আগমনকারীগণ 

ব�ি� যত পির�� হেব, তত �ত �স হাউেয উপনীত হেত 

পারেব। সব�-পির�� হেলন সাহাবীগণ। তােদর মধ� ��� হেলন 

আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.। আনসার সাহাবীগণও 

অ�গণ� থাকেবন।  

আনসার সাহাবীেদর স�েক� নবীজী বেলন, 

� �� ا��ض
وا ��� ������ ة ، �����   إ�� �����ن ���ي أ��

 “আমার মৃতু�র পর �তামরা অ�াধান� থাকেব। তখন �তামরা 

�ধয�ধারণ কেরা। �শষপয�� হাউেয �তামরা আমার সােথ সা�াৎ 

করেব।” (বুখারী-৩৫৮২) 

আনসার সাহাবীগণ ইসলােমর জন� িবশাল ত�াগ �ীকার 

কেরেছন। মুহািজরেদরেক �ান িদেয়েছন, তােদরেক সব�া�ক 
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সহেযািগতা কেরেছন, নবীজীেক আ�য় িদেয়েছন, িজহাদ ও 

�খদমেত অনন� দৃ�া� �াপন কেরেছন। এর যথাযথ পুর�ার 

তারা দুিনয়ায় �া� হেব না। নবীজী তােদরেক সা�না িদেত 

িগেয় বেলন,  “�তামরা িচি�ত হেয়া না। �তামােদর যথাযথ 

�িতদান আ�াহ পরকােল িদেবন।” 

প�া�ের যারা নবীজীর মৃতু�র পর মুরতাদ হেয়িছল এবং �য 

সকল মুনািফক �ভতের �ভতের চরম কুফুরী �পাষণ করত, 

�কয়ামেতর িদন তােদর চির� উে�ািচত হেব। হাউেযর পাড় 

�থেক তােদরেক িবতািড়ত করা হেব। 

�� �� ر��ل ��� ��� إذا �  ��ل  أ�� ���� �� ا��ض أ���� ���

!! ����ل� إ�� �  � � ، أ���� � � ����ل� رب أ����
� ا�����ا دو�� �����

   ��ري �� أ����ا ���ك�

নবী করীম সা. বেলন, “হাউেয আিম �তামােদর অেপ�ায় 

থাকব; এমন সময় িকছু �লাকেক আমার সামেন উপি�ত কের 

লাি�ত করা হেব। আিম তােদরেক িচেন �ফলব। বলব- �হ 

�িতপালক, ওরা আমার সাথী.. ওরা আমার সাথী! তখন বলা 

হেব, আপিন জােনন না; আপনার মৃতু�র পর তারা কী কা� 

ঘিটেয়েছ! 

� روا�� � 
�

� ار��وا ���ك �� و� ��ىإ�� � ا���   أدر��

অন� বণ�নায়-  “আপনার মৃতু�র পর তারা ইসলাম �থেক 

পৃ��দশ�ন কেরেছ, মুরতাদ হেয় �গেছ।” (বুখারী-৬২১৫) 
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�াসি�ক 

এখােন সাহাবীেদর �িট ধরা হয়িন.. 

উপেরা� হািদেস সাহাবীেদর িন�া করা হয়িন; বরং 

হািদেসর অথ� হেলা, �সিদন হাউয �থেক িবতািড়ত �লােকরা 

�সসব �লাক, যারা নবীজীর ইে�কােলর পর আবু বকর রা. এর 

শাসনামেল মুরতাদ হেয় িগেয়িছল। আবু বকর রা. তােদর 

িব�ে� যু� কেরিছেলন। ফেল তারা কুফেরর উপরই মৃতু�বরণ 

কেরিছল। �িস� সাহাবীগণ �কউই মুরতাদ হনিন; বরং 

আরেবর িকছু �বদুইন ও মুনািফেকরা মুরতাদ হেয়িছল, যারা 

ইসলােমর জন� সামান� পিরমাণ ত�াগও �ীকার কেরিন।  

পাশাপািশ মুনািফকরাও হাউেয আসেত চাইেব। নবীজী 

তােদরেক �দেখ আপন সহেযাগী মেন করেবন। �যমন, মুনািফক 

আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সালুল ও তার সমমনা ব�ি�বগ�। 

বাহ�ত তারা ইসলাম �কাশ করেলও অ�ের চরম কুফুরী 

�পাষণ করত। �কয়ামেতর ময়দােন আ�াহ তােদর মুেখাশ 

উে�াচন কের তােদরেক চরম লাি�ত করেবন। 

 

�মাহা�াদ সা. এর হাউয �কবল তাঁরই উ�েতর জন�.. 

�েত�ক নবীরই একিট কের হাউয থাকেব, যা �থেক অনুসারী 

মুিমনগণ পান করেত পারেব। নবী করীম সা. আমােদরেক 
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অবিহত কেরেছন �য, তাঁর হাউয �কবল তাঁরই উ�েতর জন� 

িনিদ�� হেব, 
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নবীজী বেলন, “আমার হাউেয আমার উ�ত �সিদন উপনীত 

হেব। আিম মানুষেক িবন�াস করেত থাকব, �যমন �তামরা 

ঊটেক পািন পান করােনার সময় িবন�াস কের থাক। সাহাবীগণ 

বলেলন, �হ আ�াহর নবী, আপিন িক �সিদন আমােদরেক 

িচনেবন? বলেলন, হ�াঁ.. িনদশ�ন �দেখ িচনব। �তামােদর ওযুর 

অ��েলা �� এবং উ�ল থাকেব। �তামােদর িকছু �লাক 

�সিদন আমার কােছ আসেত চাইেব, িক� তারা �প�ছুেত পারেব 

না। বলব, �হ �িতপালক, ওরা আমারই সহেযাগী! এক 

�ফেরশতা তখন উ�ের বলেবন, আপিন িক জােনন তারা 

আপনার পর কী কা� ঘিটেয়েছ!?” (মুসিলম-৬০৫) 

উপেরা� হািদস �থেক বুঝা যায়, হাউয �থেক িবতািড়তরা হেলা 

মুনািফক স�দায়, যারা অ�ের কুফুরী �পাষণ করত আর মুেখ 

ইসলাম �কাশ করত। নবী করীম সা. �যন তার আশপােশ 

থাকা মুনািফকেদরেকই সতক� করিছেলন। কারণ, �কয়ামেতর 
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িদন আ�াহ তা‘লা তােদর �কৃত অব�ার উপর িবচার করেবন। 

নবীজীর জীব�শােতই কিতপয় মুনািফেকর পিরচয় �কাশ হেয় 

িগেয়িছল। �যমন, উ�দ যুে�র িদন �ায় িতনশত মুনািফক 

যুে�র পূেব�ই রণা�ন �ছেড় চেল এেসিছল।  

�কয়ামেতর িদন অগিণত স�দায় থাকেব যােদর সংখ�া 

স�েক� আ�াহ ব�তীত �কউ অবগত নয়। �চ� িভড় হেব 

�সিদন। উ�েত �মাহা�াদীর অব�ান �সিদন কােলা ষাঁেড়র 

�দেহ একিট সাদা �লাম সদৃশ হেব। 

�সই কিঠন পিরি�িতেত মানুষ একজন সুপািরশকারীর �তী�ায় 

থাকেব। সুপািরশ-কারীগণ হেবন নবী, রাসূল, �ফেরশতা, শহীদ 

এবং সৎকম�শীল ব�ি�বগ�। 
 

িব�ািরত সামেন আসেছ.. 

 

 

 

 

-------- 

আ�ীদা, 

নবীজীর সাহাবীগণ উ�েতর সেব�াৎকৃ� মানব স�দায়, 

তাই হাউেয সব��থম তারাই উপনীত হেবন। 
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শাফা‘আত (সুপািরশ) 
 

�কয়ামত িদবেসর ���পূণ� ঘটনাবলীর মেধ� অন�তম হেলা 

সুপািরশ। হাশেরর ময়দােন মানুেষর পিরণাম িনধ�ারেণ তা 

িবরাট ভূিমকা পালন করেব। সকল মানুষ �সিদন নবী 

রাসূলেদর কােছ িগেয় সুপািরশ �াথ�না করেব। নবী রাসূলগণ 

সুপািরশ করেত অপরাগতা �কাশ করেবন। �শষপয�� আ�াহ 

তা‘লা নবী �মাহা�াদ সা. �ক  ‘মা�ােম মাহমুদ’-এ উে�ালন 

কের সুপািরেশর অনুমিত �দেবন। 

 

* সুপািরশ কী? 

* সুপািরেশর শত��েলা কী? 

* সুপািরেশর �কার�েলা কী? 

* �ধু আমােদর নবীর জন� িনিদ��, নািক সকল নবীর জন�ও? 

* নবীগণ ব�তীত অন�রাও িক সুপািরেশর অিধকার রাখেব? 
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ভূিমকা 

শাফা‘আত বা সুপািরেশর সং�া 

সুপািরেশর শত�সমূহ 

সুপািরেশর ��� 

�েত�ক নবীর জন�ই গৃহীত ��াব 

সুপািরেশর �কারসমূহ 

সুপািরশ-কারীগণ 

নবীজীর সুপািরশ পাওয়ার উপায় 

অিধকহাের অিভশাপ সুপািরশ �িতেরাধ কের �দয় 

নবীজীর সুপািরশ লােভর সব�ািধক হকদার 
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* ভূিমকা 

�কয়ামেতর �সই কিঠন িদেন মানুষ যখন সুদীঘ�কাল দাঁিড়েয় 

থাকেব, চরম �াস সৃি� হেব, সীমা-ল�নকারীেদর �চাখ অ� 

ঝিরেয় �িকেয় যােব, �িত��েদর সকল আশা িনরাশায় 

পিরণত হেব, নবী রাসূলগণ পয�� ভীত স�� থাকেবন, 

ময�াদাশীল �ফেরশতাগণ ভেয় অি�র থাকেবন, �সিদন মানুষ 

মহান আ�াহর কােছ িহসাবকায� �� করেত একজন 

সুপািরশকারী �খাঁেজ �বড়ােব। অেনক �খাঁজােখািজর পর, অেনক 

আকুিত িমনিত ও দীঘ� �তী�ার পর, সকল নবীেদর অপারগতা 

�কােশর পর.. ���নবী �মাহা�াদ সা. �শংসার ঝা�া বহন 

কের সুপািরশকারী�েপ আগমন করেবন। িতিন মহান 

�িতপালেকর সামেন �সজদায় লুিটেয় পড়েবন। �দায়া করেত 

থাকেবন। আকুিত িমনিত করেত থাকেবন। কাঁদেত থাকেবন। 

অতঃপর আ�াহ তার সুপািরশ �হণ করেবন। এরপর আরও 

সুপািরশ করেবন। �সই সুপািরেশর ��ি�েত আ�াহ তা‘লা 

অেনক মানুষেক জাহা�াম �থেক �বর কের জা�াত �দেবন। 

অেনক মুিমেনর �র উ�ীত করেবন...।  
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নবী করীম সা. বেলন,  “আমােক এমন পাঁচিট িবষয় �দওয়া 

হেয়েছ �য�েলা অন� �কান নবীেক �দওয়া হয়িন- ১. একমাস 

দূরে�র ব�বধােন থাকা শ�র অ�ের আমার ভয় ঢুিকেয় �দওয়া 

হয়। ২. আমার জন� যু� ল� স�দ �হণ �বধ করা হেয়েছ, যা 

ইিতপূেব� �কান নবীর জন� �বধ িছল না। ৩. ভূ-পৃে�র সকল 

�ােন নামায আদায় আমার জন� �বধ করা হেয়েছ, সুতরাং 

নামােযর সময় হেল �যখােনই �তামরা থাক; নামায পেড় িনেয়া। 

৪. আমােক শাফা‘আত (সুপািরেশর অিধকার) �দয়া হেয়েছ। ৫. 

সকল নবী িনিদ�� স�দােয়র উে�েশ� ��িরত. আর আিম সম� 

িব�বাসীর উে�েশ� ��িরত।” (বুখারী-৩২৮) 

 

* ‘শাফা‘আত’ এর সং�া 

আরবী   ‘শাফা‘আত’ শে�র অথ� হেলা �কান ব�েক অপর �কান 

ব�র সে� িমিলেয় �দওয়া, �জাড়া হওয়া। 

পিরভাষায়   ‘শাফা‘আত’ হেলা, অেন�র জন� িকছু চাওয়া। কারণ, 

ব�ি� িনেজর চািহদা পূরেণ �থম একক থােক, অতঃপর যখন 

তার সে� অন�জন িমিলত হয় তখন তারা �জাড়া হেয় যায়। 

 

* সুপািরশ এর শত�সমূহ 
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সুপািরশ কবুল হওয়ার জন� আ�াহ তা‘লা কুরআেন দুিট শত� 

উে�খ কেরেছন.. 

(১) সুপািরশকারীেক আ�াহর প� 

�থেক সুপািরেশর অনুমিত �দান। 

এে�ে� সুপািরশকারী �যই �হাক; নবী, 

শহীদ িকংবা �ফেরশতা। আ�াহ বেলন, 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىممم

 َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىهمه

 ٢٣سبأ: 

  “যার জন� অনুমিত �দওয়া হয়, তার জেন� ব�তীত আ�াহর 

কােছ কারও সুপািরশ ফল�সূ হেব না।” (সূরা সাবা-২৩) 

(২) সুপািরশকৃত ব�ি�র �িত আ�াহর স�ি� এবং িশরেকর 

�নাহ �থেক �স পিব� হেত হেব। সুপািরশকৃত ব�ি� কােফর 

হেল কখনই সুপািরশ গৃহীত হেব না। কারণ, িশরক এর �নাহ 

িকছুেতই আ�াহ �মা করেবন না। কােফরেদর স�েক� আ�াহ 

বেলন, 

 ٤٨ا�دثر:  َّ جم يل ىل مل خل ُّ 
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  “সুপািরশকারীেদর সুপািরশ তােদর �কান কােজ আসেব না।” 

(সূরা মু�াছিছর-৪৮) 

অন�� আ�াহ বেলন, 

�ر�م:  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 

٨٧ 

  “�য দয়াময় আ�াহর কাছ �থেক �িত�িত �হণ কেরেছ, �স 

ব�তীত আর �কউ সুপািরশ করার অিধকারী হেব না।” (সূরা 

মািরয়াম-৮৭) 

এখােন �িত�িত হেলা  শাহাদাত তথা “আ�াহ ব�তীত �কান 

উপাস� �নই” সা�� �দওয়া। 

অেনক ব�াখ�াকার এখােন �িত�িত বলেত নামায উে�শ� 

কেরেছন। কারণ,  

�� ��� ���� ��ل  �� �
�

� ا���ة �    ا��� ا��ي ����� و����

নবীজীর ভাষ�,  “তােদর এবং আমােদর মােঝ �িত�িত হেলা 

নামায। �য নামায ত�াগ করল, �স কুফুরী করল।” (িতরিমযী-

২৬২১) 

আ�াহর কােছ কােফেরর �কান �িত�িত �নই। য��ন তােদর 

ব�াপাের সুপািরশকারীেদর �কােনা সুপািরশ কােজ আসেব না। 

� � ��ل 
�� ا������ �� أ���

�
� �

������   

নবী করীম সা. বেলন,  “আমার সুপািরশ �কবল আমার উ�েতর 

কবীরা �নাহকারীেদর জন�।” (মুসনােদ আহমদ-১৩২২২) 
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অথ�াৎ নবী করীম সা. সাধারণ �নাহগারেদর জন� সুপািরশ 

করেবন। তেব যিদ তার অপরাধ কবীরা �নােহর ঊে�� হয়, 

িশরক হয়, তেব কখেনা িতিন সুপািরশ করেবন না। 

শাফা‘আেতর শত��য়েক আ�াহ একিট আয়ােতই বণ�না 

কেরেছন।  আ�াহ বেলন,  

 َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ 

 ١٠٩طه: 

 “দয়াময় আ�াহ যােক অনুমিত �দেবন এবং যার কথায় স�� 

হেবন �স ছাড়া কারও সুপািরশ �সিদন �কান উপকাের আসেব 

না।” (সূরা �াহা-১০৯) 

যার কথায় স�� হেবন বলেত �য িশিরক মু� হেয় তাঁর কােছ 

আসেব। 

শাফাআেতর অনুমিত �কবল আ�াহর িনকট হেব। আ�াহ 

বেলন, 

 ٤٤ا�ز�ر:  َّ اميل ىل مل يك ُّ 

 “বলুন, সকল সুপািরশ আ�াহরই �মতাধীন।” (সূরা যুমার-৪৪) 

 

* সুপািরেশর ��� 

নবী করীম সা. সহ যােদর সুপািরশ আ�াহ কবুল করেবন, 

তােদর জন� সুপািরেশর অনুমিত �দান আ�াহর প� �থেক 
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এক িবরাট স�াননা। 

সুপািরশকৃতেদর জন� 

�সিট হেব পরম 

�সৗভাগ�।  

সুপািরেশর ��� একিট 

হািদস �থেকই অনুমান 

করা যায়, নবী করীম 

সা. �ক দুিট িবষেয়র একিট িনব�াচেনর কথা বলা হেয়িছল- ১, 

তাঁর উ�েতর অেধ�ক �লাকেক জা�াত �দান ২, সুপািরশ। 

িতিন সুপািরশেকই �বেছ িনেয়িছেলন।  

؟�  ��ل  � ا����� � ر��
�� ���� � � ور��� أ��� ��ل�  أ��رون �� ���

� ا�� 
� أن ���� ��� أ��� ��� �

�� ت ���� ��� � ا������ ، ����� �� و���

���� �� أ���� � ��ل�  ا������ � � �� ���� � �� ر��ل � ، ادع � أن ��

��� ��   

�যমনিট নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা িক জান �িতপালক 

গতরােত আমােক কী িনব�াচেনর কথা বেলেছন? আমরা বললাম, 

আ�াহ এবং তাঁর রাসূলই অিধক জােনন। বলেলন, িতিন 

আমােক দুিট িবষেয়র একিট িনব�াচন করেত বেলেছন- ১, 

আমার উ�েতর অেধ�ক �লাকেক জা�াত �দান। ২, সুপািরশ। 

আিম সুপািরশেকই �বেছ িনেয়িছ। আমরা বললাম, �হ আ�াহর 

রাসূল, �দায়া ক�ন আ�াহ �যন আমােদরেক সুপািরশকৃতেদর 



 507

অ�ভু�� কেরন। বলেলন, �সিট �িতিট মুসিলেমর জন�ই..!” 

(মু�াদরােক হািকম-২২১) 

 

* �েত�ক নবীর জন�ই গৃহীত ��াব.. 

শাফা‘আেতর ব�াপাের নবী করীম সা. উ�িসত িছেলন। 

শাফা‘আেতর �স� আসেলই িতিন �ফু� হেয় �যেতন। �েত�ক 

নবীেকই আ�াহ একিট মকবুল �দায়ার সুেযাগ িদেয়েছন। সকল 

নবী দুিনয়ােতই �স �দায়া কের �ফেলিছেলন। 

তেব নবী করীম সা. শত ক� এবং দুেভ�াগ সে�ও �দায়ািট িতিন 

স�� কেরনিন; বরং পরকােলর জন� তা সি�ত �রেখেছন।  

� � ��ل 
� د���� ، وإ�� � د��ة ������� ، ����� � ��� ��� ��

��� إن ��ء � ��  �� �
�

� ��م ا������ ، �
���

�
� ����� �

ا����ت د����

ك  ��� � �
� ������ت �� أ��� ��   

নবী করীম সা. বেলন,  “�েত�ক নবীেকই আ�াহ গৃহীত �দায়ার 

একিট সুেযাগ িদেয়েছন। সকল নবীই �সই �দায়া দুিনয়ােত 

কের �ফেলেছন। আিম আমার �সই �দায়া পরকােল শাফা‘আত-

মুহূেত�র জন� �রেখ িদেয়িছ। আ�াহর সােথ শরীক না কের �য 

মৃতু�বরণ করেব আ�াহ চােহন �তা �সই তা লাভ করেব।” 

(মুসিলম-৫৫১) 

উপর� আ�াহর প� �থেক �শষ নবীর �িত পরম স�াননা 

হেলা, আ�াহ তাঁর উ�েতর স�র হাজার সদস�েক িবনা িহসােব 
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জা�ােত �দওয়ার ওয়াদা কেরেছন। স�র হাজােরর সােথ আরও 

অেনক...! 

� أ��� � ���ب �  ��ل  ����� �
�� �� أ��� � أن ���� ا�� � ر��

و����

� و� ��اب � �� � أ�� ����ن أ��� ،و��ث ����ت �� ������� ���  

�যমন নবী করীম সা. বেলন,  “�িতপালক আমােক ওয়াদা 

িদেয়েছন �য, আমার উ�ত �থেক স�র হাজার �লাকেক িবনা 

িহসােব ও িবনা আযােব জা�ােত �দেবন। �েত�ক হাজােরর 

সােথ আরও স�র হাজার এবং �িতপালেকর প� জাহা�াম 

�থেক িতন িতনিট মুি�।” 

 

* শাফা‘আেতর �কারসমূহ 

�কয়ামেতর িদন সকল সৃি�ই শাফা‘আত-�াি� কামনা করেব। 

কােরা আশা পূরণ হেব, �কউ িনরাশ হেয় িফের যােব। �সিদন 

সব�ািধক িবতািড়ত এবং �িত��েদর অ�ভু�� হেব �সসব 

�লাক, যারা দুিনয়ােত মূিত�, ��র, পদাথ� বা কবেরর পূজা 

করত। তােদর কােছ �াথ�না করত। তােদর কােছ িবপদ 

দূরীকরণ কামনা করত। তােদর কবেরর পােশ প� জবাই িদত। 

কবের ফুল িদত। আতর �ছটাত। �কয়ামেতর িদন �সসব 

উপাস�রা তােদর উপাসনা অ�ীকার করেব। তারা তােদর 

�কােনা উপকার করেত পারেব না। আযাব �থেক তােদর 

বাঁচােত পারেব না। 



 509

আ�াহর বাণী, 

  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّ 

  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ

 حص مس خسحس جس مخ  جخ مح جح مجحج مث

 ١٦٧ - ١٦٥ا�قرة:  َّ  حض جض مص خص

 “আর �কােনা �কােনা �লাক এমনও রেয়েছ যারা অন�ান�েক 

আ�াহর সমক� সাব�� কের এবং তােদর �িত �তমিন 

ভােলাবাসা �পাষণ কের, �যমন আ�াহর �িত ভােলাবাসা হেয় 

থােক। িক� যারা আ�াহর �িত ঈমানদার তােদর ভােলাবাসা 

ওেদর তুলনায় ব��ণ �বিশ। আর কতই না উ�ম হেতা যিদ এ 

জােলমরা পািথ�ব �কােনা �কােনা আযাব �ত�� কেরই উপলি� 

কের িনত �য, যাবতীয় �মতা �ধুমা� আ�াহরই জন� এবং 

আ�াহর আযাবই সবেচেয় কিঠন। অনুসৃতরা যখন 

অনুসরণকারীেদর �িত অস�� হেয় যােব এবং যখন আযাব 

�ত�� করেব আর িবি�� হেয় যােব তােদর পার�িরক সকল 

স�ক�। এবং অনুসারীরা বলেব, কতই না ভােলা হত, যিদ 
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আমািদগেক পৃিথবীেত িফের যাবার সুেযাগ �দওয়া হেতা। 

তাহেল আমরাও তােদর �িত �তমিন অস�� হেয় �যতাম, 

�যমন তারা অস�� হেয়েছ আমােদর �িত। এভােবই আ�াহ 

তা‘লা তােদরেক �দখােবন তােদর কৃতকম� তােদরেক অনুত� 

করার জন�। অথচ, তারা কি�নকােলও আ�ন �থেক �বর হেত 

পারেব না।” (সূরা বা�ারা ১৬৫-১৬৭) 

কুরআন-হািদস অধ�য়েন বুঝা যায় �য, �কয়ামেতর িদন �কােনা 

�কােনা সুপািরশ গৃহীত এবং লাভজনক হেব, আবার �কােনা 

�কােনা সুপািরশ ব�থ� হেব; িনিব�কার �থেক যােব। 

 

বুঝা �গল  সুপািরশ দুই �কার, 

(১) গৃহীত সুপািরশ 

কুরআন-হািদেস যার িববরণ ��ভােব 

উে�খ আেছ। এর অিধকারী হেবন 

নবী, রাসূল, �ফেরশতা, মুিমন এবং 

শহীদগণ। গৃহীত সুপািরেশর আবার 

িকছু �কার রেয়েছ, িকছু ধাপ রেয়েছ; 

�কােনািট পুেরা স�দােয়র জন� 

আবার �কােনািট িনিদ�� ব�ি�র জন�। 

(২) ব�থ� সুপািরশ 
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দুিনয়ােত কােফর-মুশেরকরা তােদর 

উপােস�র ��ে� সুপািরেশর �য 

ধারণা �পাষণ কের থােক, কবর-

পূজারীরা তােদর ‘বাবা’�দর কাছ 

�থেক �য সুপািরশ কামনা কের থােক; 

তােদর নােম প� জবাই কের থােক, 

এবাদত মেন কের কবের হাত �শ� 

কের থােক, কবেরর সামেন নামায আদায় কের পরকােল 

তােদর কাছ �থেক সুপািরশ আশা কের। 

এসব ব�ি�েদরেক আ�াহ িমথ�াবাদী বেল উপািধ িদেয়েছন। 

আ�াহর অনুমিত ব�তীত �সিদন �কউ কােরা জন� সুপািরশ 

করার সাহস পােব না। সুপািরশকারী এবং সুপািরশকৃত উভেয়র 

��ে� যিদ আ�াহর অনুমিত এবং স�ি� থােক, তেবই সুপািরশ 

করেত পারেব। 

আ�াহ বেলন, 

 ٢٥٥ا�قرة:  َّ مسخس حس جس مخ جخ مح جح ُّ 

“�ক আেছ এমন, �য সুপািরশ করেব তাঁর কােছ তাঁর অনুমিত 

ছাড়া?” (সূরা বা�ারা-২৫৫)  অন� আয়ােত, 

 ٢٨األن�ياء:  َّ نب مب زب رب يئ ُّ 

“তারা �ধু তােদর জেন� সুপািরশ কের, যােদর �িত আ�াহ 

স��।” (সূরা আি�য়া-২৮) 
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সুতরাং �য ব�ি� মাজাের িগেয় পয়সা ঢােল, প� জবাই িদেয়, 

ওিসলা �হণ কের, �াথ�না, তাওয়াফ অথবা নামায আদায় কের 

কবর� ব�ি�র �নকট� অজ�ন করেত চায়, �স চরম পথ��তায় 

িনমি�ত। পরকােল কখেনা �স শাফাআত�া� হেব না। 

 

* সুপািরশকারীগণ 

�নকট�শীল বা�ােদর জন� আ�াহর প� �থেক িবরাট স�াননা 

�য, িতিন জাহা�ামীেদর ব�াপাের তােদরেক সুপািরেশর অনুমিত 

�দেবন।  

 

কুরআন-হািদেসর উ�ৃিতসমূহ পয�ােলাচনাে� সুপািরশকারী�েপ 

যােদর উে�খ পাওয়া যায়.. 

(১) নবীগণ 
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সৃি�র ��� মানবস�দায় হেলন নবীগণ। যােদরেক আ�াহ 

তা‘লা মানুষেক অ�কার �থেক আেলার িদেক পথ�দশ�ন করেত 

মেনানীত কেরেছন। তােদর কােরা ময�াদা �বিশ, আবার কােরা 

তুলনামূলক কম। আ�াহ বেলন, 
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 من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٢٥٣ا�قرة:  َّ جهين ىن

 “এই রাসূলগণ আিম তােদর কাউেক কােরা উপর ময�াদা 

িদেয়িছ। তােদর মেধ� �কউ �তা হেলা তারা যার সােথ আ�াহ 

কথা বেলেছন, আর কারও ময�াদা উ�তর কেরেছন।” (সূরা 

বা�ারা-২৫৩) হাশেরর ময়দােন তােদরেক সুপািরেশর অনুমিত 

�দান িবষয়িট তােদর জন� সবেচ’ ময�াদার িবষয় হেব। আ�াহ 

তােদর সুপািরশ �হণ করেবন। 

সব��থম আমরা নবী �মাহা�াদ সা. এর সুপািরশ�েলা উে�খ 

করব। আ�াহ �যন আমােদরেক তাঁর সুপািরশ�া�েদর অ�ভু�� 

কেরন। �কােনা �কােনা সুপািরশ �কবল িতিনই করেবন, আবার 

�কােনা �কােনা সুপািরেশর ��ে� তাঁর সােথ অন� নবী ও 

শহীদগণও িমিলত হেবন।  

 

সুপািরশ�েলা হেলা, 

�থম সুপািরশ 

এিটই ‘মহা সুপািরশ’। �কয়ামেতর িদন সকল সৃি�র আকুিত 

িমনিতর ��ি�েত িতিন ‘মা�ােম মাহমুেদ’ অিধি�ত হেবন। 

আ�াহ বেলন, 

 ٧٩اإل�اء:  َّ نث مث زث رث يت ىت نت ُّ 
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 “হয়েতাবা আপনার পালনকত�া আপনােক মা�ােম মাহমুেদ 

�প�ছােবন।” (সূরা ইসরা-৭৯) 

এ সুপািরশ �কবল নবী 

�মাহা�াদ সা. এর জন� িনিদ��। 

মানুেষর শত আকুিতর পরও 

সকল নবীগণ এ সুপািরশ �থেক 

অপারগতা �কাশ করেবন। তা 

হেলা হাশেরর ময়দােনর ভয়াবহ 

ও কিঠন পিরি�িতর অবসান 

ঘিটেয় িবচারকায� �� করার সুপািরশ।  

 ، � ون ��م ا������ ��� � ���� ���� � �� � � إن ا���س ���� ��ل ا��

 � � ا������ إ� ا����
�����ن� �� ��ن ، ا��� �� ��ن ، ا���! ��� ����

 د، ���� ��م ����� � ا���م ا���   

ইবেন উমর রা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন মানুষ সুদীঘ�কাল 

দাঁিড়েয় �থেক তােদর পা�েলা িবকল হওয়ার উপ�ম হেব। 

ফেল হাঁটু �গেড় তারা দাঁিড়েয় থাকেব। �েত�ক স�দায় িনজ 

িনজ নবীর অনুসরণ করেব। সকেলই িগেয় বলেব, �হ অমুক.. 

আমােদর জন� সুপািরশ ক�ন। �শষপয�� নবীজীর কােছ এেস 

�প�ছুেব। �সিদন আ�াহ তােক ‘মা�ােম মাহমুদ’ (�শংসনীয় 

�ান) দান করেবন।” (বুখারী-৪৪৪১) 
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ইবেন উমর রা. �থেক বিণ�ত দীঘ� হািদেসও িবষয়িট পির�ার 

হেয়েছ। �সখােন নবী করীম সা. বেলন, 

��� ا���ب ، ������ �����  �� ��
�
�� ��� �

����� ، �� � ا�� ��� ����� �����

� ���� �� ��ه أ�� ا��   ���� ���دا ، ��

 “অতঃপর মানুেষর িহসাবকায� �� করার জন� িতিন সুপািরশ 

করেবন। হাটেত থাকেবন, �শষপয�� িগেয় দরজায় হাত 

রাখেবন। �সিদন আ�াহ তােক মা�ােম মাহমুেদ অিধি�ত 

করেবন। সকল সৃি� �সিদন তাঁর �শংসা করেব।”  

এই মহা সুপািরেশর জন� িনিদ�� করা আ�াহর প� �থেক 

�মাহা�াদ সা. এর জন� এক িবরাট স�াননা। 

� ، وأ�� أول �� ���� ��� � ��ل  � أ�� ��� و�� آدم ��م ا������ و� ��

� � رض ��م ا������ ، وأ�� أول ���� وأول ���� و� ��
�
   ا�

নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন আিমই সকল আদম 

স�ােনর �নতা হব; এেত গেব�র িকছু �নই। আমার কবরই 

সব��থম উে�ািচত হেব। আিমই �থম সুপািরশকারী এবং 

আমার সুপািরশই সব��থম গৃহীত হেব; এেত গেব�র িকছু 

�নই।” (ইবেন মাজা-৪৩০৮) 

আর এিটই হল নবী করীম সা. এর সি�ত �াথ�না, যা িতিন 

দুিনয়ােত অপূণ� �রেখিছেলন। 
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� �� ر��ل � أ� ���� ر�� ��� ���  ��ل ر�� ر��ل � 

ن؟ ���� ر��ل �  ����  أ��� �� ��ل� � ��� ������ ���

 ��� � � �� ا�� ن ، إن � � ���� ���� إ� أ���ه د��ة ، ��� ���� ��� ��

� ، ��ن  � �� ���� إذ ���ه ������ا �� � �� د�� �� � ، و��� د��� ������

� د��ة �����
� ��م ا������� أ�����

���
�
� ����� � � ��� ر�� ���  

একব�ি� এেস নবী করীম সা. �ক বলেত লাগল, �হ আ�াহর 

রাসূল, আপিন �িতপালেকর কােছ সুলাইমান আ. এর মেতা 

রাজ� চান না? আ�াহর রাসূল �হেস িদেয় বলেলন, হয়েতা 

�তামােদর সাথীর জন� আ�াহর কােছ সুলাইমান আ. এর 

রাজে�র �চেয়ও উৎকৃ� িকছু রেয়েছ। �েত�ক নবীর জন�ই 

আ�াহ একিট গৃহীত �াথ�নার সুেযাগ িদেয়েছন। �কউ এ �াথ�না 

দুিনয়ােত কের তা অজ�ন কের �ফেলেছ। �কউ আপন �ওেমর 

উপর বদেদায়া কেরেছ, ফেল তারা �ংস�া� হেয়েছ। িঠক 

আমােকও আ�াহ একিট �াথ�নার সুেযাগ িদেয়েছন, আর �সিট 

আিম �কয়ামেতর ময়দােন আমার উ�েতর জন� সুপািরশ 

িহেসেব �রেখ িদেয়িছ।” (মু�াদরােক হািকম-২২৬) 

 

�মাহা�াদ সা. ব�তীত সকল নবী �সই সুপািরশ �থেক 

অপারগতা �কাশ করেবন 

একািধক হািদেস এই সুপািরেশর িব�ািরত িববরণ এেসেছ। 
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� ���� وا�� ����إن � �  ��ل 
�

� � ����
�
� وا� و���

�
�� ا� � �� �

ا��ا�� و����� ا��� و���� ا���� ����� ا���س �� ا��� وا���ب �� 

ون �� أ��� ��� أ�  ���ن ����ل ��� ا���س ���� أ� �� � �����ن و� ��

ون �� �� ���� أ� ����ون �� ���� �� إ� ر�� ����ل ��� ا���س  ��

� � ���� أ��� آدم �����ن آدم ������ن �� آدم أ�� أ�� ا���� ���

���ه و��� ��� �� رو�� وأ�� ا����� ����وا �� ����� ��� إ� ر�� 

 � ى �� �� ����� ����ل �� آدم � إن ر�� � ��� أ� ��
�

ى �� � أ� ��

� ��� ا���م ���� � ���� ��� ��� و� ���� ���ه ��� وإ�� �� 
���

ي ا�� ا����ة ������ ���� ����  إ� ��ح �����ن ذ���ا اذ���ا إ� ���

رض و�ك � ���ا 
�
���� ������ن �� ��ح أ�� أول ا���� إ� أ�� ا�

ى �� �� ����� ����ل  � ��� أ� ��
�

ى �� � ���را ����� ��� إ� ر�� أ� ��

 �� � �� ��� ��� و�� ���� ���� � ���� ا���م ��� ��ح إن ر��

�� ���� اذ���ا �� ���ه ��� وإ�� �ن �� د��ة �� ���� ���� ���� 

 � � ا��� أ�� ��� ا��� ������ن �� إ�� ا��� �����ن إ�� ي اذ���ا إ� إ�� إ� ���

� ��� أ� 
�

ى إ� �� � رض ����� ��� إ� ر�� أ� ��
�
و���� �� أ�� ا�

 �� � ا��� إن ر�� ى �� �� ����� ����ل إ�� �� ا���م ���� � ���� ���

ي  ��� و�� ���� ���ه ��� ���� ���� ����  ���� اذ���ا إ� ���

اذ���ا إ� ��� �����ن ��� ������ن �� ��� أ�� ���� � 
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� ��� أ� 
�

ى إ� �� � ����� و��� �� ا���س ا��� ��� إ� ر�� أ� �� ��

 �� � ى �� �� ����� ����ل �� ��� إن ر�� ��� � ��� ا���م ���

� ���� ��������� ��� ��� و�� �
� أو�� ������  �� ���ه ��� وأ��

ي اذ���ا إ� ��� �����ن ���  ���� ���� ���� ���� اذ���ا إ� ���

������ن �� ��� أ�� روح � و�� ��� أ����� إ� ���� روح ��� 

ى ��  � ��� أ� ��
�

ى �� � � ا��� ا��� ��� إ� ر�� أ� ��
�

و�� ا���س �

� �� ��� ا���م ����  �� ��� ��� �� ��� ����� ����ل ��� إن ر��

�� ���ه ��� و� ���� � ذ��� ���� ���� ���� ���� اذ���ا �و�� �

� �����ن  ��� � أ�� ي اذ���ا إ� � �� � ���� و�� و���� إ� ���

����ء 
�
�� � �� ذ��� �� ���م �������ن �� � أ�� ر��ل � ���� ا�

ى ��  �� ا��� ��� إ� ر�� أ� ��
� ى إ� �� �� ��� و�� �� � ��� أ� ��

�
�

� و���� � ���  � ا���ش ���� ����ا إ� ر��
�

� �
����� ����م ����

� �� ����ه و��� ا����ء ���� ���� � ����� �� أ�� ���� 
 و������

����ل �� � ار�� رأ�� �� ���� ا��� ���� ��ر�� رأ�� ����ل رب 

� �� رب ����ل �� � أد��
� �� رب أ���

� أ���
�� أ��� �� �  أ���

�ء ا���س ��� ��ى ذ�� ��  � و�� �� ��
�
� �� ا���ب ا� ���ب ����
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নবী করীম সা. বেলন, িন�য় আ�াহ তা ‘লা পূব�বত�ী ও পরবত�ী 

সকল সৃি�েক একিট সমতল ভূিমেত এক� করেবন। আ�াহর 

কথা �সিদন সকেলই একসােথ �নেত পােব। আ�াহ সকলেকই 

একসােথ �দখেত পােবন। সূয�েক �সিদন অিত িনকটবত�ী করা 

হেব। মানুষ �সিদন চরম ভীিত�দ পিরি�িত এবং অিতশয় 

দুেভ�ােগর িশকার হেব। পিরি�িত যখন ভয়াবহ আকার ধারণ 

করেব, তখন তারা �ত িবচারকায�-সূচনা �াথ�না করেব। এেক 

অন�েক বলেত থাকেব, �তামরা িক িনেজেদর পিরি�িত ল�� 

করছ না? চরম দুেভ�াগ সহ� করছ না? �কন �তামরা 

�িতপালেকর কােছ একজন সুপািরশকারী �খাঁেজ �বর করছ 

না!? �কউ �কউ বলেব, িপতা আদেমর কােছ যাই! অতঃপর 

তারা আদম আ. এর কােছ এেস বলেব, �হ আদম, আপিন 

সম� জািতর িপতা, িনজ হােত আ�াহ আপনােক সৃি� কেরেছন, 

আপনার মেধ� তাঁর �হ ফুঁেক িদেয়েছন, �ফেরশতােদর �িত 

আপনােক �সজদা করার আেদশ কেরেছন, সুতরাং আজ আপিন 

আমােদর জন� সুপািরশ ক�ন! আপিন �তা �দখেছন আমরা কী 

দুেভ�ােগর মেধ� আিছ! কী ভয়াবহ পিরি�িতেত সময় অিতবািহত 

করিছ! আদম আ. উ�ের বলেবন, িন�য় �িতপালক আজ এমন 

রাগাি�ত হেয়েছন, অতীেত কখেনা এরকম রাগাি�ত হনিন, 

ভিবষ�েতও হেবন না। িতিন আমােক িনিদ�� একিট বৃ� �থেক 

বারণ কেরিছেলন, িক� আিম অবাধ� হেয়িছলাম। হায়.. আমার 

কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! অন�েদর 
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কােছ যাও! অতঃপর তারা নূহ এর কােছ িগেয় বলেব, �হ নূহ, 

আপিন হেলন রাসূলেদর িপতা। আপনােক আ�াহ কৃত� বা�া 

বেল আখ�ািয়ত কেরেছন। সুতরাং আপিন �িতপালেকর কােছ 

আমােদর জন� সুপািরশ ক�ন; �দখেছনই �তা আমরা কী 

দুরব�ায় আিছ, কী দুেভ�ােগ সময় কাটাি�! নূহ আ. বলেবন, 

িন�য় �িতপালক আজ এমন রাগাি�ত হেয়েছন, অতীেত 

কখেনা এমন রাগাি�ত হনিন, ভিবষ�েতও হেবন না। আিম �তা 

আমার �ওেমর উপর বদেদায়া কেরিছলাম। হায়.. আমার কী 

উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! অন�েদর কােছ 

যাও! অতঃপর তারা ইবরাহীম আ. এর কােছ এেস বলেব, �হ 

ইবরাহীম, আপিন �তা আ�াহর নবী, দুিনয়াবাসীর মেধ� আপিন 

িছেলন আ�াহর পরম ব�ু। সুতরাং আপিন �িতপালেকর কােছ 

আমােদর জন� সুপািরশ ক�ন; �দখেছনই �তা আমরা কী 

দুরব�ায় আিছ, কী দুেভ�ােগ সময় কাটাি�! ইবরাহীম আ. 

বলেবন, িন�য় �িতপালক আজ এমন রাগাি�ত হেয়েছন, 

অতীেত কখেনা এরকম রাগাি�ত হনিন, ভিবষ�েতও হেবন না। 

িতিন তার িমথ�াবাদীতার অজুহাত িদেয় বলেবন, হায়.. আমার 

কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! �তামরা 

মুসা’র কােছ যাও! অতঃপর তারা মুসা’র কােছ এেস বলেব, �হ 

মুসা, আপিন �তা আ�াহর রাসূল, িরসালাত িদেয় িতিন 

আপনােক স�ািনত কেরেছন এবং দুিনয়ােত আপনার সে� কথা 

বেলেছন। সুতরাং আজ �িতপালেকর কােছ আমােদর জন� 



 522

সুপািরশ ক�ন; �দখেছনই �তা আমরা কী দুরব�ায় আিছ, কী 

দুেভ�ােগ সময় কাটাি�! মুসা আ. বলেবন, িন�য় �িতপালক 

আজ এমন রাগাি�ত হেয়েছন, অতীেত কখেনা এরকম 

রাগাি�ত হনিন, ভিবষ�েতও হেবন না। িন�য় আিম আ�াহর 

অনুমিত ব�তীত একজনেক হত�া কের �ফেলিছলাম; হায়.. 

আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! 

অন�েদর কােছ যাও! �তামরা ঈসা’র কােছ যাও! অতঃপর তারা 

ঈসা’র কােছ এেস বলেব, �হ ঈসা, আপিন হেলন আ�াহর 

রাসূল! আ�াহর কািলমা এবং তাঁর প� �থেক �হ, যা মািরয়াম 

এর কােছ �দওয়া হেয়িছল! িশ�কােলই আপিন কথা বেলেছন! 

সুতরাং আজ �িতপালেকর কােছ আমােদর জন� সুপািরশ ক�ন; 

�দখেছনই �তা আমরা কী দুরব�ায় আিছ, কী দুেভ�ােগ সময় 

কাটাি�! ঈসা বলেবন, িন�য় �িতপালক আজ এমন রাগাি�ত 

হেয়েছন, অতীেত কখেনা এরকম রাগাি�ত হনিন, ভিবষ�েতও 

হেবন না। িতিন �কােনা অপরােধর িববরণ না িদেয় বলেবন, 

অন�েদর কােছ যাও! �মাহা�ােদর কােছ যাও! 

নবীজী বেলন, অতঃপর তারা আমার কােছ এেস বলেব, �হ 

�মাহা�াদ, আপিন হেলন আ�াহর রাসূল এবং সব�েশষ নবী। 

আ�াহ আপনার অতীত ও ভিবষ�েতর সকল �নাহ মাফ কের 

িদেয়েছন। সুতরাং আজ �িতপালেকর কােছ আমােদর জন� 

সুপািরশ ক�ন; �দখেছনই �তা আমরা কী দুরব�ায় আিছ, কী 

দুেভ�ােগ সময় কাটাি�! অতঃপর আিম িগেয় আরেশর নীেচ 
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দ�ায়মান হব। অতঃপর �িতপালেকর উে�েশ� �সজদায় লুিটেয় 

পড়ব। অতঃপর আ�াহ আমার মেন তার �শংসাসমূহ �ঢেল 

�দেবন। আমার জন� তাঁর যাবতীয় �ণ, �িত ও তািরফ 

উে�াচন কের �দেবন, যা ইিতপূেব� কােরা জন� উে�াচন 

কেরনিন। অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ, মাথা উঠাও! চাও, 

�তামােক �দওয়া হেব! সুপািরশ কর, গৃহীত হেব! আিম বলব, 

�হ �িতপালক, আমার উ�ত.. আমার উ�ত..! �হ �িতপালক, 

আমার উ�ত.. আমার উ�ত..! �হ �িতপালক, আমার উ�ত.. 

আমার উ�ত..! অতঃপর বলা হেব,  “আপনার উ�ত �থেক 

যােদর িহসাব �নই, তােদরেক ডানিদেকর দরজা িদেয় জা�ােত 

�েবশ করান।” অন� দরজা িদেয়ও তারা �েবশ করেত 

পারেব। অতঃপর আ�াহ তা‘লা িবচারকায� �� করেবন। 

(িতরিমযী-২৪৩৪) 

এই হেলা হাশেরর ময়দােন সৃ� পিরি�িত। ���নবী �মাহা�াদ 

সা. সব��থম সুপািরশ করেবন। সকল স�দায় তাঁর কােছ 

এেস সুপািরেশর আকুিত জানােব।  

 

ি�তীয় সুপািরশ 

�েবশািধকার �দওয়ার পর জা�ােত �েবেশর অনুমিত �দােন 

সুপািরশ করেত জা�াতবাসী একজন সুপািরশকারী খঁুজেব। 
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আদম আ. এর কােছ এেস বলেব, �হ আমােদর িপতা, আমােদর 

জন� জা�ােত �েবেশর অনুমিত �াথ�না ক�ন! 
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নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ সকল মানুষেক একি�ত 

করেবন। অতঃপর মুিমনেদর জন� জা�াত িনকটবত�ী করা হেব। 

তারা আদেমর কােছ এেস বলেব, �হ আমােদর িপতা, আমােদর 

জন� জা�ােত �েবেশর অনুমিত �াথ�না ক�ন! িতিন বলেবন, 

�তামােদরেক �তা এই িপতার ভুেলর কারেণই জা�াত �থেক 

�বর করা হেয়িছল! এ সুপািরেশর �যাগ� আিম নই। �তামরা 

আমার স�ান ইবরাহীেমর কােছ যাও! ইবরাহীম বলেব, এ 

সুপািরেশর �যাগ� আিম নই। আিম �তা �কবল পদ�ার �পছন 

�থেক আ�াহর ব�ু িছলাম। �তামরা বরং মুসা’র কােছ যাও, 

দুিনয়ােতই আ�াহ তাঁর সে� কথা বেলেছন। অতঃপর মুিমনগণ 
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মুসা’র কােছ আসেল মুসা বলেব, এ সুপািরেশর �যাগ� আিম 

নই। �তামরা ঈসা’র কােছ যাও! িতিন �তা আ�াহর কািলমা ও 

তাঁর �হ। ঈসা বলেব, এ সুপািরেশর �যাগ� আিম নই। অতঃপর 

তারা �মাহা�েদর (সা.) এর কােছ আসেল িতিন তােদর পে� 

দাঁড়ােবন এবং তাঁেক সুপািরেশর অনুমিত �দয়া হেব।” 

(মুসিলম-৫০৩) 

নবী করীম সা. জা�ােত �েবেশর অনুমিত �াথ�নার জন�ও 

সুপািরশ করেবন। �সিটও মা�ােম মাহমুদ �থেক। এ সুপািরশও 

নবী �মাহা�াদ সা. এর জন� িনিদ��।  

�زن�  ��ل  �� ��م ا������ ������� ، ����ل ا�� ب ا�� �� �
� �� أ��

���� ��
�
   أ��؟ ����ل� � ، ����ل � �� أ��ت � أ��� �

নবী করীম সা. বেলন, �কয়ামেতর িদন আিম জা�ােতর দরজায় 

এেস তােত �েবেশর অনুমিত চাইব। �হরী বলেব, আপিন �ক? 

বলব, আিম �মাহা�াদ। �স বলেব, আপনার জন�ই অনুমিত 

�দওয়া হেয়েছ। আপনার পূেব� অন� কােরা জেন� নয়।” 

(মুসিলম-৫০৭) 

 

তৃতীয় সুপািরশ 

এিট �যসকল মুিমেনর িহসাব ও আযাব �নই, তােদর জন� 

জা�ােত �েবেশর অনুমিত �দােনর সুপািরশ। 
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নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন আিমই হব মানুেষর 

�নতা। �কন জােনা? পূব�বত�ী ও পরবত�ী সকল মানুষেক আ�াহ 

একিট �শ� সমতল ভূিমেত জমােয়ত করেবন। আ�াহর কথা 

�সিদন সকেলই �নেত পােব। সকলেক িতিন একসােথ �দখেত 

পােবন। সূয�েক অিত-িনকটবত�ী করা হেব। �সিদন মানুষ 

অিতশয় দুি��া এবং চরম দুেভ�ােগ থাকেব..!” 

হািদেসর �শষিদেক িতিন বেলন, 

�� ���ل �� � ار�� رأ�� �� ���� وا��� ���� ��ر�� رأ�� �  ��ل 

� ����ل �� � أد�� �� 
� �� رب أ���

� �� رب أ���
����ل �� رب أ���

�ء  �� و� �� � �� أ��اب ا�� ��
�
أ��� �� � ���ب ���� �� ا���ب ا�

 � ��اب �� ��ل وا��ي ���� ���ه �� ���
�
ا���س ��� ��ى ذ�� �� ا�

� ��� و ا��ا ��� � �� �� ا�� � �� ���ر � ��� و��ى ��� ���    و� ���

“..অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ, মাথা উঠান! চান, 

আপনােক �দওয়া হেব! সুপািরশ ক�ন, গৃহীত হেব! আিম বলব, 

�হ �িতপালক, আমার উ�ত..! �হ �িতপালক, আমার উ�ত..! 

�হ �িতপালক, আমার উ�ত..! অতঃপর বলা হেব, আপনার 
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উ�ত �থেক যােদর িহসাব �নই, তােদরেক ডানিদেকর দরজা 

িদেয় জা�ােত �েবশ করান। অন� দরজা িদেয়ও তারা �েবশ 

করেত পারেব। ওই 

স�ার শপথ যার 

হােত আমার �াণ, 

িন�য় জা�ােতর 

দরজাসমূেহর এক 

কপাট �থেক অপর 

কপােটর দূর� ম�া 

�থেক িহময়ার অথবা 

ম�া �থেক বসরা’র 

দূর�সম িব�ৃত।” 

(বুখারী-৪৪৩৫) 

উপেরা� সুপািরশও 

নবী করীম সা. এর 

জন� িনিদ��, যা িতিন মা�ােম মাহমুদ �থেক করেবন। 

 

চতুথ� সুপািরশ 

আ�াহর প� �থেক বা�ােদর জন� অিতশয় দয়ার বিহঃ�কাশ 

হেলা, তােদর জন� িতিন ��াধ এবং শাি�র পূেব� দয়া ও 

সহনশীলতার আচরণ কেরন।  



 528

সৃি�র �িত আ�াহর মহা 

অনু�েহর িনদশ�ন হেলা, 

�নােহর কারেণ জাহা�ােম 

�েবশকারী মুিমনেদর মুি�র 

জন� নবী করীম সা. �ক 

িতিন সুপািরশ করার 

অনুমিত �দেবন।  

শাফা‘আেতর হািদেসর মেধ� এ িবষয়িটও নবীজী উে�খ 

কেরেছন.. 

� ���ذن ��  � و��� � ����ا ������ �����ذن �� ر�� ���� ��ذا رأ�� ر��

� �� ���ل �� ار�� � و�� ���� و�� ���� 
� �� ��ء � أن �����

������

� �� أ��� ���� �� ��ا ��د����  ����� ���� �� � وا��� ���� ���� ر��

� �� ��ء � أن 
� و��� ����ا ������ �� �� أر�� ��ذا رأ�� ر�� ا��

� �� ���ل ار�� � و�� ���
����� � � و�� ���� وا��� ���� ���� ر��

�� �� أر�� ��ذا  � �� أ��� ���� �� ��ا ��د���� ا�� � ر�� ����� ���� ��

� �� ���ل ار�� � 
� �� ��ء � أن �����

� و��� ����ا ������ رأ�� ر��

� �� أ���  ����� ���� �� � �� ���� و�� ���� وا��� ���� ���� ر��

�� �� أر  � ا���ر إ� ���� �� ��ا ��د���� ا��
�

� �
�� ����ل �� رب �� ���

 � ��د� ��ل ا���� �ج �� ا���ر ��  �� ���� ا���آن وو�� ���� ا�� � ��

�ج �� ا���ر  � ة �� �� ن ���� � �� �� �� � ���� �� ا��
�

��ل � إ� إ� � و�ن �
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�ج �� ا���ر  � ة �� �� ن �� � �� �� �� � ���� �� ا��
�

�� ��ل � إ� إ� � و�ن �

�� ذرة �� ��ل � إ�  ن �� ا�� � �� �� ���� �
�

  إ� � و�ن �

 “.. অতঃপর আিম িগেয় �িতপালেকর কােছ অনুমিত চাইব। 

আমােক অনুমিত �দওয়া হেব। �িতপালকেক �দখার সােথ 

সােথ আিম �সজদায় পেড় যাব। অতঃপর আ�াহ তা‘লা আমােক 

এভােবই রাখেবন যত সময় রাখার। অতঃপর বলা হেব, �হ 

�মাহা�াদ, মাথা উঠান! বলুন, �না হেব। চান, �দওয়া হেব। 

সুপািরশ ক�ন, গৃহীত হেব। অতঃপর আিম �িতপালেকর 

�শখােনা যাবতীয় �শংসা ও �ণ বলেত থাকব। অতঃপর 

সুপািরশ করব। িতিন আমার জন� সীমা িনধ�ারণ কের �দেবন। 

অতঃপর আিম তােদরেক জা�ােত �েবশ করাব। 

িফের এেস �িতপালকেক �দখার সােথ সােথ আবার �সজদায় 

পেড় যাব। অতঃপর আ�াহ তা‘লা আমােক এভােবই রাখেবন 

যতসময় রাখার। অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ মাথা উঠান! 

বলুন, �না হেব। চান, �দওয়া হেব। সুপািরশ ক�ন, গৃহীত 

হেব। অতঃপর আিম �িতপালেকর �শখােনা যাবতীয় �শংসা ও 

�ণ বণ�না করব। অতঃপর সুপািরশ করব। িতিন আমার জন� 

সীমা িনধ�ারণ কের �দেবন। অতঃপর আিম তােদরেক জা�ােত 

�েবশ করাব। 

িফের এেস �িতপালকেক �দখার সােথ সােথ পুনরায় �সজদায় 

লুিটেয় পড়ব। অতঃপর আ�াহ তা‘লা আমােক এভােবই 
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রাখেবন যতসময় রাখার। অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ 

মাথা উঠান! বলুন, �না হেব। চান, �দওয়া হেব। সুপািরশ 

ক�ন, গৃহীত হেব। অতঃপর আিম �িতপালেকর �শখােনা 

যাবতীয় �শংসা ও �ণ বণ�না করব। অতঃপর সুপািরশ করব। 

িতিন আমার জন� সীমা িনধ�ারণ কের �দেবন। অতঃপর আিম 

তােদরেক জা�ােত �েবশ করাব। 

অতঃপর িফের এেস বলব, �হ �িতপালক, জাহা�ােম �কবল 

তারাই অবিশ�, যােদরেক কুরআন �� কের �রেখেছ এবং 

যােদর জন� িচর�ায়ী জাহা�াম িলিপব� হেয়েছ। 

অতঃপর নবীজী বেলন, �য ব�ি�  “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, 

তার অ�ের যেবর দানা পিরমাণ ঈমান থাকেলও �স জাহা�াম 

�থেক �বর হেয় যােব। �য ব�ি�  “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, 

তার অ�ের গেমর দানা পিরমাণ ঈমান থাকেলও �স জাহা�াম 

�থেক �বর হেয় যােব। �য ব�ি�  “লা ইলাহা ই�া�াহ” বলেব, 

তার অ�ের সিরষার দানা পিরমাণ ঈমান থাকেলও �স জাহা�াম 

�থেক �বর হেয় যােব।” (বুখারী-৭০০২) 

� �  و��ل 
�� ا������ �� أ���

�
� �

������   

অন� হািদেস নবী করীম সা. বেলন, “আমার সুপািরশ �কবল 

আমার উ�েতর কবীরা �নাহকারীেদর জন�।” (মুসনােদ 

আহমদ-১৩২২২) 
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�ن  ة �� إ�� ة أو ���� � ���� إ�� ��ل ����ل ��
�

� �ن �
�

����ل ا���� �

� ������ ����� �� أ��د ���� ���� ا���� �� أ�� � ����ا  ��� ������

��� وا��� ���� ����ل �� رب  ����ل �� � ار�� رأ�� و�� ���� و��

�ن  � ���� ����ل ��� ��دل �� إ��
�

� �ن �
�

� ����ل ا���� �
� أ���

أ���

� ������ ����� �� أ��د ���� ���� ا���� �� أ�� ����ا  ��� ������

����ل �� �� � ار�� رأ�� و�� ���� و�� ��� وا��� ���� ����ل �� 

� �
�

� �ن �
�

� ����ل ا���� �
� أ���

��� أد�� أد�� أد�� �� ����ل رب أ���

  ������� ��� ��دل ������ �� ا���ر ������

অপর হািদেস বেলন, “.. অতঃপর বলা হেব, যান, যার অ�ের 

যব অথবা গেমর দানা পিরমাণ ঈমান রেয়েছ তােক জাহা�াম 

�থেক �বর ক�ন। অতঃপর আিম িগেয় তােদরেক �বর করব। 

িফের এেস �িতপালেকর সকল �ণকীত�ন করব। অতঃপর 

�সজদায় লুিটেয় পড়ব। 

অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ, মাথাও উঠাঃন! বলুন, 

আপনার কথা �না হেব। চান, �দয়া হেব। সুপািরশ ক�ন, 

গৃহীত হেব। আিম বলব, আমার উ�ত.. আমার উ�ত..! বলা 

হেব, যান, যার অ�ের সিরষার দানা পিরমাণ ঈমান রেয়েছ, 

তােক জাহা�াম �থেক �বর ক�ন। অতঃপর আিম িগেয় 

তােদরেক �বর করব। 
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অতঃপর িফের এেস আ�াহর সকল �শংসা ও �িত গাইব 

অতঃপর �সজদায় পেড় যাব। অতঃপর বলা হেব, �হ �মাহা�াদ, 

মাথা উঠান! বলুন, আপনার কথা �না হেব। চান, �দয়া হেব। 

সুপািরশ ক�ন, গৃহীত হেব। আিম বলব, �হ �িতপালক! আমার 

উ�ত.. আমার উ�ত..! তখন বলা হেব, যান, যার অ�ের অণু 

পিরমাণ, �ু� পিরমাণ, সামান� পিরমাণ, সিরষার দানা পিরমাণ 

ঈমানও রেয়েছ, তােক জাহা�াম �থেক �বর ক�ন। অতঃপর 

আিম িগেয় তােদরেক �বর করব। 

হািদেসর �শষাংেশ বলা হেয়েছ, 

� و 
���� ����ل �� رب ا��ن �� ���� ��ل � إ� إ� � ����ل و����

� �� ��ل � إ� إ� � ��� ����
�
� �

� و�����
�� ��   و���

“অতঃপর আিম বলব, �হ �িতপালক, যারা  “লা ইলাহা 

ই�া�াহ” বেলেছ, তােদর ব�াপাের আমােক সুপািরেশর অনুমিত 

িদন। বলেবন, �সিট আপনার জন� নয়; তেব আমার ময�াদা ও 

অহংকােরর শপথ, আমার মহ� ও বড়ে�র শপথ, �য  “লা 

ইলাহা ই�া�াহ” বেলেছ, অবশ�ই তােক জাহা�াম �থেক �বর 

করব।” (মুসিলম-৫০০) 

 

সুপািরেশর ��ি�েত জাহা�াম �থেক মুি��া�েদর 

�বিশ�� 
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নবী করীম সা. জাহা�াম �থেক মুি��া� কিতপয় মুিমন 

�নাহগােরর অব�া বণ�না করেত িগেয় বেলন, 

��� �ج �� ا���ر �� � � ا����ر�� �� ��
�
� ���  

“সুপািরেশর ��ি�েত তারা 

জাহা�াম �থেক �বর হেব। 

আ�েন পুেড় তারা �কেনা 

শসার মেতা হেয় যােব।” 

(বুখারী-৬১৯০) 

পাপ অনুপােত শাি� �দােনর 

পর এক�বােদ িব�াসী অেনক মুিমনেক জাহা�াম �থেক �বর 

করা হেব। 

�ج ��م �� ا���ر ��� �� ��� �  ��ل  � �� �� � ��� ������ن ا�� ���

 � ������ �� � ا�� � أ�� ا�� ������  

নবীজী বেলন,  “আ�েনর পুেড় কয়লা-সদৃশ হেয় যাওয়ার পরও 

অেনকেক জাহা�াম �থেক �বর কের জা�ােত �দওয়া হেব। 

জা�াতবাসীগণ তােদরেক  ‘জাহা�ামী’ বেল ডাকেব।” (বুখারী-

৬১৯১) 

এ ধরেনর সুপািরশ মুশিরক ব�তীত অন�েদর জন�। অপরােধর 

শাি� �ভাগ করার পর সুপািরেশর ��ি�েত তােদরেক জাহা�াম 

�থেক মু� করা হেব। এ ধরেণর সুপািরশ নবী করীম সা. এর 

জন� িনিদ�� নয়; বরং আ�াহর অনুমিত�া� সকল নবী-রাসূল 



 534

এবং সৎকম�শীল মুিমন করেত পারেবন। তেব নবী �মাহা�াদ 

সা. এর �বলায় তা সব�ািধক �হণেযাগ� িবেবিচত হেব। 

 

প�ম সুপািরশ 

এিট �কবল নবী �মাহা�াদ সা. এর জন� আপন চাচা আবু 

তািলেবর ��ে� িনিদ��; অন� কােফরেদর ��ে� নয়। তােদর 

ব�াপাের আ�াহ বেলন, 

 ٤٨ا�دثر:  َّ جم يل ىل مل خل ُّ 

 “সুপািরশকারীেদর সুপািরশ তােদর �কােনাই কােজ আসেব 

না।” (সূরা ম�াছিছর-৪৮) 

আবু তািলেবর িবষয়িট আ�াহ তা‘লা একটু আলাদা কের 

�দখেবন। জাহা�াম �থেক মু� করেত নয়; বরং জাহা�ােম তার 

শাি� লাঘব করেত নবী করীম সা. সুপািরশ করেবন। তার 

অব�ান হেব পােয়র �গাছা বরাবর আ�েনর মেধ�।  

জাহা�ােম এিটই হেব সব�িন� শাি�। 

অপর হািদেস আবু তািলেবর অব�া িবশদভােব এেসেছ। নবীজী 

তাঁর চাচা আবু তািলবেক জাহা�ােমর মধ��েল �চ� আ�েনর 

মেধ� �দেখিছেলন। অতঃপর সুপািরশ কের তােক জাহা�ােমর 

সব�িন� শাি�েত িনেয় আেসন, �যখােন �ধু পােয়র �গাছা পয�� 

অি�শাি� �দওয়া হয়। 
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জাহা�াম �থেক �বর করেত নয়; বরং নবী করীম সা. তার শাি� 

লাঘেবর সুপািরশ কেরন। কারণ, আবু তািলব কােফর অব�ায় 

মৃতু�বরণ কেরেছ। আর কােফেরর জন� আ�াহ জা�াতেক িচর-

িনিষ� কেরেছন।  

আবু তািলেবর মৃতু�র সময় নবীজী তােক মুসলমান বানােত 

�াণপণ �চ�া কেরিছেলন। তার মাথার পােশ দাঁিড়েয়  “লা 

ইলাহা ই�া�াহ” উ�ারণ করিছেলন। আবু তািলব অ�ীকার 

কের বলিছল, আিম আ�ুল মু�ািলেবর ধেম�র উপর আিছ। 

মৃতু�র পর তার শাি� লাঘেবর সুপািরশ করেল আ�াহ তাঁর 

সুপািরশ �হণ কেরন। কারণ, ইসলােমর �াথিমক যুেগ নবী 

করীম সা. �ক �স অেনক সহেযািগতা কেরেছ। তােঁক শ�েদর 

অিন� হেত র�া কেরেছ। তেব আ�াহ বেলন, 

 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّ 

 ٥٦القصص:  َّ نن من

 “আপিন যােক পছ� কেরন, 

তােক সৎপেথ আনেত পারেবন 

না, তেব আ�াহ তা‘লাই যােক 

ই�া সৎপেথ আনয়ন কেরন। 

�ক সৎপেথ আসেব, �স স�েক� 

িতিনই ভােলা জােনন।” (সূরা 

কাসাস-৫৬) 
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অন� আয়ােত বেলন, 

 َّ نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّ 

 ٢٧٢ا�قرة: 

 “তােদরেক সৎপেথ আনার দায় আপনার নয়। বরং আ�াহ 

যােক ই�া সৎপেথ পিরচািলত কেরন।” (সূরা বা�ারা-২৭২) 

��ح �� � ��ل 
�

� �
�

أ��ن ا���س ��ا�� ��م ا������ أ�� ���� ، ���� �

   ا���ر ��� ��� د����

নবী করীম সা. বেলন,  “জাহা�ামীেদর মেধ� সব�িন� শাি� হেব 

আবু তািলেবর; তােক দুিট (আ�েনর) জুেতা পিরেয় �দয়া হেব, 

যার তােপ মাথার ম�ক পয�� িবগিলত হেয় যােব।” (মুসিলম) 

 

ষ� সুপািরশ 

তা হেলা অপরােধর দ�ন জাহা�াম অবধািরত ব�ি�েদর মুি�র 

জন� সুপািরশ।  

এ ধরেণর সুপািরশ �ধু নবী �মাহা�াদ সা. এর জন� িনিদ�� নয়; 

বরং তা সকল নবী-রাসূল, �ফেরশতা, িসি�কীন, �হাদা ও 

সােলহীনই করেত পারেবন। তারা জাহা�াম অবধািরত ব�ি�েদর 

ব�াপাের সুপািরশ কের তােদরেক মু� করেবন। 

 

স�ম সুপািরশ 
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জা�ােত �িব� মুিমনেদর �রবৃি� ও পেদা�িতর সুপািরশ। নবী 

করীম সা. আবু সালামা’র মৃতু�র পর তার জন� �দায়া কের 

বেলন, 

 �
�

� ���� �
�

� ، وا���� � � ا������
�

� ��� ، وار�� در��� � ��
�
ا���� ا��� �

� ، و  � ، وا��� ��� و� �� رب ا������ �� ه ، و��ر � ��� �اا����� ��� �
�

� � ���  

“�হ আ�াহ, আবু সালামােক 

�মা ক�ন। �হদােয়ত�া�েদর 

মেধ� তার �র উ�ীত ক�ন। 

তার �পছেন উ�ম �িতিনিধর 

ব�ব�া ক�ন। �হ �িতপালক, 

তােক এবং আমােদরেক মাফ 

ক�ন। তার কবর �শ� কের 

তা আেলািকত ক�ন।” (মুিসলম) 

 

অ�ম সুপািরশ 

যারা মিদনােত �ায়ীভােব বাস করেব। িবপেদ মিদনা �ছেড় চেল 

যােব না, তােদর ব�াপাের সুপািরশ.. 

� ، إ� ��� � �  ��ل 
� أ�� �� أ��� واء ا����� و����

�
� �� ���� �

��ا    ����� ��م ا������ ، أو ��

নবী করীম সা. বেলন, “আমার উ�েতর �য �কউ মিদনায় 

বসবাস কের মিদনার যাবতীয় ক� ও দুেভ�াগ সহ� করেব, 
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�কয়ামেতর িদন আিম তার জন� সুপািরশকারী অথবা সা�ী 

হব।” (মুসিলম-৩৪১৩) 

 

নবম সুপািরশ 

মিদনায় মৃতু�বরণকারী মুিমনেদর জন� সুপািরশ। নবী করীম সা. 

বেলন, 

�ت �  ��ل  � أ��� �� ��
���� ، ����� ����� �ت �� �� ا����ع أن ��

� ��  

 “�য ব�ি� মিদনায় মৃতু�বরণ করার ই�া কের, �স �যন 

মিদনােতই ইে�কাল কের, কারণ মিদনায় মৃতু�বরণকারীেদর 

জন� আিম িনেজ সুপািরশ করব।” (মুসনােদ আহমদ-৫৮১৮) 
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সুতরাং মিদনাবাসীর জন� সুসংবাদ! সাধুবাদ, যারা মিদনায় 

ইে�কাল কেরেছ। 

�কয়ামেতর িদন আরও অেনক ��ে� সুপািরশ হেব। 

সুপািরশকারীগণও হেবন অিধক। িব�ািরত িববরণ সামেন 

আসেছ.. 

 

(২) �ফেরশতা ও মুিমনগণ 

�ফেরশতা এবং মুিমন বা�াগণ আ�াহর কােছ স�ান ও 

ময�াদার পা�। 

��ر ���� ���  ��ل  ����� ا�����ن وا����� وا�����ن ����ل ا��

� ����� ���� �� ا���ر ����ج أ��ا�� �� ا�����ا �
�������� � �� �

�
��ن �

 ���� � ������ �
�

�� ���ل � ��ء ا���ة ������ن � ��اه ا��
�
�� ��� �

�
ا��� �

� �ن إ�  ا���� �� رأ������ إ� ���� ا����ة إ� ����
�

ا����ة �

� إ� ا��� �ن أ��� ������ن  � �ن أ��� و�� �ن ��� ا���� ���

�� ���ء ����ء ا����  �� ����ل أ�� ا�� � ا����� ������ن ا�� ��
�
�

�� ���� �� ���ه و� ��� ����ه ����ل �� �� ��  رأ��� و��� أد���� ا��

 ���  

নবী করীম সা. বেলন,  “.. অতঃপর নবী, �ফেরশতা এবং 

মুিমনগণ সুপািরশ করেবন। অতঃপর �তাপশালী আ�াহ 

বলেবন, বািক রইল আমার সুপািরশ। অতঃপর জাহা�ােম 
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হ�ে�প কের তা �থেক অেনক স�দায়, যারা আ�েন পুেড় 

অ�ার হেয় িগেয়িছল- �বর কের জা�ােতর �েবশমুেখ বহমান 

একিট নদীেত িনে�প করেবন। �সই নদীর পািনেক জীবন-

পািন বলা হেব। অতঃপর তারা নদীর উপকুল �থেক �ত 

উ ৎপ� হেত থাকেব; িঠক �যমন �বািহত পািনেত জমাট মািট 

�থেক �ত চারা উৎপ� হয় এবং �তামরা পাথর ও বৃে�র 

আশপােশ এ�েলা অিধক পিরমােণ �দেখ থাক, �য�েলােত 

সূেয�র আেলা পেড়, �স�েলা সবুজ এবং �য�েলা আেলা-বি�ত 

থােক �স�েলা সাদা হেয় যায়। �সই নদী �থেক তারা উ�ল 

�মািত-সদৃশ �বর হেব। তারা হেব �কবল দয়াময় আ�াহর 

অনু�েহ মুি��া� স�দায়। �কােনা�কার আমল ও কল�াণ 

কাজ ছাড়াই আ�াহ তােদরেক জা�ােত �েবশ করােবন। 

তােদরেক বলা হেব, �তামরা যা �দখছ তা এবং ততসদৃশ �ভাগ� 

�তামােদর জন� বরা�।” (বুখারী-৭০০১) 

 

(৩) শহীদগণ 

যারা আ�াহর পেথ �াণ উৎসগ� 

কেরেছ, তাওহীেদর পতাকা 

উ�ীন কেরেছ, তােদর সুমহান 

ত�াগ ও একিন� িজহােদর 

কল�ােণই জিমেন আ�াহর 
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উপাসনা িটেক িছল, পিরবার, মাতৃভূিম, ব�ুেদর �ছেড় পরম 

ক�ণাময় আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশ� তারা দূরেদেশ পািড় 

জিমেয়িছল, পুর�ার��প �কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা 

তােদরেক সুপািরশকারীেদর অ�ভু�� করেবন। 

� �� أ�� �����  ��ل  ����� �
�

� ��    ���� ا���

নবীজী বেলন,  “একজন শহীদ তার পিরবার� স�র-জন ব�ি�র 

জন� সুপািরশ করেত পারেব।” (আবু দাউদ-২৫২৪) 

 

(৪) সৎকম�শীলগণ 

যারা আ�াহেক ভােলােবেসেছ 

এবং আ�াহও তােদরেক 

ভােলােবেসেছন, তােদরেক 

�নকট�শীলেদর অ�ভু�� 

কেরেছন। যারা আ�াহর সাহায� 

�চেয়েছ, আ�াহও তােদর 

সহেযািগতা কেরেছন। 

স�ানােথ� �কয়ামেতর িদন 

আ�াহ তােদরেক সুপািরেশর অনুমিত �দেবন। 

 � �  ر�� �� أ��ب ا���� �� ������ ���ل�  �� ا���� ���� ا��

 ��
�
� �

��� �� ��� � أ
  ��اي� ���� �� ر��ل � ��اك؟ ��ل � ر�� �� أ���
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 � �  ��ل ا��واي� ��� ��م ا���� � أ�� ���� �� ��ا؟ ����ا� ��ا ا��

���ء    ا��

জৈনক সাহাবী নবী করীম সা. �ক বলেত �েনেছন- “আমার 

উ�েতর একজন ব�ি�র সুপািরেশ বিনতামীম �গা� অেপ�া 

অিধক পিরমাণ �লাক জা�ােত �েবশ করেব। িজে�স করা 

হেলা, �স িক আপিন ছাড়া অন� �কউ? বলেলন, হ�াঁ.. অন�জন। 

বণ�নাকারী বেলন, নবী করীম সা. উেঠ যাওয়ার পর আিম 

বললাম, �স �ক হেত পাের? সবাই বলল, �স হেলা আ�ু�াহ 

িবন আবুল জাদআ।” (িতরিমযী-২৪৩৮) 

 

(৫) আল-কুরআন 

আল-কুরআন হেলা আ�াহর বাণী। 

আ�াহর �নকট� অজ�েনর ��� 

উপায়। কুরআেনর পাঠকেক 

�িতিট অ�েরর িবিনমেয় �নকী 

�দওয়া হয়। দুিনয়ােত আল-

কুরআন স�ান ও আেখরােত 

মুি�র মাধ�ম।  

����ا��  ��ل 
�
� ��م ا������ ����� �

��
�
  �ءوا ا���آن ���� ��
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নবী করীম সা. বেলন,  “�তামরা অিধক পিরমােণ আল কুরআন 

পড়, �কননা �কয়ামেতর িদন �স তার সাথীেদর জন� 

সুপািরশকারী হেব।” (মুসিলম-১৯১০) 

ء ���� ا���آن ��م ا������ ����ل ا���آن � �� رب �� � ��ل  � � ��

ج ا���ا�� �� �� �� ��� و ����� �� �ل � �� رب زده �� رب ارض ��� ���

اد �� آ�� ���� و ارق أ���ل � ا��  �    و ��

নবীজী আরও বেলন,  “�কয়ামেতর িদন আল-কুরআন এেস 

বলেব- �হ আ�াহ, তােক (আমার স�ী) ���ে�র মুকুট িদেয় 

সি�ত ক�ন! অতঃপর তােক সি�ত করা হেব। কুরআন 

বলেব, �হ পালনকত�া, তােক আেরা �বিশ সি�ত ক�ন! 

অতঃপর তােক ���ে�র অলংকার পরােনা হেব। কুরআন 

বলেব, �হ আ�াহ, আপিন তার �িত স�� �হান! পালনকত�া 

তখন স�� হেবন। অতঃপর বলা হেব, পড় এবং উ�ীত হও! 

�িতিট আয়ােতর িবিনমেয় �তামােক সৎকম�ফল �দওয়া হেব।” 

(িতরিমযী-২৯১৫) 

 ا� ��ِل 
َّ

ُه ن ُ ْ��
َ
� �ُ�ْ�َ 

ُّ
�

َ
�

ْ
��َ َ� ���ِ �ِ�َ��َ�ِ

ْ
 َ��ِ�َ�ُ� َ�ْ�َم ا�

َ��
ْ
��َ 

َ
ْ�آن

ُ
�
ْ
�

 
ْ

��َ ُ َ� 
ُ

�ل
ُ
��َ

َ
� 

َ
�

ُ
��ِ�ْ

َ
 َ�� أ

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
� � ِ

��
ُ
��ِ�ْ

َ
� 

ْ
��َ ُ َ� 

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
� �ِ�ِ�

َّ
ُ�ِ� ا�� َّ��

َ
�

 
َّ
 ا�

ُ
ْ�آن

ُ
�
ْ
 ا�

َ
��ُ�ِ��َ 

َ��
َ
 أ

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
� 

َ
�

ُ
��ِ�ْ

َ
 َ�� أ

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
� � ِ

��
ُ
��ِ�ْ

َ
� � ِ

�
� 

َ
�

ُ
�
ْ
��َ

ْ
�

َ
ِ�ي أ

َ�ْ�َم ِ�ْ� 
ْ
 ا�

َ
�

َّ
�َرِ�ِ� َوِإ� َ � ِ

�
ِ�ٍ� ِ�ْ� َوَراِء �

َ�� 
َّ ُ

� 
َّ

 َوِإن
َ

�
َ
��ْ

َ
� 

ُ
ْ�ت َ�ْ

َ
َ�اِ�ِ� َوأ َ ا�ْ

 
ِّ ُ

ُج  َوَراِء �
َ�� �ِ�ِ

ْ
 َرأ

َ
َ��ِ�ِ َوُ��َ�ُ� َ�� ِ���ِ 

َ
�

ْ
� ُ�

ْ
 ِ�َ�ِ��ِ�ِ� َوا�

َ
�

ْ
� ُ  ا�ْ

َ
��ْ�ُ

َ
�َرٍة � َ � ِ

�
�
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�ِر َو�ُ 
َ
��َ

ْ
ِ��َ�� ا�

ُ
� َ

ِن ��ِ
َ

��
ُ
��َ

َ
� ��َ

ْ
�

ُّ
 ا��

ُ
��ْ

َ
َ�� أ ُ ُم �َ َّ�

َ
��ُ 

َ
� ِ

� ْ
���َ

َّ
اُه ُ��

َ
َ� َواِ��

ْ
�

 �ِ َّ� َ �
ْ

� َدَرَ�ِ� ا� ِ
�

� 
ْ

 َواْ�َ��
ْ
َ�أ

ْ
ُ ا� َ� 

ُ
�ل

َ
��ُ َّ ُ �� 

َ
ْ�آن

ُ
�
ْ
� ا� َ ُ

��ِ
َ
ِ� َو�

ْ
�

َ�
ِ�� 

ُ
�ل

َ
��ُ

َ
َ�ِ�ِه �

 
ُ
َ�أ

ْ
� ُ�ُ��ٍد َ�� َداَم َ�� ِ

�
� �َ ُ َ �� � َ ِ

�
��َ

ُ
ِ َو�

ً
���ِ ْ ْو ��َ

َ
 أ

َ
ن

َ
ا �

�
��َ  

নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন কবর উে�ািচত 

হওয়ার পর ব�ি� মিলন �চহারা িনেয় কবর �থেক উঠেব। তখন 

কুরআন তার সে� সা�াত কের িজে�স করেব, িচনেত �পেরছ 

আমায়? বলেব, না.. �তামােক িচিন না। �স বলেব, আিম 

�তামার স�ী আল-কুরআন। কত ি��হর �তামােক তৃ�াত� 

�রেখিছ! কতরাত �তামােক জািগেয় �রেখিছ! িন�য় �েত�ক 

ব�বসায়ী আপন ব�বসার �পছেন �লেগ থােক। অবশ�ই আজ 

তুিম সকল ব�বসােক জয় কেরছ। অতঃপর �স তার ডান হােত 

রাজ� �দেব, বাম হােত �ািয়� �দেব। মাথায় ���ে�র মুকুট 

পিরেয় �দেব। তার িপতামাতােক উ�ম সােজ সি�ত করা হেব, 

যা দুিনয়ােত তারা পায়িন। উভেয় বলেব, কীেসর িবিনমেয় 

আমােদরেক এসব পরােনা হে�? বলা হেব, �তামার স�ান 

কুরআনেক ব�ু�েপ �হণ করার দ�ন। অতঃপর বলা হেব, 

পড় এবং জা�ােতর ক�সমূেহ পেদা�িত লাভ কর! এভােব �স 

যত�ণ হাদর বা তারতীেলর সােথ পড়েত থাকেব, তত�ণ �স 

উপের উঠেত থাকেব।” (মুসনােদ আহমদ) 

বুঝা �গল, �কয়ামেতর িদন আল-কুরআন সুপািরশকারী�েপ 

আসেব। িঠক �তমিন সূরা বা�ারা ও আেল ইমরান তােদর 
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পাঠকেক জাহা�াম �থেক মুি�র জেন� যুি� �পশ করেব। 

সুতরাং �য ব�ি� অিধক পিরমােণ আল-কুরআন; িবেশষত উ� 

সূরা�য় পাঠ করেব, �কয়ামেতর িদন �স সুপািরশ �াি�র 

অিধকারী হেব।  

َ�ُءوا �  ��ل 
ْ
�ِ�ِ� ا� َ ْ�

َ�
� ��ً��ِ

َ
� �ِ�َ��َ�ِ

ْ
ِ َ�ْ�َم ا�

��
ْ� َ�� �ُ

َّ
��ِ

َ
� 

َ
ْ�آن

ُ
�
ْ
َ�ُءوا ا�

ْ
ا�

ِ�َ��ِن �َ 
ْ� َ�� ��َ ُ َّ ���ِ

َ
� 

َ
َ�ان  آِل ِ�ْ

َ
 َوُ��َرة

َ
َ�ة

َ
��َ

ْ
ِ ا�

� ْ�َ�اَو��ْ َ��  ْ�مَ ا��َّ ُ َّ ��
َ� َ
� �ِ�َ��َ�ِ

ْ
ا�

��َ
َ
� ��َ ُ َّ ��

َ� َ
ْو �

َ
�َ�َ��ِن أ َ

َ �
�ِن َ�ْ� �َ � َّ�� َ ُ�� 

َّ
ٍ َ�َ�اف

ْ��
َ
�ِن ِ�ْ� �

َ
��ْ�ِ ��َ ُ َّ ��

َ� َ
ْو �

َ
َ��ِن أ

��َ ِ ِ��� َ ْ�
َ
   أ

নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা আল-কুরআন পড়, �কননা �স 

তার স�ীেদর ব�াপাের সুপািরশকারী হেব। দুিট বড় সূরা- 

বা�ারা ও আেল ইমরান- পাঠ কর। �কননা এতদুভয় 

�কয়ামেতর িদন দুিট ছায়াদানকারী �মঘমালার ন�ায় আসেব 

অথবা মেন হেব তারা দুিট সািরব� পািখর বহর। তােদর 

স�ীেদর পে� যুি� দাঁড় করােব।” 

(মুসিলম-১৯১০) 

 

(৬) �শশেব মৃতু�বরণকারীগণ 

িশ�স�ােনর মৃতু� িপতামাতার 

�দেয় িবরাট মানিসক আঘাত। 

এে�ে� উভেয় যিদ �ধয�ধারণ কের 

আ�াহর কােছ উ�ম �িতদান আশা 
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কের, তেব অবশ�ই তারা পুর�ার�া� হেব। 

 � � ا����
��
�
�  أن ر�� �ن �� � � ����ه ا���� �� ��� ���ل �  ��� ا��

� �� � ���� و �� � ��ن ؟  أن  أ�� ��ك����ا � ��ت ا��� ���ل ا����

�� إ� و���� �����ك �� �� أ��اب ا�� �� �
��
� ���ل ر�� � أ� ���� أو  � ��

  �� ������� ��ل � 

নবীযুেগ একব�ি� সবসময় নবীজীর সােথ �দখা করেত এেল 

�ছেলেক সােথ িনেয় আসত। একিদন সা�াতকােল �ছেলেক 

�দখেত না �পেয় নবীজী িজে�স করেলন, �ছেলর কী হেলা? 

সবাই বলল, �স মারা �গেছ �হ আ�াহর রাসূল! তখন নবীজী 

তার িপতােক ল�� কের বলেলন, তুিম িক চাও না, জা�ােতর 

�েবশ�াের �স �তামার অেপ�ায় থাকেব? একব�ি� বলল, �হ 

আ�াহর রাসূল, এিট িক �ধু তার স�ােনর জন�ই, নািক 

আমােদর স�ােনর জন�ও? বলেলন, বরং সকেলর স�ােনর 

জন�।” (মুসনােদ আহমদ-১৫৫৯৫) 

 

স�ােনর �দায়া 

�কয়ামেতর িদন িপতামাতার 

জন� স�ােনর �দায়া উপকাের 

আসেব। মৃতু�র পর তােদর 

ময�াদা বৃি� করেব।  

�� �  ��ل  إن � ��و�� ���
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� �� ��ه؟! ����ل� 
�� � ����ل� �� رب أ�� � ا��

�
ا��ر�� ����� ا���� �

�����ر و��ك �� ��  

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় জা�ােত আ�াহ বা�ার পেদা�িত 

ঘটােবন। �স বলেব, �হ �িতপালক, কীেসর দ�ন আমার এই 

পেদা�িত? বলা হেব, �তামার জন� �তামার স�ােনর 

�মা�াথ�নার দ�ন।” (মুসনােদ আহমদ-১০৬১০) 

 

(৭) �রাযা 

�রাযা সবেচেয় মহান, ময�াদাবান এবং বা�ার জন� সেব�াপকারী 

এবাদত। 

� آدم � إ� ا����م ���� �� وأ��  ل ر��ل � �� ��ل � � �� ا��

�� و� ����  أ��ي �� وا����م ��� وإذا �ن ��م ��م أ��� �� ��

� ا��ؤ ���� � وا��ي ��� � ���ه 
��ن ���� أ�� أو ���� ����� إ��

 ا����� أ��� ��� � �� ر�� ا���
�
��ف � ��   

নবী করীম সা. এর ভাষ�, আ�াহ তা‘লা বেলন,  “আদমস�ােনর 

�িতিট সৎকম�ই দশ�ণ �থেক সাতশত �ণ পয�� বৃি� কের 

�দওয়া হয়। তেব �রাযার �বলায় একটু িভ�, কারণ তা একমা� 

আমার জন�ই পািলত হয় এবং এর �িতদানও আিম িনেজ 

�দব। �কবল আমার জন� �স পানাহার ও মেনাবৃি� ত�াগ 

কেরেছ।” �রাজাদােরর জন� দুিট আন�ঘন মুহূত� রেয়েছ- (১) 
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ইফতারকােল। (২) �িতপালেকর সা�াতকােল। �রাজাদােরর 

মুখিনগ�ত গ� আ�াহর কােছ ক�ূরীর সু�াণ অেপ�া অিধক 

পছ�নীয়। (বুখারী-৩৪২৩) 

� روا�� � ��ل 
�

�� ��م ���� �  و�

�� � ���� ا���م  �� � ���� �
�

�

 � � �� ا���ر ����� ��� و�� ��   

অন� হািদেস বেলন,  “আ�াহর 

রা�ায় �য একিদন �রাযা রাখল, 

ওই িদেনর িবিনমেয় আ�াহ 

তােক জাহা�াম �থেক স�র 

বৎসর দূরে� িনেয় যােবন।” (মুসিলম-২৭৬৭) 

জা�ােতর একিট ফটক রেয়েছ, যার নাম রাইয়ান। �কবল 

�রাজাদারগণই �স ফটক িদেয় �েবশ করেব। �েবশাে� �স 

দরজা িচরতের ব� কের �দয়া হেব; অন� কােরা জন� �খালা 

হেব না।  

�কয়ামেতর িদন �রাযা বা�ার জন� সুপািরশ করেব। 

ا����م وا���آن �����ن ����� ��م ا������ ، ���ل ا����م� أي �  ��ل 

� ��� � و���ل ا���آن � 
�ر ، ������ ��� �ات �� رب ����� ا����م وا���

 �
������ ����    ��� � ��ل� ������ن����� ا���م ��
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নবী করীম সা. বেলন, “�রাযা এবং কুরআন �কয়ামেতর িদন 

বা�ার জন� সুপািরশ করেব। �রাযা বলেব, �হ �িতপালক, 

িদেনর �বলায় আিম তােক পানাহার ও মেনাবৃি� �থেক িবরত 

�রেখিছ, সুতরাং তার ব�াপাের আমার সুপািরশ �হণ ক�ন। 

কুরআন বলেব, রাি�কােল তােক িবিন� �রেখিছ, সুতরাং তার 

ব�াপাের আমার সুপািরশ �হণ ক�ন। এভােব তােদর সুপািরশ 

গৃহীত হেব।” (মুসনােদ আহমদ-৬৬২৬) 

 

মৃত ব�ি�র জন� জানাযায় উপি�ত �লাকেদর সুপািরশ 

এক মুসিলেমর উপর অপর 

মুসিলেমর সাধারণ 

অিধকারসমূেহর একিট 

হেলা, মৃতু�র পর তার 

জানাযায় শরীক হওয়া। 

জানাযায় অংশ�হেণর 

�িতদান অেনক। 

��� ��� � ��ل  اط ، و�� �� � ���زة ��� ��� ���� �� ��� �� ��

� � � ا������� ���� ا��ن؟ ��ل� ��� ا�� ا��ن، ���� و�� ا���� ��� �� ����   

নবী করীম সা. বেলন,  “�য ব�ি� কােরা জানাযায় উপি�ত হেয় 

জানাযার নামায আদায় করল, তার জন� এক ‘�ীরাত’। আর �য 

জানাযার নামায পেড় দাফনকায� সমাধা হওয়া পয�� উপি�ত 
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থাকল, তার জন� দুই ‘�ীরাত’। দুই �ীরাত কী িজে�স করা 

হেল নবীজী বলেলন, িবশাল দুিট পাহাড়-সদৃশ (পুণ�)।” 

(মুসিলম-২২৩৯) 

� �����ن ���� ، ��� � ��ل  �� �� ��� ��� ���� أ�� �� ا�����

    ، إ� ����ا ��������ن �

নবীজী আেরা বেলন,  “মুসিলমেদর �কউ মারা �গেল যিদ 

একশতজন জানাযায় উপি�ত হেয় তার মাগেফরােতর সুপািরশ 

কের, আ�াহ তােদর সুপািরশ �হণ কেরন।” (মুসিলম-২২৪১) 

 

* নবী করীম সা. এর সুপািরশ লােভর উপায় 

�কয়ামেতর িদন নবীজীর সুপািরশ�াি� হেব িবরাট অজ�ন ও 

মহাসফলতা। নবী করীম সা. �কয়ামেতর িদন তাঁর সুপািরশ 

লােভর িকছু আমল বেল �গেছন। �যন এসব আমল পূণ� কের 

�কয়ামেতর িদন তারা তাঁর সুপািরশ�া�েদর অ�ভু�� হেত 

পাের। ত�েধ�.. 

 

(১) আযােনর পর িজিকর 

অিধক পিরমােণ িজিকেরর ফিযলত অেনক। নবী করীম সা. 

িনিদ�� িকছু িজিকর বেল �গেছন, �য�েলা �েত�ক আযােনর পর 

আদায় করেল �স �কয়ামেতর িদন নবীজীর সুপািরশ-�াি�র 

অিধকারী হেব। 
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� ���� ا���اء � �  ��ل  ا���� رب ��ه ا����ة ا����� ، �� ��ل ���

� ، آت � ا������ وا������ ، وا���� ����� ���دا ا��ي 
�
وا���ة ا����

 �
�

� ��م ا������ � �� ا����دو���� ، إ�� � �
������ � ��� �   

নবী করীম সা. বেলন,  “আযান �েন �য ব�ি� বলেব, (অথ�ঃ-) 

�হ আ�াহ; এই পিরপূণ� আ�ান ও শা�ত নামােযর �ভু! 

�মাহা�াদ সা. �ক দান 

ক�ন পিব� অবল�ন এবং 

সুমহান ময�াদা। তাঁেক 

অিধি�ত ক�ন �শংসনীয় 

�ােন; যার �িত�িত তাঁেক 

িদেয়েছন। িন�য় আপিন 

�িত�িতর ব�িত�ম কেরন না।) �কয়ামেতর িদন �স আমার 

সুপািরশ লাভ করেব।” (বুখারী-৪৪৪২) 

 

(২) নবীজীর উপর �বিশ কের দ�দ পাঠ 

নবী করীম সা. সা. হেলন আমােদর সব�জন-�ে�য়, সব�ি�য় ও 

আদশ� ব�ি��; বরং আমােদর আ�া, আমােদর স�ান অেপ�া 

অিধক ি�য়। �বিশ কের তাঁেক �রণ করা, তাঁর জীবনচিরত 

আেলাচনা করা, তাঁর উপর দ�দ পাঠ করা তাঁর �িত 

ভােলাবাসার বড় �মাণ এবং তাঁর সুপািরশ লােভর ��� উপায়।  
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ا أدر��� �  ��ل  ��� � �� � ا و��� ��� ���� � ��� ��� �� ��

� ��م ا������ �
������   

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� সকােল দশবার এবং িবকােল 

দশবার আমার উপর দ�দ পাঠ করেব, �কয়ামেতর িদন �স 

আমার সুপািরশ লাভ করেব।” (তাবারানী) 

 

(৩) অিধক পিরমােণ নফল নামায 

নামায আ�াহর ি�য় 

আমল। নবী করীম সা. 

বেলন, 

  وا���ا أن ��� أ���� ا���ة

“�জেন �রেখা, �তামােদর 

��� আমল হেলা নামায।” (মুসনােদ আহমদ-২২৩৭৮) 

ফরয ও অিধক পিরমােণ নফল নামায কল�াণ ও সুপািরশ 

লােভর অন�তম উপায়। নবী করীম সা. এর �সবা করেত িগেয় 

রািবআ িবন কা’ব রা. বেলন, 

� أن ���� �� ��م ا������� ���ل 
����� ��  ة ا����د� ���� �

�����   

 “.. �কয়ামেতর িদন আপনার সুপািরশ আমার খুব �বিশ দরকার 

হেব। তখন নবীজী বেলিছেলন, তেব অিধক পিরমােণ �সজদা 

(নামায আদায়) কের �তামার বাসনা পূরেণ আমােক সহায়তা 

কর।” (মুসনােদ আহমদ-১৬০৭৬) 
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(৪) মুসিলমেদর �েয়াজন পূরণ 

মানুষেক আ�াহ িবিভ� �ের ও 

নানান �বিশ�� িদেয় সৃি� 

কেরেছন। কাউেক উ�িব� আর 

কাউেক িন�িব� কেরেছন। �কউ 

ধনী �কউ গিরব। �কউ শাসক 

�কউ শািসত। স�েদর যাকােতর 

ন�ায় স�েমরও যাকাত িনধ�ারণ 

কেরেছন। আর তা হেলা, দির� 

মুসিলমেদর �েয়াজন পূণ� করা ও সুেখ-দুঃেখ তােদর পােশ 

থাকা।  

ا�� ، ��ن �  ��ل  � ��� ���� ، ��� وا��� ��� ���
�
ر�� �� ��� �

   وإ� ���� ��

নবী করীম সা. বেলন,  “�য ব�ি� অপর ভাইেয়র �কােনা 

�েয়াজন পূণ� করল, মীযােনর পােশ তার জন� আিম দাঁিড়েয় 

থাকব। সৎকেম�র পা�া ভারী না হেল আিম তার জন� সুপািরশ 

করব।” (�িলয়া, আবু নুআইম) 

 

(৫) আ�াহর জন� �াতৃ� 

মুিমনেদরেক আ�াহ �াতৃে�র ব�েন আব� কেরেছন। বেলেছন, 
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 جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّ 

 ١٠ا�جرات:  َّ خض حض

 “মুিমনরা �তা পর�র ভাই-

ভাই। অতএব, �তামরা 

�তামােদর দুই ভাইেয়র মেধ� 

মীমাংসা করেব এবং 

আ�াহেক ভয় করেব, যােত 

�তামরা অনু�হ�া� হও।” 

(সূরা �জরাত-১০) 

আ�াহর জন� �াতৃ� হেলা ঈমােনর সেব�া�ম স�ী। �দহ িভ� 

হেলও সকল মুিমেনর আ�া�েলা এক। �য ব�ি� আ�াহর জন� 

কাউেক ভােলাবাসল, তােক ভাই বািনেয় িনেলা, �কয়ামেতর িদন 

�স নবী করীম সা. এর সুপািরশ লাভ করেব। 

� إ� ��م ا�������  ��ل 
����� �� ، � �

�
� ���

�
� �   أ�� ���� �� ر����

নবী করীম সা. বেলন,  “�কয়ামেতর িদন �কবলই আ�াহর জন� 

ভােলাবাসা �পাষণকারী ব�ি��েয়র জন� আিম সুপািরশকারী 

হব।” (�িলয়া, আবু নুআইম)  

 

* অিধক অিভশাপ শাফা‘আত �থেক বি�ত কের �দয় 

�اء ، و� ����ء ��م ا�������  ��ل  � � �����ن ��    إن ا�������
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নবী করীম সা. বেলন, “অিভশাপকারীরা �কয়ামেতর িদন 

সা�ীও হেত পারেব না। সুপািরশকারীও হেত পারেব না।” 

(মুসিলম-৬৭৭৭) 

 

* নবীজীর সুপািরশ লােভর সব�ািধক হকদার 

ة أ�� ��ل � ��� �� ر��ل � �� أ��� ا���س ������� ��م  ���� � �� أ��

ة  -��� ����  ا������ ؟ ��ل ر��ل �  � ��  -�� أ�� ����
أن � ������

��� أ� أ�� أول ��� �� رأ�� �� ���� �� ا���� ��ا ا���

� ��م ا������ �� ��ل � إ� إ� � ����� �� ����
  ا���س �������

এ ব�াপাের আবু �রায়রা রা. নবীজীেক িজে�স কেরন, �হ 

আ�াহর রাসূল, �কয়ামেতর িদন আপনার সুপািরশ লােভর 

সব�ািধক হকদার �ক? উ�ের নবীজী বেলন, “হািদস �হেণ 

�তামার অিত আ�হ �থেকই আিম অনুমান কেরিছলাম, এ �� 

�তামার আেগ অন� �কউ করেব না। আমার সুপািরশ লােভর 

সব�ািধক হকদার ওই ব�ি� �য অ�র �থেক পূণ� একিন�তার 

সােথ ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলেব।”  

�� � �  و��ل  ��� د�� ا�� ر��ل ��� � �� �� ��ل � إ� إ� � ��

��ه �� ��رم � �� ، �� إ����؟ ��ل� 
�

   أن �

নবীজী আরও বেলন,  “এখলােসর সােথ �য ব�ি� ‘লা ইলাহা 

ই�া�াহ’ বলেব, �স জা�ােত �েবশ করেব। “ইখলাস কী �হ 
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আ�াহর রাসূল!” িজে�স করা হেল িতিন বেলন, ইখলাস হেলা, 

বাক�িট তােক আ�াহ কতৃ�ক সকল িনিষ� িবষয় �থেক িবরত 

রাখেব।” (আল-মু‘জামুল কাবীর-৫০৭৪) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

------------ 

মুিমেনর উিচত, 

�কবল সুপািরশ লােভর আশা নয়; বরং সুপািরশকারী হওয়ার 

জন� �চ�া করা।  
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�েত�ক স�দায় �ীয় 

উপাস�েক অনুসরণ করেব 
 

হাশেরর ময়দান সমাি�র মধ� িদেয় সকেলর িচর�ায়ী িঠকানা 

িনধ�ারণ হেয় যােব। হয়েতা জা�াত নয়েতা জাহা�াম। মৃতু�র পর 

এ দুই িঠকানা ব�তীত আর �কােনা আ�য়�ল �নই।  

িদবেসর �শষ পয�ােয় �েত�ক স�দায়েক দুিনয়ােত তােদর 

পূজ� উপােস�র অনুসরণ করেত বলা হেব। তখন অসংখ� 

উপাস� �কাশ করা হেব। উপাসনাকারীরা তােদর �পছেন 

�পছেন যােব। �য সূেয�র পূজা করত, �স সূেয�র �পছেন �পছেন 

যােব। �য চে�র পূজা করত, �স চে�র �পছেন �পছেন যােব। 

যারা মূিত�পূজা করত, তােদর সামেন মূিত� আনা হেব, তারা ওই 

মূিত�র �পছেন �পছেন যােব। যারা �ফরাউেনর উপাসনা করত, 

তারা �ফরাউেনর �পছেন �পছেন চলেব। এভােব সকেলই চলেত 

চলেত জাহা�ােম িগেয় িনপিতত হেব। আ�াহ বেলন, 

 يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٩٨هود:  َّ جن
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 “�কয়ামেতর িদন �স তার জািতর �লাকেদর আেগ আেগ 

থাকেব এবং তােদরেক জাহা�ােমর আ�েন �প�েছ �দেব। আর 

�সটা অতীব িনকৃ� �ান, �যখােন তারা �প�েছেছ।” (সূরা হূদ-

৯৮) 

 

এরপর মুিমন ও আহেল িকতাব (ই�দী-খৃ�ান) ছাড়া �কউ 

অবিশ� থাকেব না। নবী করীম সা. এর সু�� িববরণ 

িদেয়েছন,  
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 “�কয়ামেতর িদন এক �ঘাষক �েত�ক স�দায়েক �ীয় 

উপােস�র অনুসরণ করেত �ঘাষণা করেবন, অতঃপর আ�াহ 

ব�তীত অেন�র উপাসনাকারী সকল স�দায় তােদর উপােস�র 

অনুসরণ কের জাহা�ােম িগেয় িনপিতত হেব। �শষপয�� সৎ ও 

পািপ� আ�াহর উপাসনাকারী এবং পথ�� আহেল িকতাব 

স�দায় অবিশ� থাকেব। 

তখন ই�দীেদরেক �ডেক বলা 

হেব, �তামরা কীেসর উপাসনা 

করেত? তারা বলেব, আমরা 

আ�াহর স�ান উযাইর এর 

উপাসনা করতাম। বলা হেব, 

�তামরা িমথ�া বলছ; আ�াহ 

�কােনা �ী-স�ান �হণ কেরনিন! 

এখন �তামরা কী চাও? বলেব, �হ �িতপালক, আমরা �বজায় 

তৃ�াত�; আমােদর পািন িদন। অতঃপর তােদরেক ইি�ত কের 

বলা হেব �য, �তামােদর পিরতৃ� করা হেব না। অতঃপর 

তােদরেক জাহা�ােমর িদেক একি�ত করা হেব, জাহা�ামেক 
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তারা মরীিচকা-সদৃশ মেন করেব, যার একাংশ অপর অংেশর 

মেধ� িমেশ �গেছ। অতঃপর তারা জাহা�ােম িনপিতত হেব।”  

অতঃপর খৃ�ানেদর �ডেক বলা 

হেব, �তামার কীেসর উপাসনা 

করেত? তারা বলেব, আমরা 

আ�াহর পু� মাসীেহর উপাসনা 

করতাম। তােদরেক বলা হেব, 

�তামরা িমথ�া বলছ; আ�াহ 

�কােনা �ী-স�ান �হণ 

কেরনিন! এখন �তামরা কী 

চাও? বলেব, �হ �িতপালক, আমরা অিতিপপািসত; আমােদর 

পািন িদন। অতঃপর তােদরেক ইি�ত কের বলা হেব �য, 

�তামােদর পিরতৃ� করা হেব না। অতঃপর তােদরেক 

জাহা�ােমর িদেক একি�ত করা হেব, 

জাহা�ামেক তারা মরীিচকা-সদৃশ মেন 

করেব, যার একাংশ অপর অংেশর মেধ� 

িমেশ �গেছ। অতঃপর তারা জাহা�ােম 

িনপিতত হেব।” 

�শষপয�� যখন সৎ ও পািপ�েদর মেধ� 

�কবল আ�াহর উপাসনাকারীরা অবিশ� 

থাকেব, তখন জগতসমূেহর �িতপালক 

ইিতপূেব� তারা তাঁেক �যমন �দেখিছল, তা 
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�থেক �ছাট আকৃিতেত এেস বলেবন, এখন �তামরা কীেসর 

অেপ�া করছ? সবাই �তা িনজ িনজ উপােস�র �পছেন �পছেন 

চেল �গেছ! তারা বলেব, �হ আমােদর �িতপালক, দুিনয়ােত 

আমরা আপনার স�ি�র উে�েশ� পিরবারেক অিত-দির�তায় 

�রেখ চেল এেসিছলাম। তােদরেক সময় িদেত পািরিন। িতিন 

বলেবন, আিমই �তামােদর �িতপালক। তারা বলেব, আ�াহর 

কােছই আমরা �তামার �থেক আ�য় চাই, আ�াহর সে� আমরা 

কাউেক অংশীদার সাব�� করব না (এভােব দুই �থেক িতনবার 

বলেব)। �কয়ামেতর �সই পরী�ার মুেখ অেনেকই সত� �থেক 

িবচু�ত হওয়ার উপ�ম হেব। িতিন বলেবন, �তামােদর ও তাঁর 

মেধ� িক �কােনা িনদশ�ন রেয়েছ, যা �ারা তাঁেক িচনেত পার? 

তারা বলেব, হ�াঁ..! অতঃপর পিরি�িত আেরা কিঠন আকার 

ধারণ করেব। অতঃপর �িতপালক আপন �জ�ািত �কাশ 

করেবন। অতঃপর �িতপালকেক �দেখ সকেলই �সজদায় পেড় 

যােব। অতঃপর দুিনয়ােত যারা �কবল আ�াহর স�ি�র উে�েশ� 

নামায আদায় করত, তােদরেক �সজদার শি� �দেবন। 

প�া�ের যারা আ��দশ�ন বা �খাদাভীিত জািহর করার মানেস 

নামায পড়ত, তােদর িপঠেক আ�াহ শ� ও কিঠন বািনেয় 

�দেবন। ফেল যখনই তারা �সজদা করেত চাইেব উপুড় হেয় 

পেড় যােব। অতঃপর �সজদাকারীগণ মাথা উঠােব। �দখেব, 

�িতপালক ��েপ িফের �গেছন। িতিন বলেবন, আিমই 

�তামােদর �িতপালক। সকেলই বলেব, হ�াঁ..! আপিনই আমােদর 
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�িতপালক। অতঃপর জাহা�ােমর উপের �সতু (িসরাত) �াপন 

করা হেব এবং সুপািরেশর অনুমিত �দওয়া হেব। সবাই বলেত 

থাকেব, �হ আ�াহ, িনরাপ�া িদন! িনরাপ�া িদন! 

িজে�স করা হেলা, �সতু কী �হ আ�াহর রাসূল? বলেলন, 

অিত-িপি�ল পথ; যােত বাঁকা �পেরক, ধারােলা �লাহা এবং 

সা‘দান নামক কাঁটা িবছােনা থাকেব। মুিমনগণ তার উপর িদেয় 

�কউ �চােখর পলেক, �কউ িবদু�ৎগিতেত, �কউ পািখর উড়� 

গিতেত, �কউ �তগামী অ� ও বাহেনর গিতেত িনরাপেদ পার 

হেয় যােব। আবার �কউ �তিব�ত �দহ িনেয় আহত অব�ায় 

�কােনারকেম পার হেয় যােব। আর �কউ চলেত না �পের 

জাহা�ােমর আ�েন পিতত হেব।” (মুসিলম-৭০০১) 

 

িসরােত উঠার পূেব� এই হেব মানুেষর অব�া। তখন হাশেরর 

ময়দােন মুিমন মুসলমান ছাড়া �কউ অবিশ� থাকেব না। তােদর 

মেধ� �কউ থাকেব পাপী, �কউ মুনািফক, �কউ িবদ‘আতী আবার 

�কউ িনেভ�জাল মুিমন। 

 

* তারপর কী হেব? 

* িসরাত কীভােব পার হেব? 

* কােফরেদরেক কীভােব জাহা�ােম একি�ত করা হেব? 

 

সামেনর অধ�ায়�েলােত িব�ািরত িববরণ আসেছ.. 
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-------- 

মুি�, 

�য িন�ার সােথ কাউেক শরীক না কের আ�াহর এবাদত করেব, 

�সই �কবল �কয়ামেতর িদন মুি� পােব, অবিশ�েদর পিরণিত 

হেব জাহা�াম। 
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কােফরেদরেক �যভােব 

জাহা�ােম একি�ত করা হেব 
 

মুিমনেদরেক জা�ােত একি�ত করার িবষয়িট আ�াহ তা‘লা  

আমােদরেক জািনেয়েছন। জা�ােতর সুখ-শাি�, আরাম-আেয়শ, 

স�ান-ময�াদা স�েক� আমােদর অবিহত কেরেছন। প�া�ের 

কােফরেদরেক জাহা�ােম একি�ত করার িবষেয়ও আমােদরেক 

অবিহত কেরেছন। তােদর দুঃখ-দুদ�শা, অপমান-লা�না স�েক� 

সংবাদ িদেয়েছন। এসবই কুরআনুল কারীেম িলিপব� রেয়েছ। 

 

 * কীভােব কােফরেদরেক জাহা�ােম একি�ত করা হেব? 

 * তােদর উপাস��েলার কী পিরণাম হেব? 

 * জাহা�ােম িনে�েপর পর তােদর সে� অি�র কী�প আচরণ 

হেব? 
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�থম ���াপট 

ি�তীয় ���াপট 

তৃতীয় ���াপট 

চতুথ� ���াপট 

প�ম ���াপট 

ষ� ���াপট 

স�ম ���াপট 
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কুরআনুল কারীম অধ�য়নকারী এ িবষেয় একািধক ���াপট 

স�েক� অবিহত হয়। ত�েধ�.. 

 

* �থম ���াপট 

তােদরেক দলব� ছাগেলর 

ন�ায় একি�ত করা হেব 

এবং �সখােন তারা িচৎকার 

করেত থাকেব।  

আ�াহ বেলন, 

 �٧١ز�ر: ا َّ نثمث زث رث يت ىت نت ُّ 

 “কােফরেদরেক জাহা�ােমর িদেক দেল দেল হাঁিকেয় �নয়া 

হেব।” (সূরা যুমার-৭১) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ١٣الطور:  َّ مق حق مف  خف حف جف مغ ُّ 

“�সিদন �তামােদরেক জাহা�ােমর অি�র িদেক ধা�া �মের 

�মের িনেয় যাওয়া হেব।” (সূরা তুর-১৩) 

অন�� বেলন, 

 ١٩فصلت:  َّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف ُّ 
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“�যিদন আ�াহর শ�েদরেক অি�কুে�র িদেক �ঠেল �নওয়া 

হেব এবং ওেদরেক িবন�� করা হেব িবিভ� দেল।” (সূরা 

ফুসিসলাত-১৯) 

 

* ি�তীয় ���াপট 

দুিনয়ােত �যমন পােয় �হেঁট চলত �তমন নয়; বরং উপুড় কের 

�চহারায় �টেন �হচঁেড় তােদরেক জাহা�ােম িনেয় যাওয়া হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ُّ 

 ٣٤الفرقان:  َّ جي يه ىه

“যােদরেক মুখ থুবেড় পেড় থাকা অব�ায় জাহা�ােমর িদেক 

একি�ত করা হেব, তােদরই �ান হেব িনকৃ� এবং তারাই 

পথ��।” (সূরা ফুরকান-৩৪) 

 � �� ا���� � أ��� ر�� إ� ا���� ��� ��ل� �� ر��ل � ، ��� ��

� ��م ا������؟ ���ل ��  � � و��
�

� أ���ه �� ر���� � أ��� ا����

� ��م ا������ ��� �� و��   ا����� ��در �� أن ��

একব�ি� নবী করীম সা. এর কােছ এেস িজে�স করল, �হ 

আ�াহর রাসূল, �কয়ামেতর িদন কােফরেদরেক উপুড় কের 

কীভােব একি�ত করা হেব? নবীজী উ�ের বলেলন, দুিনয়ােত 

�য স�া মানুষেক পােয় �হেঁট চলার সামথ�� িদেয়েছন, 
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�কয়ামেতর িদন �স স�া িক তােদরেক �চহারা িদেয় চলার 

�মতা িদেত পােরন না?!” (বুখারী-৪৪৮২) 

এবং তােদরেক একি�ত করা হেব অ�াব�ায়, ফেল তারা 

�দখেত পােব না। মুক অব�ায়, ফেল তারা বলেত পারেব না। 

বিধর অব�ায়, ফেল তারা �নেত পােব না।  

মহান �িতপালক বেলন, 

 ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّ 

 ٩٧اإل�اء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي

“আিম �কয়ামেতর িদন তােদর সমবেত করব তােদর মুেখ ভর 

িদেয় চলা অব�ায়, অ� অব�ায়, মুক অব�ায় এবং বিধর 

অব�ায়। তােদর আবাস�ল জাহা�াম। যখনই িনব�ািপত হওয়ার 

উপ�ম হেব আিম তখন তােদর জেন� অি� আরও বৃি� কের 

�দব।” (সূরা ইসরা-৯৭) 

 

* তৃতীয় �প�াপট 

আবার অেনকেক তােদর নকল উপাস�, সহেযাগী এবং 

�দাসরেদর সিহত এক� করা হেব। আ�াহ বেলন, 

 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ 

 ٢٣ -  ٢٢ا�صافات:  َّ خن حن جن مم خم
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“একি�ত কর �গানাহগারেদরেক, তােদর �দাসরেদরেক এবং 

যােদর তারা এবাদত করত আ�াহ ব�তীত অন�েক। অতঃপর 

তােদরেক পিরচািলত কর জাহা�ােমর িদেক।” (সূরা সাফফাত-

২২) 

 

* চতুথ� ���াপট 

তােদরেক তু�, �হয়-�িতপ�কৃত ও লাি�ত অব�ায় একি�ত 

করা হেব। আ�াহ বেলন, 

 مب زبرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ 

 ١٢ن: آل عمرا َّ ىب نب

“কােফরিদগেক বেল িদন, খুব িশগগীরই �তামরা পরাভূত হেয় 

জাহা�ােমর িদেক হাঁিকেয় নীত হেব, �সটা কতই না িনকৃ�তম 

অব�ান।” (সূরা আেল ইমরান-১২) 

 

* প�ম ���াপট 

জাহা�ােমর মেধ� অি�র গজ�ন ও �ংকাের তােদর কণ�সমূহ 

�ফঁেট পড়ার উপ�ম হেব, ফেল শাি�র সে� সে� তােদর 

আত�ও ি��ণ �বেড় যােব। �যমনিট �িতপালক বেলেছন, 

 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ١٢الفرقان: 
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“অি� যখন দূর �থেক তােদরেক �দখেব, তখন তারা �নেত 

পােব তার গজ�ন ও �ংকার।” (সূরা ফুরকান-১২) 

 

* ষ� ���াপট 

যখন আ�েনর কােছ দাঁিড়েয় ভীিত�দ দৃশ� �ত�� করেব, 

তখন তারা মুিমন হওয়ার আশায় দুিনয়ায় পুনঃ�ত�াবত�ন 

কামনা করেব। আ�াহ বেলন, 

 هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّ 

 ٢٧األنعام:  َّ  ُّـ َّـ هي مي

“আর আপিন যিদ �দেখন, যখন তােদরেক জাহা�ােমর ওপর 

দাঁড় করােনা হেব। তারা বলেব, কতই না ভােলা হেতা, যিদ 

আমরা পুনঃে�িরত হতাম; তাহেল আমরা �ীয় পালনকত�ার 

িনদশ�নসমূেহ িমথ�ােরাপ করতাম না এবং আমরা িব�াসীেদর 

অ�ভু�� হেয় �যতাম।” (সূরা আনআম-২৭) 

িক� �কােনাভােবই তারা আ�ন �থেক �রহাই পােব না। আ�াহ 

বেলন, 

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ُّ 

 ٥٣ا�كهف:  َّ  خم حم
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“অপরাধীরা আ�ন �দেখ �বােঝ �নেব �য, তােদরেক তােত 

পিতত হেত হেব এবং তারা তা �থেক রা�া পিরবত�ন করেত 

পারেব না।” (সূরা কাহফ-৫৩) 

 

* স�ম ���াপট 

চরম অপমান ও লা�না সহকাের তােদরেক জা হা�ােম িনে�প 

করা হেব। আর �সটা কতইনা িনকৃ� অব�ান�ল। আ�াহ 

বেলন, 

 رث يت ىتنت مت  زت رت يب ُّ 

 ٢٩ ا�حل: َّ مث زث

“অতএব, জাহা�ােমর দরজাসমূেহ �েবশ কর, এেতই 

অন�কাল বাস কর। আর অহংকারীেদর আবাস�ল কতই 

িনকৃ�।” (সূরা নাহেলা-২৯) 

 

 

 

 ----------- 

আ�াহ তা‘লা কুরআেনর আয়াতসমূেহ এ সকল ���াপট তুেল 

ধেরেছন, �যন আমরা সতক� হই, মুি�র জন� পূণ� ��িত িনই। 
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িসরাত 
 

�কয়ামত িদবেসর কিঠন ���াপটসমূেহর মেধ� অন�তম হেলা 

িসরাত অিত�ম। �স এক দু�র পারাপার। ভীিত�দ দৃশ�। 

দুিনয়ােত যারা ঈমােনর ওপর অিবচল িছল, তােদরেক আ�াহ 

তা‘লা দৃঢ়পদ রাখেবন। আর যারা সত� ও ন�ায়েক অ�ীকার 

কেরিছল, �সসব �িত��েদর পদ�লন ঘটােবন। �স এক 

কিঠন পরী�া। �য মুি� �পেয় যােব, �স িচরসফল। �য 

��ফতার হেয় যােব, �স মহাদুভ�াগা। 

 

 * কী �সই িসরাত? 

  * �বিশ�� কী? 

  * অব�ান �কাথায়? 

  * তােত অিত�মকারী মানুেষর অব�া কী�প? 
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ভূিমকা 

িসরােতর �বিশ�� 

িসরােতর অব�ান 

মুশিরকরা িসরাত অিত�ম করেব না 

মুনািফক স�দায় ও িসরাত 

মুিমেনর �জ�ািতর ব�াপকতা 

িসরােত মুিমনেদর �দায়া 

িসরাত অিত�মকারীেদর ধরণ 

িসরাত অিত�েম �তগিত  

সব��থম �য িসরাত অিত�ম করেব  

নবী করীম সা. িসরােতর ওপর উ�তেক আ�ান করেবন 

িসরােতর পা���েয় আ�ীয়তার ব�ন এবং িব��তা 
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ভূিমকা 

নবী করীম সা. �কয়ামেতর ভয়াবহ পিরি�িতর িববরণ 

িদেয়েছন। হাশেরর ���াপটসমূহ বণ�না কেরেছন, যার একিট 

হেলা িসরাত অিত�ম। নবী রাসূলগণও �সিদন ভয় ও আশার 

দুলাচেল থাকেব। উ�েত �মাহা�াদী �ীয় নবীর সুপািরেশ ধন� 

হেব। এই িসরােতর িকছু ব�িত�মী �বিশ�� থাকেব। তার ওপর 

িদেয় অিত�মকারীেদরও অব�া হেব িবিভ�রকম।  

- আরবী ‘িসরাত’ এর শাি�ক অথ�, পির�ার ও সু�� পথ। 

- পরকােল ‘িসরাত’ বলেত জাহা�ােমর উপিরভােগ �ািপত দীঘ� 

�সতু, যা সকল মুিমনেক অিত�ম করেত হেব। 

 

* িসরােতর �বিশ�� 

এিট হেলা জাহা�ােমর উপিরভােগ �ািপত দীঘ� �সতু, যা 

তরবারীর �চেয় ধারােলা, চুেলর �চেয় িচকন। যােত িবছােনা 

থাকেব সা‘দান নামক কাঁটা। তােত ��ািথত থাকেব বড়িশর 

ন�ায় ধারােলা িচকন �লাহা। য��ন অেনেক আহত ও 

�তিব�ত হেয় যােব। যা একমােসর পথ। �সখােন রেয়েছ মহা 

অ�কার।  

�ي �� ��� �� �� � ��ل  �� � ��� ����� � �� ���� � �� ر��ل   ،�� �� ��

�؟ ��ل�  ����� ، ���� ، ���� ������ ، و����، �، و��ا��

  و���� ������ ، � ���� �����ء ���ن ���� ���ل �� ا����ان
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নবী করীম সা. বেলন, “.. অতঃপর জাহা�ােমর মধ�-উপিরভােগ 

�সতু �ািপত হেব। িজে�স করলাম, �সতু কী �হ আ�াহর 

রাসূল? িতিন বলেলন, অিতিপি�ল পথ; যােত বাঁকা মাথািবিশ� 

�পেরক, ধারােলা �লাহা এবং নাজদ এলাকার সা‘দান নামক 

ভয়�র কাঁটা িবছােনা থাকেব।” (বুখারী-মুসিলম) 

 

� �  ���� أ�� ��ل
� أن �����   ا���� �� وأ�� ا����ة �� أدق ا��

আবু সাইদ রা. বেলন, “আমার কােছ সংবাদ �প�েছেছ �য, �সতু 

হেব চুেলর �চেয় সূ� এবং তরবারীর �চেয় ধারােলা।” 

(মুসিলম-৪৭৩) 

 

* িসরাত �াপন-মুহূত� 

আমলনামা িবতরণ, কৃতকম� পিরমাপ, কিতপয় সুপািরশ 

স�াদন, হাউেয অবতরণ, িহসাব �হণ এবং মানুেষর 

িবচারকায� সমা� হওয়ার পর িসরাত �াপন করা হেব। 
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* মুশিরকরা িসরাত অিত�ম করেব না 

কারণ, �কয়ামেতর িদন মানুষ িবিভ� 

দেল িবভ� থাকেব। (১) িন�াবান মুিমন, 

যারা একিন�তা সহকাের আ�াহর 

এবাদত কেরেছ। আ�াহর সােথ কাউেক 

শরীক কেরিন। (২) মুনািফক। (৩) এবং 

মুশিরক, যারা আ�াহর সােথ অংশীদার 

সাব�� কেরেছ। 

মুশিরকরা িসরাত অিত�ম করেব না; 

িসরাত �াপেনর পূেব�ই তারা জাহা�ােম 

িনপিতত হেব। যােদর মুিমন ও মুসিলম 

বলা হেতা, একবার হেলও যারা কােলমা উ�ারণ কেরেছ �কবল 

তারাই িসরােত উঠেব। 

 

* মুনািফক স�দায় এবং িসরাত 

এক�বােদর িদেক আ�ানকারী নবী রাসূলেদর অনুসারীগণ 

দাঁিড়েয় যােব। তােদর মেধ� �নাহগার ও মুনািফকরাও থাকেব। 

িসরােত উঠার পূেব� মহাঅ�কার নািমেয় �দওয়া হেব। অতঃপর 

ঈমান ও সৎকম� অনুপােত �েত�েকর মােঝ নূর (েজ�ািত) 

িবতরণ করা হেব।  
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���� �����  ���� ا����ل  � �  ���ل ��م ا���س ���ن أ��

رض
�
رض ���  ا�

�
�  �� ���ل وا����ات؟ ا�

�
� دون �ا��� �   ا��

আেয়শা রা. বেলন, নবীজীেক িজে�স করা হেলা- �যিদন 

নেভাম�ল ও ভূম�লেক তৎসদৃশ অপর ব� িদেয় পিরবত�ন 

করা হেব, �সিদন মানুষ �কাথায় অব�ান করেব? উ�ের িতিন 

বলেলন, �সিদন তারা �সতুর পাে�� মহাঅ�কাের অব�ান 

করেব।” (মুসিলম-৭৪২) 

এ �েলই মুিমনেদর �থেক মুনািফকরা পৃথক হেয় যােব। তারা 

�পছেন �থেক যােব। মুিমনগণ অ�সর হেয় সামেন চেল যােব। 

অত ঃপর উভয় দেলর মােঝ �াচীর �াপন কের �দওয়া হেব, 

ফেল মুিমনেদর সােথ তারা িগেয় িমিলত হেত পারেব না। 

আ�াহ বেলন, 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ١٣ا�ديد:  َّ رث يت ىت  نت مت زت رت

  “�যিদন কপটিব�াসী পু�ষ ও কপটিব�াসী নারীরা মুিমনেদরেক 

বলেব, �তামরা আমােদর জেন� অেপ�া কর, আমরা িকছু 

আেলা �নেবা �তামােদর �জ�ািত �থেক। বলা হেব, �তামরা 

�পছেন িফের যাও এবং আেলার �খাঁজ কর। অতঃপর উভয় 

দেলর মাঝখােন খাড়া করা হেব একিট �াচীর, যার একিট 
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দরজা হেব। তার অভ��ের থাকেব রহমত এবং বাইের থাকেব 

আযাব।” (সূরা হাদীদ-১৩) 

�কারআন-সু�াহর অনুসারী মুিমনেদরেক �কয়ামেতর িদন আেলা 

�দান করা হেব, যা �কয়ামেতর �সই মহা অ�কাের তােদর 

জন� �জ�ািত িনেয় আসেব এবং িসরােত পদ�লন �থেক র�া 

করেব। 

প�া�ের কুরআন-সু�াহ 

�থেক িবমুখতা �দশ�নকারী 

মুনািফকরা �কয়ামেতর 

িদন �সই মহাঅ�কাের 

িনমি�ত থাকেব।  

মুিমনেদর নূর �থেক 

সামান� সং�েহর জন� তােদর অেপ�া করেত বলেব। অতঃপর 

তােদরেক বলা হেব, �তামরা �পছেন িগেয় আেলা �খাঁেজা! 

অতঃপর মুনািফকরা �পছেন চেল �গেল মুিমনগণ সামেন 

অ�সর হেয় যােব। এভােবই উভয় দল িবভ� হেয় �গেল 

আ�াহ তােদর মােঝ �াচীর দাঁড় কিরেয় �দেবন। বাহ�ত �দখা 

যােব শাি�, িক� �ভতের �কবলই শাি�। এভােব মুিমন নর-

নারীগণ জা�ােত এবং মুনািফক নর-নারীরা জাহা�ােম চেল 

যােব। 
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* মুিমেনর নূর 

িসরাত অিত�মকারী মুিমন-মুনািফক সকলেকই নূর �দওয়া 

হেব। �যমন নবী করীম সা. আ�াহর দশ�েনর িববরণ িদেত 

িগেয় বেলন, 

� ������ ، و���� �� ����� � إ���ن � و��� ، و������� �� ��� ، 

��  �� و���  ������� �� �  ��را ، ���� أو ، �����  ، و��� ���� ��

��
� �  ��ر ���� �� �  � ��ء �� ��  أول ������  ا�����ن ���� �� �  ا�������

����ن � أ��� ����ن ا���ر ����  ����� و����� ز��ة ��  

“..অতঃপর িতিন তােদর সামেন হােস�া�ল �কািশত হেবন। 

তােদর িনেয় চলেবন, সবাই তাঁেক অনুসরণ করেব। মুিমন 

মুনািফক সকলেক নূর �দওয়া হেব। জাহা�ােমর ওপর �ািপত 

�সতুেত কাঁটাযু� ধারােলা �লাহা থাকেব; আ�াহর ই�ানুযায়ী 

�স�েলা অেনকেক আহত কের �ফলেব। অতঃপর মুনািফকেদর 

নূর িনব�ািপত হেয় যােব। মুিমনগণ মুি� পােব। মুিমনেদর মেধ� 

মুি��া� �থম দেলর �লাকেদর �চহারা�েলা হেব পূিণ�মার 

চাঁেদর ন�ায় উ�ল। সংখ�ায় তারা হেব স�রহাজার। িবনা 

িহসােব তারা জা�ােত �েবশ করেব।” (মুসিলম-৪৮৯) 

��  ��ل ��
�

� �� ��� ��� �� �  ا�� ��� ����  ��  ��ره ��� �� و���

��  ذ�� ��ق �� ������ ا�����  ��� ��ره ��� �� و���  ��� �� و���

�  ��ره ��� �� آ�� ���ن ��� �  ������ ذ�� دون
�

�م � ء ���� إ�� �
��� 
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�  ��ة  ����وا� ��ل�  ��م ا���� ،وإذا ���� ��م أ��ء إذا ، أ��ى و����

�ون   ا��اط �� و��

অপর হািদেস নবী করীম সা. 

বেলন, “কােরা কােরা সামেন 

�সিদন পবত�সদৃশ িবশাল নূর 

�দওয়া হেব। আর কাউেক 

এর �চেয় �বিশ। আবার 

কােরা কােরা ডানিদেক খজু�র 

বৃ� সদৃশ নূর �দওয়া হেব। কাউেক এর �চেয় কম। সব�েশষ 

নূর �দওয়া হেব ব�ি�র পােয়র বৃ�া�ুিলেত; একবার �লেব �তা 

আেরকবার িনেভ যােব। ��িলত হেল সামেন চলেব, িনেভ 

�গেল দাঁিড়েয় যােব। নবীজী বেলন, এভােব তারা িসরােতর 

ওপর িদেয় চলেত থাকেব।” (আল মু’জামুল কাবীর-৯৭৬৩) 

 

* িসরােত মুিমনেদর �দায়া 

আ�াহ কুরআনুল কারীেম নূর লােভর পর িসরােত মুিমনেদর 

কৃত �দায়ািট উে�খ কেরেছন 

 َّ  رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ُّ 

 ٨ا�حر�م: 
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“�হ আমােদর পালনকত�া, 

আমােদর নূরেক পূণ� কের িদন 

এবং আমােদরেক �মা 

ক�ন। িন�য় আপিন 

সবিকছুর ওপর সব� 

শি�মান।” (সূরা তাহরীম-৮) 

 

* িসরােত অিত�মকারীগণ 

জাহা�ােমর ওপর িদেয় অিত�মকারী �লাকজন িতন ধরেনর 

হেব, 

(১) িনরাপেদ মুি��া� 

(২) আহত ও �িত�� হেয় মুি��া� 

(৩) অিত�েম ব�থ� হেয় জাহা�ােম িনপিতত 

�  ا��اط �����  ��ل ���  �
�ا�� ��  ��  ا����ان ���� ��� �� ��

 ��  � �وج ، ��� ���ج�  ا���س ������ ج ��  �� و��  ، �� ��و�� ، ��

� و����س ��� �  

নবী করীম সা. বেলন, “জাহা�ােমর উপিরভােগ িসরাত �ািপত 

হেব। তােত সা‘দান বৃে�র কাঁটা সদৃশ অেনক কাঁটা থাকেব। 

অতঃপর মানুষেক অিত�ম করেত বলা হেল �কউ িনরাপেদ 

পার হেয় মুি� �পেয় যােব। �কউ আহত ও আঘাত�া� হেয় 
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মুি� �পেয় যােব। আবার �কউ �কউ ব�থ� হেয় জাহা�ােম পিতত 

হেব।” (ইবেন মাজা-৪২৮০) 

��  � �ري ���� أ�� � أ  ا�� � �� �ل�  ن ا����  ������� �  ا��

 ���ل ���� ���ن ����� ���� �� ������ و���� و���� ������

� ا���� ا����ان �� ق ����ف ���� ��و�� و�����  و����
�
�� و�  ا��

ج ��� ���ج وا���ب �  و���وس �وش��  و��
�

ر � ��  �� ��  ��� �  آ��� ��

���� ���  

আবু সাইদ রা. �থেক বিণ�ত হািদেস �সতু স�েক� নবী করীম 

সা. বেলন, “.. �সতুর ওপর অেনক 

�লাহাজাতীয় ধারােলা �পেরক, 

বড়িশর ন�ায় বাঁকা ক�ক এবং 

সা‘দান বৃে�র কাঁটা সদৃশ অসংখ� 

কাঁটা থাকেব। মুিমনগণ তার ওপর 

িদেয় �কউ �চােখর পলেক, �কউ 

িবদু�ৎগিতেত, �কউ বাতােসর �বেগ 

এবং �কউ �তগামী অ� ও বাহেনর �বেগ পার হেয় যােব। 

�কউ িনরাপেদ পার হেয় মুি� �পেয় যােব। �কউ আহত ও 

আঘাত�া� হেয় মুি� �পেয় যােব। আবার �কউ ব�থ� হেয় 

জাহা�ােম পিতত হেব। সব�েশষজন (আহত হেয় পেড় থাকেব, 

সামেন চলেত পারেব না। ফেল) �টেন  �হঁচেড় তােক পার 

করােনা হেব।” (বুখারী-৭০০১) 
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িসরােত �ািপত ক�েকর আকৃিত হেব িবশাল। 

� ��  �  ��ل
�

��  و� �  ا����ان رأ���  �� ا����ان ��ك ��� ���� ��

� ��ل � ر��ل ��  ��� ����ا  �� ��� � أ�� ���  ا����ان ��ك ��� ����

�� � إ� ����� ��ر � ���� ا���س ��
�
�� � ��

�
 أو ���� ����  ا���� �

� ���� ا���� أو ���� ا���� �دل و��� �زى أو ا�� �ه أو ا��
�

�  

নবী করীম সা. বেলন, “জাহা�ােম সা‘দান কাঁটাসদৃশ ধারােলা 

ক�ক থাকেব। �তামরা িক সা‘দান �দেখছ? সবাই বলল, ি�.. 

�হ আ�াহর রাসূল! বেলন, �স�েলাও হেব সা‘দান কাঁটাসদৃশ। 

তেব তার িবশালতা আ�াহ ব�তীত �কউ জােন না। আমল 

অনুপােত অিত�মকারীেক আঘাত করেব। �কউ আঘােতর 

কারেণ �ংস�ায়; িক� আমেলর দ�ন �বঁেচ থাকেব। �কউ 

অিধক আমেলর দ�ন পূণ� অ�ত থাকেব। আবার �কউ টুকেরা 

টুকেরা হেয় যােব বা শাি��া� হেব ইত�ািদ..।” (বুখারী-৭০০০) 

 

* অিত�মকারীেদর গিতসীমা 

স�ুেখ উ�ািসত নূর অনুযায়ী অিত�মকারীেদর গিতেত 

তারতম� থাকেব। নবী করীম সা. তােদর অব�া এভােব বণ�না 

কেরেছন, 

�ا�  ����ل ����  د�� ا���� ��� وا��اط �� �
�

 ��ر� ��ر �� ا�

� ��
�

� �� � � و ا����� �����ض �� ��� �� � � و ���ف� �� ��� �� � �� 
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� و �����  ��� �� � �� و ��ا��  ��� ��  أ���� ��ر �� ����ون ر�� ��

 ��� � �م �� ��ره ا��ي �� ��  ��ل ���� إ�� � � و ��ا ���� و ��ا �� � �� 

ب و ر�� ���� و ر��  ����ا ��ذا ������ا�  ��ل ا���ر ��ا��� ���

���  ��ي � ا����  ����ا �
�

كأرا ا��ي ��� ��� �  � �� � أ�����  ��� ��

  أ��ا ���

“..িসরাত হেলা তরবারীর �চেয় ধারােলা। অিত িপি�ল পথ। 

বলা হেব, নূেরর ঔ�ল� অনুপােত �তামরা চলেত থাক! সুতরাং 

�কউ উ�ািপে�র ন�ায় চেল যােব। �কউ বাতােসর �বেগ পার 

হেয় যােব। �কউ �চােখর পলেক অিত�ম কের �ফলেব। �কউ 

আমল অনুপােত �তগিতেত ঘন পদে�েপ হাটঁেত থাকেব। 

এমনিক যার নূর পােয়র বৃ�া�ুিলেত অ� পিরমাণ থাকেব, �স 

চলেত িগেয় এক হাত সের যােব �তা অন� হােত ধের রাখেব, 

এক পা িপছেল যােব �তা অন� পা আটেক রাখেব; তার �দেহর 

পা���েলা আ�েন ঝলেস যােব। এভােব তারা মুি� �পেয় যােব। 

মুি�র পর (জাহা�ামেক উে�শ� কের) বলেব, সকল �শংসা 

আ�াহর িযিন �তামােক �দখােনার পর �তামার শাি� হেত 

আমােদর মু� কেরেছন। িতিন আমােদরেক যা িদেয়েছন, তা 

কখেনা অন� কাউেক �দনিন।” (আল মু�াদরাক-৩২৪) 

 

* িসরাত অিত�মকারী �থম ব�ি� 
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�সতু �াপেনর পর সব��থম িনরাপেদ ও িনঃসংশেয় পার হেবন 

নবী মুহা�াদ সা.। অতঃপর তাঁর উ�ত তাঁর �পছেন �পছেন 

পার হেব। �যমন,  

ب �  ��ل �  ا��اط و��� �ي ��� ��  �� ��ن ، �� �  أ��  ��
 �� أول وأ���

�� � �� �  �� ا�����  ����� ا���� ود��ى ، ا���� إ� ����� ��� ،و� ��

��  

নবী করীম সা. বেলন, 

“জাহা�ােমর উপিরভােগ িসরাত 

�াপন করা হেব। সব��থম আিম 

এবং আমার উ�ত তা পার 

হেবা। �সিদন নবীগণ ছাড়া �কউ 

কথা বলেত পারেব না। নবীেদর 

মুেখ থাকেব একিটই বাক�.. “�হ 

আ�াহ! িনরাপেদ রাখুন! 

িনরাপেদ রাখুন!” (বুখারী-

৭০০০) 

 

* িসরােত নবীজী �ীয় উ�তেক ডাকেবন 

িসরােত ব�ি�র আমলই তােক পার করেব। আমল অনুযায়ী 

কােরা গিত হেব িবদু�েতর ন�ায় আবার কােরা বাতােসর ন�ায়। 
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অপরিদেক নবী করীম সা. িসরােত দাঁিড়েয় বলেত থাকেবন, �হ 

আ�াহ! মুি� িদন! মুি� িদন! 

ق أو�� ���� �  ��ل  ، �لا��� و�� ، ا����  �� ��  ، ا����  �� ��  ، ����

�ي �
�

� �  ��� � �� ، �� رب� ���ل ا��اط �� ����  و�����  �أ��� ��

ء ���  ا���� أ��ل ���� � �   � ز��� إ� ا����  ������ �� ا���� ��

নবীজীর ভাষ�- “�তামােদর �থমদল িবদু�ৎেবেগ পার হেয় 

যােব। অপরদল বাতােসর গিতেত.. অপরদল পািখর চলার 

ন�ায়.. অপরদল ঊট চলার গিতেত। তােদর আমলই তােদরেক 

পার করেব। �তামােদর নবী িসরােতর ওপর দাঁিড়েয় বলেত 

থাকেব, �হ �িতপালক, মুি� িদন! মুি� িদন! �শষপয�� কােরা 

কােরা আমল দুব�ল হওয়ায় চলেত পারেব না। ফেল হামা�িড় 

িদেত থাকেব।” (মুসিলম-৫০৩) 

 

* িসরােতর পা���েয় আ�ীয়তার ব�ন ও িব��তা 

কিতপয় সৎকম� িসরােত উপি�ত হেয় ব�ি�েক সহায়তা 

করেব। ত�েধ�.. আমানত (িব��তা) এবং আ�ীয়তার ব�ন 

িসরােতর দুইপােশ ডানিদেক ও বামিদেক এেস দাঁড়ােব। 

�যমনিট আবু �রায়রা রা. �থেক বিণ�ত হািদেস বেল হেয়েছ,  

 ����� ���� و��
�
�  ������ن وا��� ا�

��� ا��اط ����� �� �   و��
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“.. আমানত ও আ�ীয়তার ব�ন-িমলন এ দুেটােক পাঠােনা 

হেব। তারা এেস িসরােতর দুই পােশ ব�ি�র ডানিদেক ও 

বামিদেক দাঁিড়েয় যােব।” (মুসিলম-৫০৩) 

 

পিরেশেষ.. 

�চাখ ব� কের িসরােতর �সই ভয়াবহ পিরি�িতর কথা ভাবুন.. 

মেন ক�ন আপিন িসরােতর ওপর দাঁিড়েয়। নীেচ জাহা�ােমর 

আ�ন ধাউ ধাউ কের �লেছ। চারপােশ �ঘার অ�কার। কখেনা 

আপিন হাঁটেছন আবার কখেনা পেড় িগেয় হামা�িড় খাে�ন। 

আপনার সামেন-�পছেন ডােন-বােম অসংখ� মানুষ পা িপছেল 

পেড় যাে�, কাঁটা �ারা আঘাত�া� হে�, আ�ন তার পা���েলা 

ঝলেস িদে�। আপনার �চােখর সামেন �কউ �কউ জাহা�ােমর 

আ�েন পেড় যাে�। হায়.. কী ভয়াবহ পিরি�িত..!! 
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---------- 

বা�বতা, 

এক�বােদ িব�াসী মুিমনগণ ব�তীত �কউ জা�ােত �েবশ 

করেব না। অবিশ� সকেলই জাহা�ােমর আ�েন পিতত হেব। 
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িসরাত পার হওয়ার পর মুিমনেদর 

পর�র �কসাস �হণ 
 

মুিমনগণ িসরাত পার হওয়ার পর দুিনয়ােত তােদর হক ও 

অিবচােরর পর�র বদলা (েকসাস) �হণ করেব। মহান আ�াহ 

জা�ােত �েবেশর পূেব� সবাইেক �� ও পিব� কের িদেবন। 

�যন কােরা �কােনা দাবী বািক না থােক। আ�াহ বেলন, 

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ُّ 

 ٤٧ - ٤٦ا�جر:  َّ حط  مض خض حض

“বলা হেব, এ�েলােত িনরাপ�া ও শাি� সহকাের �েবশ কর। 

তােদর অ�ের �য ��াধ িছল, আিম তা দূর কের �দব। তারা 

ভাই-ভাই হেয় সামনা-সামিন আসেন বসেব।” (সূরা িহজর 

৪৬,৪৭) 

 

* কীভােব তােদর পর�র �কসাস �নয়া হেব? 

* এটা িক তেব নতুন�েপ িহসাব�হণ? 

* এর দ�ন িক তােদর শাি� হেব? 
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ভূিমকা 

জা�ােত �েবেশর পূেব� মুিমনেদর পার�িরক �কসাস �হেণর 

িবষয়িট নবীজী এভােব বণ�না কেরেছন, 

�  �����ة ����ا ، ا���ر �� ا�����ن ��� إذا ��� ��  ، وا���ر ا��

� ��� ���� �������ن ����  �
�

 �� ،أذن و����ا ���ا إذا ��� �  ا����� �

�� ����ل ��� ���ه ����  ��ا��ي�  ا��
�
� ��� ���  �

�
� �� � أدل ا�� � �� �� 

�  �ن
�

  ا����� �

“জাহা�াম (িসরাত) �থেক মু� 

হওয়ার পর জা�াত ও জাহা�ােমর 

মধ�বত�ী একিট স� �ােন 

মুিমনেদরেক থামােনা হেব। 

অতঃপর �সখােন দুিনয়ােত 

হরণকৃত অিধকােরর পার�িরক 

�কসাস �নয়া হেব। �শষপয�� স�ূণ� পূত-পিব� হেয় �গেল 

তােদরেক জা�ােত �েবেশর অনুমিত �দওয়া হেব। ওই স�ার 

শপথ যার হােত �মাহা�ােদর �াণ, জা�ােত তারা িনজ বসিত 

িনেয় অেনক �মাণ �পশ করেব (গব� করেব)।” (বুখারী-২৩০৮) 

 

* �কসােসর ��প 

জা�ােত �েবেশর পূেব� �সখােনও মুিমনেদর অ�র ভীত-স�� 

থাকেব। �সিদন �কােনা স�দ থাকেব না, �কােনা স�ান 
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থাকেব না, টাকা পয়সার মূল� থাকেব না। �কসাস হেব �কবল 

সৎকম�ফল বা অসৎকম�ফল িবিনময়। সুতরাং যারা দুিনয়ােত 

অপেরর মাল হরণ কেরিছল, অন�েক ক� িদেয়িছল, �হার 

কেরিছল; অিবচােরর মা�া বুেঝ �সখােন তােদর �থেক 

সৎকম�ফল �কেট �নয়া হেব। এভােব সৎকম�ফল �শষ হেয় 

�গেল ি�তীয়পে�র অসৎকম�ফল তার ঘােড় চািপেয় �দওয়া 

হেব। এিটই আ�াহর চরম ন�ায়পরায়ণতা, বা�ােদর পর�র 

�কােনা অিভেযাগ ও অিবচার িতিন অবিশ� রাখেবন না। তােদর 

�কােনা অনুতাপ বািক রাখেবন না। 

 

* উভয় প�েক স��করণ 

�  أ�� �� �� ����  ر��ل �����  �ل� �  ���� رأ���ه إذ �
�

� 

ه ��ت ���  � ���  �� � ���ل �����
�

�  � ر��ل ��  أ� ��
�
 أ��  و أ�� ��

�  �� ر��ن�  ��ل ؟
�  ���� أ���  رب �� �  أ���� ���ل ا���ة رب ��ي ���

 ����  �
����� ��  �

��� �����  ������ ���� و ���رك � ���ل أ��
�
�� 

ء ������ �� ��� � و �
 و�  ��ل أوزاري �� ������ رب �� �  ��ل ؟ ��

��ج ����  ا���م ذاك إن�  ��ل ��  ���ء��   � ر��ل ���� ���� �� 

�� أن ا���س �� �  ��ك ار�� ������ ���� � ���ل أوزار� �� ���

�����  �
�

��ن � �  أرى رب �� �  ���ل رأ�� ���� ا��  ���را و ذ�� �� ��ا��

����� ����  ذ�� �� ي ��
�
�  � ي أو ��ا ���

�
ي أو ��ا ���� �

�
� �� �� 
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�� �� و رب �� �  ��ل ا���� أ�� �� ��ا�  ��ل ؟ ��ا �  ��ل ؟ ذ�� ��

��� أ��
�
�ذا�  ��ل � �  رب �� �  ��ل أ��� �� ����ك�  ��ل ��

���� �� 

� �  � ��ل ��� ���ت � �� ��د�� أ��� ��� ��  � ر��ل ���ل ا��

 ��� ن ���� ذات أ����ا و � ا���ا�  ذ���� � ���� ����  � ��� 

 �   ا�����

আনাস রা. বেলন, “একদা নবী করীম সা. বসা িছেলন। হঠাৎ 

�দখলাম িতিন হাসেছন; হািসর ফেল তার দাঁত�েলা �কাশ হেয় 

�গল। িজে�স করা হেলা, �কন হাসেছন �হ আ�াহর রাসূল? 

উ�ের িতিন বলেলন, আমার উ�েতর দুই ব�ি� �িতপালেকর 

সামেন হাঁটু �গেড় বেস পড়েব। একজন বলেব, �হ �িতপালক, 

এই ভাই �থেক আমার অিবচােরর মূল� �হণ ক�ন! ি�তীয় 

ব�ি�েক উে�শ� কের আ�াহ তা‘লা বলেবন, তুিম অিবচার 

পিরমাণ মূল� পিরেশাধ কর! �স বলেব, �হ �িতপালক, আমার 

কােছ �তা �কােনা সৎকম�ফল অবিশ� �নই। �থমজন বলেব, 

�হ �িতপালক, তাহেল �স আমার অসৎকম��েলা বহন ক�ক! 

এ কথা বলার সময় নবীজীর দুই চ�ু অ�িস� হেয় উঠল। 

অতঃপর বলেত লাগেলন, �সিদন মানুষ তােদর পােপর �বাঝা 

িনেজর ঘাঁড় �থেক সরােত অিত-তৎপর থাকেব। অতঃপর 

আ�াহ অিবচােরর মূল�-�াথ�নাকারীেক বলেবন, �চাখ তুেল 

তাকাও! �স মাথা উিঠেয় �দেখ বলেত থাকেব- �হ �িতপালক, 

আিম মিণমু�ায় সুেশািভত �ণ�খিচত শহর ও �সানালী �াসাদ 
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�দখেত পাি�! �কান নবীর জন� এ�েলা? �কান িস�ীেকর জন� 

এ�েলা? অথবা �কান শহীেদর জন� এ�েলা? আ�াহ বলেবন, 

বরং �য ওই ব�ি�র অিবচােরর মূল� পিরেশাধ করেব তার জন�! 

�স বলেব, �ক এর মূল� আদায় করেত পারেব? বলেবন, তুিম! 

বলেব, কীভােব? বলেবন, তােক �মা করার মাধ�েম! �স বলেব, 

�হ �িতপালক, আিম তােক �মা কের িদলাম। বলেবন, হােত 

ধের �তামার ভাইেক জা�ােত �েবশ করাও! অতঃপর নবীজী 

বলেলন, �তামরা আ�াহেক ভয় কর এবং পর�র মীমাংসা 

�াপন কর। �কননা �কয়ামেতর িদন আ�াহ মুিমনেদর মােঝ 

মীমাংসা �াপন করেবন।” (মুসনােদ আবু ইয়া’লা মুেসলী) 

 

 

 

 

------- 

সংেশাধন, 

সংেশাধন ও সং�ারকােজ িল� �হান! কারণ, �য়ং আ�াহ 

মুিমনেদরেক জা�ােত �েবেশর পূেব� সংেশাধন কের �দেবন। 
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মধ�বত�ীেদর অব�া 
 

যারা ইসলাম স�েক� জােনিন অথবা নবী করীম সা. এর 

আগমেনর পূেব�ই দুিনয়া �থেক িবদায় হেয়েছ। �কােনা নবীর 

সাহচয� পায়িন অথবা যােদর কােছ ইসলামেক িবকৃত�েপ 

উপ�াপন করা হেয়েছ- হাশেরর ময়দােন তােদরেক “মধ�বত�ী 

�লাক” বেল আখ�ািয়ত করা হেব।  

 

 

* তারা কারা? 

* কী তােদর যুি�? 

* আ�াহ তােদর সে� কী আচরণ করেবন? 
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* ভূিমকা 

দুিনয়ােত নবী রাসূলেদরেক আ�াহ তা‘লা জা�ােতর সুসংবাদ 

বাহক ও জাহা�াম �থেক ভীিত�দশ�নকারী �েপ পািঠেয়েছন। 

নবী রাসূলেদর সােথ কৃত আচরেণর মা�া অনুযায়ী তােদর 

িবচার হেব। আ�াহ বেলন,  

 ١٥اء: اإل� َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض ُّ 

 “�কােনা রাসূল না পাঠােনা পয�� আিম কাউেকই শাি� দান 

কির না।” (সূরা ইসরা-১৫) 

মানুষেক আ�াহ অেহতুক �ছেড় �দনিন; বরং তােদর কােছ নবী 

��রণ কেরেছন। �� অবতীণ� কেরেছন। রাসূল-��রণ এবং 

ভীিত�দশ�ন ব�তীত �কােনা উ�তেকই আযাব �দওয়া হেব না। 

�কয়ামেতর িদন জাহা�ােমর িববরণ িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 ٩ - ٨ا�لك: 

 “যখনই তােত �কােনা স�দায় িনি�� হেব তখন তােদরেক 

তার িসপাহীরা িজ�াসা করেব, �তামােদর কােছ িক �কােনা 

সতক�কারী আগমন কেরিন? তারা বলেব- হ�াঁ.. আমােদর কােছ 

সতক�কারী আগমন কেরিছল..” (সূরা মুলক ৮,৯) 

সুতরাং দাওয়াত �প�ছার পর �য ব�ি� তা �হণ করতঃ আমৃতু� 

ঈমােনর ওপর অিবচল থাকল, নবী মুহা�াদ সা. এর আনীত 
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‘নূর’ অনুসরণ করল, �সই সিঠক পথ �া� হেলা। তার পিরনাম 

হেব �ভ। প�া�ের �য সত� �থেক িবমুখ রইল, �স বরং 

িনেজেকই অিবচার করল। তার পিরণাম হেব অ�ভ ও িনকৃ�। 

তার অপরাধ �সিদন �কউ বহন করেব না। 

 

* যােদর কােছ দাওয়াত �প�েছিন.. 

যােদর কােছ দাওয়াত �প�েছিন, 

ইসলাম স�েক� �েনিন; �যমন, 

আি�কার জংলী বািস�া িছল, 

দূেরর �কােনা বন-জ�েল 

জীবনযাপন কেরিছল, উ�র 

িকংবা দি�ন �ম�র পব�তা�েল 

বসবাসরত িছল অথবা 

ইসলামেক তার কােছ িবকৃত�েপ 

উপ�াপন করা হেয়েছ (েযমনিট 

পি�মা িবে�র গণমাধ�ম�েলােত 

এবং ই�ারেনেটর িবিভ� ওেয়বসাইেট করা হেয় থােক), ফেল 

�স ইসলামেক িবকৃত�প বুেঝেছ। 

অথবা হেত পাের �স বিধর অব�ায় জ�ােনার ফেল িকছুই 

�েনিন অথবা িনেব�াধ, আকল-বুি� বলেত িকছুই িছল না অথবা 

বেয়াবৃ�, বয়েসর ভাের নতজানু, পিরি�িত অনুমান করেত 
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পােরিন.. তােদর ওপর আ�াহর িনে�া� বাণীিট �িতফিলত 

হেব- 

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ُّ 

 ١٣٤طه:  َّ جن مم خم حم جم  هل مل خل حل

“যিদ আিম এেদরেক ইিতপূেব� �কােনা শাি� �ারা �ংস 

করতাম, তেব এরা বলত- �হ আমােদর পালনকত�া, আপিন 

আমােদর কােছ একজন রাসূল ��রণ করেলন না �কন? তাহেল 

�তা আমরা অপমািনত ও �হয় হওয়ার পূেব�ই আপনার 

িনদশ�নসমূহ �মেন চলতাম।” (সূরা �াহা-১৩৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 َّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك

 ٤٧القصص: 

 “আর এজন� �য, তােদর কৃতকেম�র জেন� তােদর �কােনা িবপদ 

হেল তারা বলত, �হ আমােদর পালনকত�া, তুিম আমােদর কােছ 

�কােনা রাসূল ��রণ করেল না �কন? করেল আমরা �তামার 

আয়াতসমূেহর অনুসরণ করতাম এবং আমরা িব�াস �াপনকারী 

হেয় �যতাম।” (সূরা কাসাস-৪৭) 
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সুতরাং জাহা�াম স�েক� অবিহতকরণ এবং নবী রাসূল ��রণ 

ব�তীত কাউেক আ�াহ শাি� �দেবন না। এেদরেক �কয়ামেতর 

ভয়াবহ পিরি�িত�েলােত পরী�া করা হেব। তখন যারা 

অনুসরণ করেব এবং আ�াহ যােদর ব�াপাের �সৗভােগ�র িনদশ�ন 

�দখেবন, তােদরেক জা�ােত �দেবন। আর �য তখন অবাধ� হেব 

এবং আ�াহ তােদর ব�াপাের দুভ�ােগ�র িনদশ�ন �দখেবন, 

তােদরেক জাহা�ােম িনপিতত করেবন। 

এ মতিটই সব�জনিবিদত এবং সকল �মােণর সম�য়ক।  

 

 

 

 --------- 

সৃি�র �িত আ�াহর ন�ায়িবচার.. 

“রাসূল না পাঠােনা পয�� আিম কাউেকই শাি� �দান কির না” 
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জাহা�াম 
 

আ�াহ তা‘লার �ণীত মহা��া হেলা, িতিন বা�ােদর জন� দুিট 

পথ িনধ�ারণ কের িদেয়েছন। হয়েতা কৃত� হেয় জা�ােতর পথ 

ধরেব, নয়েতা অকৃত� হেয় জাহা�ােমর িদেক চেল যােব। 

সুতরাং �য ব�ি� সৎপথ�া� হেলা, �স িনেজর জন�ই লাভবান 

হেলা। আর �য পথ�� হেলা, �স িনেজেকই চরমভােব �িত�� 

করল। 

 

* কী �সই জাহা�াম? 

* �বিশ�� কী? 

* অি�বাসী কারা? 

* �কন তারা এেত �েবশ করেব? 
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ভূিমকা 

জাহা�ােমর নামসমূহ 

জাহা�াম �থেক মুি�র আমল 

জাহা�ােমর �হরীবৃ� 

জাহা�ােমর দরজাসমূহ 

জাহা�ােমর ই�ন 

আ�েনর উ�াপ ও জাহা�ােমর �কট শীত 

জাহা�ােমর িবশালতা ও গভীরতা 

জাহা�ামীেদর শাি�েত তারতম� 

জাহা�ামীেদর পািনয় 

জাহা�ামবাসীেদর কিতপয় খাদ� 

তােদর �পাশাক ও শয�া 

জাহা�ামীেদর আকৃিত ও িবভৎসতা 

আযােবর িকছু িভ��প 

নারী স�দায়, জা�াত জাহা�ােমর অিধকাংশ বািস�া 

জাহা�ামীেদর পর�র িববাদ 

সব��থম যােদরেক জাহা�ােম িনে�প করা হেব 

�যসকল অপরােধ জাহা�াম �িত�ত 

জাহা�াম �থেক সব�েশষ মুি��া� ব�ি� 

জা�াত ও জাহা�ামবাসীর িকছু পার�িরক আ�ান 

�কয়ামেতর িদন ইবিলেসর পিরণাম 
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ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা জা�াতী এবং জাহা�ামীেদর অব�ার মেধ� স�ূণ� 

�বপিরত� �রেখেছন। আ�াহ বেলন, 

 رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب ُّ 

 ٢٠ا��:  َّ مث زث

 “জাহা�ােমর অিধবাসী এবং জা�ােতর অিধবাসী সমান হেত 

পাের না। যারা জা�ােতর অিধবাসী, তারাই সফলকাম।” (সূরা 

হাশর-২০) 

ি�ন ও ইনসানেক আ�াহ তা‘লা �কবল তাঁরই এবাদেতর 

উে�েশ� সৃি� কেরেছন। তােদরেক আনুগেত�র আেদশ 

কেরেছন। মুিমনেদরেক জা�ােতর সুসংবাদ িদেয়েছন। 

িমথ�ােরাপকারীেদরেক জাহা�ােমর ভয় �দিখেয়েছন। তােদর 

�হদােয়েতর জন� অসংখ� নবী রাসূল ��রণ কেরেছন। 

را ��� �  ��ل ر��ل �  � ���� و��� ا���س ��� ر�� ا����� ��
�
إ�

�  أ��ءت � ا���ر ���� ���
�

� ��� �
�� ��� ��� ا���اش و��ه ا��واب ا���

��� �� ا���ر وأ���  � ���� آ�� �� ��� و������ ������� ��� ��� �� �
�

�

�    �����ن ���

নবী করীম সা. বেলন, “আমার এবং মানুেষর দৃ�া� হেলা এমন 

এক ব�ি�র ন�ায়, �য আ�ন ��িলত করল। অতঃপর 

আেলাৎসাহী �পাকা�েলা এেস আ�েন পিতত হি�ল। ওই ব�ি� 



 603

বাঁধা িদেয়ও তােদর বারণ 

করেত পারিছল না; তারা 

আ�েন ঢুেকই পড়িছল। 

আিমও �তমন, �তামােদরেক 

আ�ন �থেক বারণ করিছ 

আর �তামরা আ�েন ঝাঁিপেয় 

পড়ছ।” (বুখারী-৩২৪৪) 

 

* আ�য় �াথ�না 

নবী করীম সা. আ�াহর কােছ �বিশ কের জাহা�াম �থেক 

আ�য় �াথ�না করেতন। সাহাবীেদরেকও আ�য় �াথ�নার আেদশ 

করেতন। কুরআেনর সূরা�েলার মেতা তােদরেক িনে�া� �দায়া 

িশ�া িদেতন.. 

��  ��اب  �� �� ���ذ إ��  ا�����  ����ا  ب ��ا �� �� و���ذ ��

وأ��ذ  ا��� ���� �� �� وأ��ذ ا����ل ا���� ���� �� �� ا����

  وا���ت

�তামরা বল... 

(অথ�- �হ আ�াহ, আমরা জাহা�ােমর আ�ন �থেক আপনার 

আ�য় চাই। কবেরর আযাব �থেক আপনার আ�য় চাই। 

দা�ােলর �ফতনা �থেক আপনার আ�য় চাই এবং জীবন ও 

মৃতু�র পরী�া �থেক আপনার আ�য় চাই।” (মুসিলম-১৩৬১) 
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* ভীিত �দশ�ন 

নবী করীম সা. �ায়ই জাহা�ােমর িববরণ িদেতন। জাহা�াম 

�থেক সতক� করেতন। জাহা�াম �থেক বাঁচার উপায় বলেতন। 

অিধকাংশ ��ে� নবীজীর �দায়া িছল, 

��� ا���� �  آ��� ر
�

�  ���� ا����� �
�

��ة و�
�
  ا���ر ��اب و��� ���� ا�

“�হ আ�াহ, দুিনয়ােত আমােদরেক কল�াণ িদন, আেখরােতও 

আমােদরেক কল�াণ িদন এবং জাহা�াম �থেক আমােদর র�া 

ক�ন!” (বুখারী) 

�  ��ي ��ل ��  ����  ذ���  � � ����ذ ، ا���ر  ا���� � وأ��ح ��� ����  �

� ����ذ ، ا���ر ذ�� ��  � وأ��ح ، ���  ��� و�� ا���ر ا���ا� ��ل �� � ����

�ة،
�
� � ��ن � �

�
� ����� ����   

নবীজীর এ সতক�করেণর িববরণ িদেত িগেয় আিদ িবন হািতম 

রা. বেলন, “একদা নবী করীম সা. জাহা�ােমর িববরণ িদেয় 

জাহা�াম �থেক আ�য় �াথ�না করেলন। �চহারায় সতক�তার 

ছাপ ফুেট উঠল। আবার জাহা�ােমর িববরণ িদেয় তা �থেক 

আ�য় চাইেলন। �চহারায় সতক�তার ছাপ ফুেট উঠল। অতঃপর 

বলেলন, জাহা�াম �থেক বাঁেচা! �খজুেরর একিট অংশ িদেয় 

হেলও! তা না �পেল একিট উ�ম কথা িদেয় হেলও!” (বুখারী-

৩৪০০) 
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�  ا�����ن �� ��  ����  ر��ل ���� ��ل �  �� � � ���ل ��

�� ا���ر أ��ر���  ا���ر أ��ر���  ا���ر أ��ر��
�

�  �ن �� ���  ����� زال �
�

� 

��� ���� و���  ، ا���ق أ�� ����� ��ا �����  �� ��� ���� ��� 

   ر����

নুমান িবন বাশীর রা. বেলন, একদা নবী করীম সা. �ক ভাষণ 

দানকােল বলেত �েনিছ, আিম �তামােদরেক জাহা�াম �থেক 

সতক� করিছ! আিম �তামােদরেক জাহা�াম �থেক সতক� করিছ! 

আিম �তামােদরেক জাহা�াম �থেক সতক� করিছ! বারবার 

এভােব বলিছেলন, এমনিক যিদ এখন এ �েল �থেক বলেতন, 

তেব বাজােরর �লােকরাও তা �নেত �পত; বলার সময় তার 

পােয়র কােছ থাকা একিট পশেমর চাদরও পেড় িগেয়িছল।” 

(দােরমী-২৮১২) 

 

 

 --------- 

�দায়া, 

�হ আ�াহ, জাহা�ােমর আযাব �থেক আমােদর র�া ক�ন! 
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জাহা�ােমর নামসমূহ 
 

অিধক নাম ব�র �ভাব ও ��� বুঝায়।  

 

* জাহা�ােমর নাম�েলা কী?  

* এ সব নােমর �পছেন �মাণ কী? 

 

 

 

 

 

ভূিমকা 

জাহা�ােমর িবশালতা, তার কিঠন শাি� এবং তার অিধবাসীেদর 

চরম পিরতােপর িদেক ল�� কের তার নামও একািধক বিণ�ত 

হেয়েছ। 

 

(১) জাহা�াম   جھنم 

এিটই তার �িস� নাম। ‘জাহা�াম’ শ�িট আরবী ‘জাহম’ শ� 

�থেক িনগ�ত; যার অথ�- দুেভ�াগ, তী�তা, অ�কার..।  
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আ�াহ তা‘লা জাহা�ামেক একািধকবার এ নােম ব�� কেরেছন। 

বেলেছন  

 ١٣الطور:  َّ مق حق مف  خف حف جف مغ ُّ 

 “�সিদন �তামােদরেক জাহা�ােমর অি�র িদেক ধা�া �মের 

�মের িনেয় যাওয়া হেব।” (সূরা তুর-১৩) 

 

(২) লাযা   لظى 

যার অথ�, অি�িশখা। জাহা�ােমর অি�িশখা মানুেষর �দহ�েলা 

ঝলেস �দেব। আ�াহ বেলন, 

 ١٦ - ١٥ا�عارج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذييُّ 

 “কখনই নয়। িন�য় এটা �লিলহান িশখা। যা চামড়া তুেল 

�দেব।” (সূরা মাআিরজ ১৫,১৬) 

 

(৩) �তামা   الحطمة  

শাি�ক অথ�, িনঃেশষ করা, �ংস করা, চুণ� করা। জাহা�ােমর 

আ�ন তার অিধবাসীেক চুণ� কের �দেব। আ�াহ বেলন, 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُُِّّّ 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 ٩ - ٤ا�مزة:  َّ  ىف يث
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 “কখনও না, �স অবশ�ই িনি�� হেব িপ�কারীর মেধ�। আপিন 

িক জােনন, িপ�কারী কী? এটা আ�াহর ��িলত অি�, যা 

�দয় পয�� �প�ছুেব। এেত তােদরেক �বঁেধ �দওয়া হেব, ল�া 

ল�া খঁুিটেত।” (সূরা �মাযা ৪-৯) 

 

(৩) ছাঈর   السعیر 

শাি�ক অথ�, চরম ��লন। লাকিড় �দওয়ার পর আ�ন যখন 

পূণ��েপ �েল উেঠ, তখন এ শ� িদেয় তােক ব�� করা হয়। 

আ�াহ বেলন, 

 ىك مك لك اك يق ُّ 

 مم ام  يل ىل مل يك

 زي ري ٰى ينىن نن من زن رن

 ٧ا�شورى:  َّ يي ىي  ني مي

“এমিনভােব আিম আপনার �িত 

আরবী ভাষায় �কারআন নািযল 

কেরিছ, যােত আপিন ম�া ও তার আশপােশর �লাকেদর সতক� 

কেরন এবং সতক� কেরন সমােবেশর িদন স�েক�, যােত 

�কােনা সে�হ �নই। একদল জা�ােত এবং একদল জাহা�ােম 

�েবশ করেব।” (সূরা শূরা-৭) 



 609

 

(৪) হািবয়া   ھاویة 

শাি�ক অথ�, �কােনা গভীর গ�ের িনপিতত হওয়া। আ�াহ 

বেলন, 

 يل ىل مل يك ىك ُّ 

 نن من زن رن  مم ام

 َّ  زي ري ٰى ين ىن

 ١١ - ٨القارعة: 

 “আর যার পা�া হালকা হেব, 

তার িঠকানা হেব হািবয়া। আপিন জােনন তা কী? ��িলত 

অি�।” (সূরা �ািরআ ৮-১১) 

 

(৫) জাহীম   الجحیم 

শাি�ক অথ� অি�র অিধক ��লন, যার িশখা অিধক উপের 

উেঠ। আ�াহ বেলন,  

 ٣١ - ٣٠ا�اقة:  َّ مم خم  حم جم هل مل خل ُّ 

 “�ফেরশতােদরেক বলা হেব, ধর এেক গলায় �বিড় পিরেয় 

দাও! অতঃপর িনে�প কর জাহা�ােম।” (সূরা আলহা�া 

৩০,৩১) 
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(৬) ছা�ার   سقر 

সূেয�র �চ� তাপেক আরবীেত ‘সা�ার’ বলা হয়। আ�াহ বেলন, 

 ٤٨القمر:  َّ جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم ُّ 

 “�যিদন তােদরেক মুখ �হচঁেড় �টেন �নয়া হেব জাহা�ােম, বলা 

হেব, সা�ার তথা অি�র খাদ� আ�াদন কর।” (সূরা �ামার-

৪৮) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

 ٣٠ - ٢٦ا�دثر:  َّ يت  ىت نت مت زت رت

 “আিম তােক �েবশ করাব সা�ার তথা অি�েত। আপিন িক 

বুঝেলন সা�ার কী? এটা অ�ত রাখেব না এবং ছাড়েবও না। 

মানুষেক দ� করেব। এর ওপর িনেয়ািজত আেছ ঊিনশ 

(েফেরশতা)।” (সূরা মু�াছিছর ৩০-৩৬) 
 

এই িছল কুরআন-হািদেস উে�িখত জাহা�ােমর কিতপয় নাম। 

সব�িলই জাহা�ােমর �বিশে��র িববরণ �দয়।  

 

------------ 

মেন রাখেবন, 

জাহা�ােমর নাম�েলা তার �বিশে��র িববরণ �কাশ কের। 
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জাহা�াম �থেক মুি�র আমল 

 

আ�াহ তা‘লা জা�াত-জাহা�াম সৃি� কের উভেয়র �বিশ�� বেল 

িদেয়েছন। জা�ােতর িদকিনেদ�শনা িদেয়েছন। জাহা�াম �থেক 

মুি�র উপায় িনধ�ারণ কেরেছন। আ�াহ কােরা ওপর �জার 

কের িকছু চািপেয় �দন না। িতিন পির�ারভােব সবিকছু বণ�না 

কেরেছন। �হদােয়ত কেরেছন, িশিখেয়েছন, উ ৎসাহ িদেয়েছন, 

সতক� কেরেছন। আর মানুষ ���ায় িনজ পিরণাম�ল িঠক 

কের �নয়। 

 

* �কান �কান আমল জাহা�াম �থেক র�া কের? 

* �কার�েলা কী? 

 

ভূিমকা 

একিদেক কুফর িচর�ায়ী জাহা�ােমর পথ। অপরিদেক ঈমান ও 

সৎকম� জাহা�াম �থেক মুি�র পথ। এ কারেণই মুসিলমগণ 

�িতপালেকর কােছ তােদর ঈমােনর ওিসলা িদেয় জাহা�াম 

�থেক আ�য় চান। আ�াহ বেলন, 
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  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ١٦: آل عمران َّ حن جن يم

 “যারা বেল, �হ আমােদর পালনকত�া, আমরা ঈমান এেনিছ, 

কােজই আমােদর �গানাহ �মা কের িদন আর আমােদরেক 

জাহা�ােমর আযাব �থেক র�া ক�ন!” (সূরা আেল ইমরান-

১৬) 

কুরআন-হািদেস জাহা�াম �থেক বাঁচার অেনক�েলা আমল 

বিণ�ত হেয়েছ- 

 

(১) এখলাস তথা একিন�তা সহকাের শাহাদাত�য় 

পাঠ কের মেন �ােণ তােত িব�াস করা।  

“লা ইলাহা ই�া�া� মুহা�াদুর রাসূলু�াহ” (আ�াহ ব�তীত 

�কােনা উপাস� �নই এবং 

মুহা�াদ আ�াহর রাসূল) এ 

কথার সা�� �দওয়া ব�ি�র 

ঈমােনর ল�ণ। এিটই জা�ােতর 

চািবকািঠ, আ�াহর র�ু এবং 

তাঁর �দিশ�ত সরল পথ। 

এিটই ইসলােমর �ধান শত�। 
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শাি�ময় এ ধেম�র �েবশপথ। জাহা�াম �থেক মুি�র �ধান 

উপায় এবং দয়াময় আ�াহর ক�ণা লােভর ��� উপকরণ। 

� ���   � ر��ل ��ل  ��م � ر��ل �ا وأن � إ� إ� � أن ��

   ا���ر ���� �

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� সা�� �দেব �য, আ�াহ ছাড়া 

�কােনা উপাস� �নই এবং মুহা�াদ আ�াহর রাসূল- তার ওপর 

আ�াহ তা‘লা জাহা�ামেক িনিষ� কের �দেবন।” (মুসিলম-১৫১) 

 

(২) আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর �িত ভােলাবাসা �পাষণ 

ভােলাবাসা হেলা �দয়স�ৃ� 

িবষয়, যা �ারা বা�া আ�াহর 

সাি�ধ� লাভ কের। বা�া 

পরকােল �িতপালেকর দশ�ন 

লােভর আশায় তাঁর 

ভােলাবাসােক সত� �তীয়মান 

কের। �যেকােনা ব�ি� আ�াহ 

ও তাঁর রাসূলেক ভােলাবাসেব, অবশ�ই �স আ�াহর স�ি� 

অজ�েন মেনািনেবশ করেব।   

�  ��ل ر�� أن�   أ�� ��  ؟ ا����� ���  ���ل ا����� ��  ا����

ء � ��ل) �  �� أ��دت و��ذا(  ��ل �
�  إ� ��

 ���ل ور��� � أ�� أ��

� أ�� ��ل) �  أ���� �� �� أ��( 
�

ء ����� � �
�  ���ل ����� ���  ا����
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  )أ�� ����  أ�� ��ل) �  أ���� �� �� أ��  �  ��� وأ��   ا����

��ن أن وأر�� و�� �  ��� أ �� �� � �� أ�� � وإن إ��   أ���� ��

আনাস রা. �থেক বিণ�ত,  একব�ি� নবীজীেক ‘�কয়ামত কখন’ 

িজে�স করেল উ�ের িতিন বলেলন, “�স জন� তুিম কী ��িত 

িনেয়ছ?” �স বলল, িকছুই না, তেব আিম আ�াহ ও তাঁর 

রাসূলেক ভােলাবািস। নবীজী বলেলন, যােক তুিম ভােলাবাসেব, 

তার সে�ই তুিম থাকেব। আনাছ রা. বেলন, এ কথা �েন 

আমরা �সিদন এত খুিশ হেয়িছলাম, ইিতপূেব� �কােনািদনই এত 

খুিশ হইিন। আনাছ রা. বেলন, আিম ভােলাবািস নবীেক, আবু 

বকর ও উমরেক। তােদর মেতা আমল না করেত পারেলও 

ভােলাবাসা �পাষণকারী িহেসেব তােদর সে� থাকব বেল আশা 

রািখ।” (বুখারী-৩৪৮৫)  

 

(৩) দান সাদকা 

দান একিট উৎকৃ� আমল, যা মানুষেক পিব� কের। ময�াদা 

বৃি� কের। 

 أن ��� ا����ع ���   ��ل

�ة ��� و�� ا���ر �� ����� 
�
� 

������   

নবী করীম সা. বেলন, “একিট 

�খজুেরর টুকরা িদেয় হেলও 
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যিদ �কউ জাহা�াম �থেক বাঁচেত পাের, �স �যন তাই কের।” 

(বুখারী-২৩৯৪) 

�� ���� إ� أ�� �� ��� ��  � ر��ل ��ل  و���� ���� ��� ر

 �� � �� �� ������  ن��� ى �� ��� أ�� ء إ� �� �
�� ����  � �� ���� �� 

ى �� ��� ��أ �� ء إ� �� �
��  ا���ر ������� أ���� ���� �� �  ���� ��

�
� 

� أن  ��� ا����ع
�ة ��� و�� ا���ر ����

�
� ������ �    

নবীজী আরও বেলন, “�কয়ামেতর িদন �তামােদর �েত�েকর 

সােথ আ�াহ কথা বলেবন। তাঁর ও �তামােদর মােঝ �কােনা 

দুভাষী থাকেব না। তখন বা�া ডানিদেক তািকেয় তার কৃতকম� 

�দখেত পােব। বামিদেক তািকেয়ও কৃতকম� �দখেত পােব। 

সামেনর িদেক তািকেয় জাহা�াম �দখেত পােব। সুতরাং 

�খজুেরর একিট অংশ িদেয় হেলও �তামরা জাহা�াম �থেক 

বাঁেচা!” (বুখারী-৭০৭৪) 

উপেরা� হািদেস নবীজী সাদকার �িত উৎসািহত করেছন। 

স�দ অ� থাকেলও দােন অবেহলা করেত �নই। কারণ, তা 

জাহা�াম �থেক মুি�র অন�তম মাধ�ম। 

 

(৪) নফল �রাযা 

�রাযা হেলা ���পূণ� এবাদত। �রাযাদারগণেক আ�াহ জাহা�াম 

�থেক মুি�র �িত�িত িদেয়েছন।  

  ا����ل �� أ��� ���� ا���ر �� ��� ا����م�   ��ل
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নবী করীম সা. বেলন, “�রাযা হেলা জাহা�াম �থেক মুি�র ঢাল; 

িঠকেযমন �তামরা যু�ে�ে� আ�র�ার জন� ঢাল ব�বহার 

কর।” (মুসনােদ আহমদ-১৭৯০২) 

নফল �রাযার অেনক ফিযলত বিণ�ত হেয়েছ। 

�  ���� ��م ���   ��ل
�

� ���� � �� � ا���م ���� � ��  �� و��

�  ا���ر ����� ��� ��   

নবী করীম সা. বেলন, “�কবল আ�াহর জন� �য ব�ি� একিদন 

�রাযা পালন করেব, িবিনমেয় আ�াহ তােক জাহা�াম �থেক 

স�র বৎসর দূরে� িনেয় যােবন।” (মুসিলম-২৭৬৭) 

 

(৫) িনয়িমত জামােত নামায আদায়  

��� সহকাের িনয়িমত জামােত নামায আদায় ঈমােনর 

অন�তম িনদশ�ন। আ�াহ বেলন, 

ا�و�ة:  َّ  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 

١٨ 

 “িনঃসে�েহ তারাই আ�াহর মসিজদ আবাদ করেব যারা ঈমান 

এেনেছ আ�াহর �িত ও �শষ িদেনর �িত..” (সূরা তাওবা-১৮) 

�কয়ামেতর িদন জাহা�ােমর অিধবাসীগণেক িজে�স করা হেব, 

 ٤٣ -  ٤٢ا�دثر:  َّ مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ 
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 “কীেস �তামােদরেক জাহা�ােম নীত কেরেছ? তারা বলেব, 

আমরা নামায পড়তাম না।” (সূরা মু�াছিছর ৪২-৪৩) 

সুতরাং নামায হেলা জাহা�াম �থেক মুি�র অন�তম উপায়। 

�  � �� ���   ��ل �  ���� أر����
�

� ��� ة ��رك �� و� ا������
�
 ا�

ن � ���� اء�� اء�  �� اءة�  ا���ر �� ة��    ا����ق �� و��

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� চি�শ িদন আ�াহর জন� 

‘তাকবীের ঊলা’র সােথ জামােত নামায আদায় করেব, তার 

জন� দুিট মুি�-সনদ িলেখ �দওয়া হেব- জাহা�াম �থেক মুি�র 

এবং মুনােফকী �থেক পিব�তার।” (িতরিমযী-২৪১) 

নামায স�েক� িতিন আেরা বেলন, 
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�� ���� � ����  ��را � ��� ���� �ة و�� �
�

��� � و�� ، ا������ ��م و� �� 

� ��ن � ��� � ���� �ة و� ��ر و� �� �
�

 و����ن ��رون �� ا������ ��م و�ن �

�  و����ن �  وأ�� �� ����  

“�য ব�ি� িনয়িমত জামােতর সিহত তা আদায় করেব, 

�কয়ামেতর িদন �সিট তার জন� �জ�ািত, যুি� এবং মুি�র 

মাধ�ম হেব। আর �য িনয়িমত জামাতেক ��� �দেব না, তার 

জন� �কয়ামেতর িদন �কােনা �জ�ািত, যুি� এবং মুি� হেব না। 

�কয়ামেতর িদন বরং �স �ফরাউন, হামান, কা�ন ও উবাই িবন 

খালােফর দেল থাকেব।” (ইবেন িহ�ান-১৪৬৭) 

 

(৬) জামােত ফজর ও আসর আদায় 

সব নামােযরই ��� অপিরসীম। পু�ষেদর জন� জামােত 

নামায আবশ�ক। িবেশষতঃ ফজর এবং আসর। এ দুই নামােয 

মানুেষর কম�ঝােমলা এবং িঢেলমীর স�াবনা �বিশ থােক। 

� و��� ا���� ���ع ��� �� أ�� ا���ر ��� ���   ��ل   ��و��

নবী করীম সা. বেলন, “সূেয�াদয় এবং সূয�াে�র পূেব�র নামায 

�য আদায় করেব, �স কখেনা জাহা�ােম �েবশ করেব না।” 

(মুসিলম-১৪৬৮)  

 

(৭) সকাল স��ার আমল 
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অিধক পিরমােণ �দায়া ও িযিকর জাহা�াম �থেক মুি�র অন�তম 

উপকরণ। 

 �ْ�َ  �ِ
َ
�
َ
ِ  أ

� ْ��  �ٍ�ِ��َ  
َّ

ن
َ
  أ

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
   ا�

َ
�ل

َ
�  �ْ�َ  

َ
�ل

َ
�  َ� ْو  ُ�ْ�ِ�ُ�  ِ���

َ
ِ�  أ ْ ُ�� 

 َّ��ُ
َّ
 إِ  ا��

ِّ��  �ُ�ْ�َ�ْ
َ
  أ

َ
ك

ُ
� ِ

ْ ��
ُ
  أ

ُ
� ِ

ْ ��
ُ
  َوأ

َ� َ� َ�َ  
َ

��ِ�ْ�َ  
َ

��َ
َ
��ِ

َ
��َ  َوَ�� ِ   َو��َ

َ
��ِ

ْ
�

َ
� 

 
َ

�
َّ
�
َ
َ�  أ

ْ
�
َ
ُ  أ

َّ
  ا�

َ
�  َ

َ
  ِإ�

َّ
َ�  ِإ�

ْ
�
َ
  أ

َّ
ن

َ
ا َوأ ً َّ َ ُ�  

َ
ك

ُ
��ْ�َ  

َ
�

ُ
  َوَرُ���

َ
��َ�ْ

َ
ُ  أ

َّ
ْ�َ��ُ  ا�  ُر

�رِ  ِ�َ�  ْ�  ا��َّ َ َ �� � َ َ��
َ
�  ِ

� ْ
��
َ
� َّ��َ  

َ
��َ�ْ

َ
ُ  أ

َّ
�ُ  ا�

َ
� َوَ�ْ�  ِ�ْ�� َ َ��

َ
�  

ً ��
َ
�

َ
�  

َ
��َ�ْ

َ
ُ  أ

َّ
  ا�

َ
�
َ
�
َ
�

َ
� 

 ِ��ِ ْر��َ
َ
  أ

ْ
ِ�ن

َ
� � َ َ��

َ
� ��ً�َ ْر

َ
�ُ  أ

َ
��َ�ْ

َ
ُ  أ

َّ
�رِ  ِ�َ�  ا�    �ا��َّ

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� সকােল ও স��ায় িনে�া� 

�দায়া একবার পড়েব, আ�াহ তার এক-চতুথ�াংশ জাহা�াম 

�থেক মু� করেবন। �য দুইবার পড়েব, তার অধ�াংশ মু� 

করেবন। �য িতনবার পড়েব, তার িতন-চতুথ�াংশ মু� করেবন 

এবং �য চারবার পড়েব, তােক আ�াহ জাহা�াম �থেক পূণ� মু� 

কের �দেবন, 

�  ا����
�ك  أ���� إ�� � أ�� ��  و������ ���� ���  وأ��  و��

   ور���� ���ك �ا وأن �أ� إ� إ� � � أ�� أ�� ����

অথ�- �হ আ�াহ, িন�য় আিম আজ সকােল আপনােক, আপনার 

আরশবাহী �ফেরশতাগণেক, সকল �ফেরশতািদগেক এবং সম� 

সৃি�েক সা�ী �রেখ বলিছ, আপিনই আ�াহ, আপিন ছাড়া 

�কােনা উপাস� �নই এবং মুহা�াদ আপনার বা�া ও রাসূল!” 

(আবু দাউদ-৫০৭১) 
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(৮) মুি�র �াথ�না 

�দায়া হেলা এক ধারােলা 

তরবারী, িনেভ�জাল স�দ, 

মুিমেনর অ� এবং কােফেরর 

��াধ। মুিমনেদর �ণ বণ�না 

করেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض ُّ 

 ٦٦ -  ٦٥الفرقان:  َّ خك حك جك مق حق مف  خف

 “এবং যারা বেল, �হ আমােদর পালনকত�া, আমােদর �থেক 

জাহা�ােমর শাি� হিটেয় িদন! িন�য় এর শাি� িনঘ�াত িবনাশ; 

বসবাস ও অব�ান�ল িহেসেব তা কত িনকৃ� জায়গা।” (সূরা 

ফুরকান ৬৫,৬৬) 

�� � ��� ر�� ���ل ���   ��ل �� ���� إ� ����  ا��  ا�����  ا��

 ا�����  ا���ر ���� إ� ، ����  ا���ر �� � ��� ر�� ا����ر و� أد��

   �أ��ه

নবী করীম সা. বেলন, “�কােনা মুসিলম যিদ আ�াহর কােছ 

িতনবার জা�াত �াথ�না কের, তেব জা�াত বেল, �হ আ�াহ, 

তােক জা�ােত �েবশ করান! প�া�ের �কােনা মুসিলম যিদ 
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জাহা�াম �থেক িতনবার মুি�র �াথ�না কের, তেব জাহা�াম 

বেল, �হ আ�াহ, তােক মুি� িদন।” (মুসনােদ আহমদ-১২৪৩৯) 

অথ�াৎ িতনবার এই �দায়া পড়েব -  

�  ا����
�� ����أ إ�� �  ا���� ا��

  ا���ر �� أ����

অথ�- �হ আ�াহ, আিম আপনার কােছ জা�াত চাই। �হ আ�াহ, 

জাহা�াম �থেক আমােক মুি� িদন। 

 

(৯) সাতবার ‘আ�া��া আিজরনী িমনা�ার’ পড়া 

আশা করা যায়, িনয়িমত এই �দায়া পাঠকারীেক আ�াহ মুি� 

�দেবন। 

 ا���� أ��ا �� أن ��� ��� ا���� ���� إذا�   � ر��ل ��ل

 �
 �� ��ار �� ��� ���� �� �� ان ���� ��ات ��� ا���ر �� أ����

 ان ���� ذ�� ��� أ��ا �� أن ��� ��� ا���ب ���� وإذا ا���ر

    ا���ر �� ��ار �� ��� ����� �� ��

নবী করীম সা. বেলন, “ফজেরর নামােযর পর কােরা সােথ 

কথা বলার পূেব� সাতবার বল  ‘ النار من أجرني اللھم  �হ আ�াহ, 

জাহা�াম �থেক মুি� িদন!’ তেব যিদ তুিম �সিদেন মারা যাও, 

তেব আ�াহ �তামােক জাহা�াম �থেক মুি� �দেবন। �তমিন 

মাগিরেবর নামােযর পর কােরা সােথ কথা বলার পূেব� সাতবার 

বল  ’!�হ আ�াহ, জাহা�াম �থেক মুি� িদন النار من أجرني اللھم 
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যিদ তুিম �স রাি�েত মারা যাও, তেব আ�াহ �তামােক 

জাহা�াম �থেক মুি� �দেবন।” (মুসনােদ আহমদ-১৮০৫৪) 

 

(১০) জুহেরর পূেব�র ও পেরর চার রাকাত সু�াত 

নামায আ�াহর ি�য় আমল। বা�া যতেবিশ নফল আদায় 

করেব, ততেবিশ �স আ�াহর 

সাি�ধ� লাভ করেব। আ�াহর 

সব�ািধক ি�য় আমল হেলা ফরয 

নামায। অতঃপর নফল।  

�� �� ���� ���   ��ل  أر

�� ا���� ��� ر���ت  ���� ����� وأر

   ا���ر �� �

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� 

জুহেরর পূেব�র ও পেরর চার রাকাত িনয়িমত আদায় করেব, 

তার ওপর আ�াহ জাহা�াম হারাম কের �দেবন।” (িতরিমযী-

৪২৮) 

 

(১১) আ�াহর পেথ ধূিলমিলন পা 
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িজহাদ হেলা ইসলােমর সেব�া� শৃ� এবং সব�ে�� সং�াম। 

ইসলামী শাসনব�ব�া বা�বায়েন এর িবক� �নই। �কােনাব�ি� 

ঊেটর দুধ �দাহন পিরমাণ সময়ও যিদ িজহাদ কের, তার ওপর 

জা�াত ওয়ািজব হেয় যায়। 

ت ���   ��ل �  ����ه ا���
�

  ا���ر �� � ���� � ���� �

নবী করীম সা. বেলন, “যার দুই পা আ�াহর রা�ায় ধূিলিমি�ত 

হেব, তার ওপর আ�াহ জাহা�াম হারাম কের �দেবন।” 

(বুখারী-৮৬৮) 

ت ���   ��ل �  ��� ���� ا���
�

  ا���ر ����� � ���� �
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অন� হািদেস বেলন, “আ�াহর রা�ায় ধূিলিমি�ত পা কখেনা 

জাহা�ােমর আ�ন �শ� করেব না।” (বুখারী-২৬৫৬) 

 

(১২) আ�াহর ভেয় ��ন 

সকল ��ার মূল হেলা আ�াহর ভয়। আ�াহ বেলন, 

 ٤٦ا�ر�ن:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

 “�য ব�ি� তার পালনকত�ার 

সামেন উপি�ত হওয়ার ভয় 

রােখ, তার জেন� রেয়েছ 

দু’িট উদ�ান।” (সূরা 

আররাহমান-৪৬) 

�  ���د ���  � ���� �� �� �� ا���ر ��� ��  ��ل �  ا����
�

� 

ع ��� و�� ا��� � �  ���ر ��
�

��  ود��ن � ���� � ��  �
�

  أ��ا ��� ����ى �

নবী করীম সা. বেলন, “দুধ �যমন �েন িফের যাওয়া অস�ব, 

�তমিন আ�াহর ভেয় ��নকারী ব�ি�র জাহা�ােম যাওয়া 

অস�ব। আর আ�াহর পেথর ধূলাবািল ও জাহা�ােমর আ�ন 

কখেনা একি�ত হেব না।” (িতরিমযী-১৬৩৩)  

��� � ����ن�   ��ل
�
� �  ا���ر � ��� ��� �� ���� �  � �� و��� �� 

�س
�

�  �
�

� ���� �  
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নবীজী আেরা বেলন, “দুই ধরেণর �চাখ কখেনা আ�ন �শ� 

করেব না- �য �চাখ আ�াহর ভেয় �কঁেদেছ এবং �য �চাখ 

আ�াহর রা�ায় সজাগ �থেক পাহারাদারী কেরেছ।” (িতরিমযী-

১৬৩৯) 

 

(১৩) কৃতদাস মুি� 

কৃতদাসেক তার মিনেবর 

আয়�াধীন হেত মু� ও �াধীন 

কের �দওয়া জাহা�াম �থেক 

মুি�র অন�তম উপায়। 

 ، ���� ر��� أ��� ���   ��ل

 �� ���ا ��� ��� �� � أ���

   ������  ���� ���  ، ا���ر

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� �কােনা মুসিলম কৃতদাসীেক 

মু� করেব, তার �িতিট অে�র িবিনমেয় �াধীনকারীর অ�সমূহ 

জাহা�াম �থেক মু� কের �দওয়া হেব। এমনিক তার 

ল�া�ােনর িবিনমেয় মু�কারীর ল�া�ানেক..।” (বুখারী-

মুসিলম-৬৩৩৭)  

اءِ  َ�ِ�  َ َ��
ْ
ِ  ا�

�   َ��ِزٍب  ��ْ
َ

�ل
َ
��  َ��ءَ  � ْ�َ�ا��ِ

َ
  أ

َ
�ِّ  ِإ� ِ��    ا��َّ

َ
�ل

َ
�
َ
�  َ��  

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
 ا�

 � ِ
�� ْ ِّ��َ  

ً
� َ َ�  � ِ

��
ُ
��ِ

ْ
��ُ  

َ
� َّ� َ �

ْ
  ا�

َ
�ل

َ
�
َ
�  ْ� ِ

��
َ
�  �َ�ْ

ُ
�  

َ
ت ْ�َ

ْ
�
َ
  أ

َ
��َ

ْ
� ُ�   ا�ْ

ْ
�

َ
�
َ
�  �َ�ْ�َ�ْ

َ
 أ
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َ� َ�

َ
��ْ َ   ا�ْ

ْ
��ِ�ْ

َ
َ��َ  أ

َّ
 ا��

َ
�  

َّ
�

ُ
  َو�

َ
��َ

َ
�   ا��َّ

َ
�ل

َ
�
َ
�  َ��  

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
ْ�َ�َ�� ا�

َ
َو�

َ
ةٍ  أ

َ
  ِ�َ�اِ��

َ
�ل

َ
� 

 
َ

�  
َّ

  ِإن
َ

��ْ�ِ  ِ��َ�َ
َّ
  ا��

ْ
ن

َ
دَ  أ َّ�

َ
�
َ
� � َ ِ ���ْ�ِ�ِ  

َّ
�

َ
َ��ِ  َو�

َ
�   ا��َّ

ْ
ن

َ
�َ  أ ���ِ

ُ
�  � ِ

�
� � َ ِ ���ْ�ِ  

ُ
��َ�ْ ِ

ْ
 َوا�

 
ُ

�ف
ُ
��َ

ْ
ءُ  ا� ْ �

َ ��
ْ
  َوا�

َ
ِ�ِ  ِذي َ�� �ِ�ِ  ا��َّ

َّ
  ا��

َ
� 

ْ
ْ  ِ�ن

َ
�  

ْ
��ِ

ُ
�  

َ
��ِ

َ
ِ��ْ  ذ

ْ
�

َ
�
َ
�  َ��ِ� َ �

ْ
 ا�

  َواْ�ِ� 
َ

ْ��ن
َّ

ُ�ْ�  ا��
ْ
ْ�ُ�وِف  َوأ َ ْ� ِ��  َ�

ْ
�ِ  َ�ْ�  َوا�

َ
��ْ ُ   ا�ْ

ْ
ِ�ن

َ
�  ْ

َ
�  

ْ
��ِ

ُ
�  

َ
��ِ

َ
  ذ

َّ
�

ُ
�

َ
� 

 
َ

�
َ
���َ�ِ  

َّ
ِ  ِ�ْ�  ِإ� ْ�� َ�   ا�ْ

একদা জৈনক এেস নবীজীেক বলল, এমন আমল স�েক� 

বলুন, যা আমােক জা�ােতর িনকটবত�ী কের �দয় এবং জাহা�াম 

�থেক দূের সিরেয় �দয়। নবীজী বলেলন, আিম কথা সংে�প 

করেত �চেয়িছলাম এমনসময় তুিম এ �� উ�াপন কেরছ! 

কৃতদাস �াধীন কর এবং দাস� মু� কর। �স বলল, �হ 

আ�াহর রাসূল! উভয়টাই িক এক িবষয় নয়? নবীজী বলেলন, 

না, কৃতদাস �াধীন করা মােন তােক মু� করা। আর দাসমুি� 

মােন দাস� মুি�র ��ে� তার মূল� পিরেশােধ সহায়তা করা। 

সেব�াৎকৃ� দান হেলা, অিধক দু�বাহী ঊট �দান। সেব�া�ম 

আ�য়দান হেলা, অিবচারকারী আ�ীয় �জনেক আ�য়দান। 

এ�েলা না পারেল তেব িজহবােক উ�ম কথা ছাড়া ব�বহার 

কেরা না।” (মুসনােদ আহমদ-১৮৬৪৭) 

 

(১৪) ইসলােমর �কনসমূহ আদায় 
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�   � ر��ل �ن
�

�  � ���ض ، ��� � ��م ���� أ��ا�� � �� ���  أو ، ��

���� � � أو ، � ر��ل �� � ��ل ،��  �� �� ،  �
�� � أ��� ��  �

������ �� ��  ، ا��

�  و��
�  ��� ؟ ا���ر �� ������� �  ��� ��   ا����

�
 ����  ��ل ��  ، أ���� �

�  ����د ���؟ ����   ���ل ��ي ��� أو و�� ��ا��
�
 ���ل ، ��� ا�

 � ك � � �����   ا���� �  ا���ة و����  ���� �� ���
 و��� ا���ة و����

�  ��ل ��  ا���، ��ا��
�
    � ا����� دع�  ��

একদা নবী করীম সা. �মেণ িছেলন। এক �বদুইন এেস তাঁর 

ঊেটর লাগাম ধের বলেত লাগল, �হ আ�াহর রাসূল, (অথবা 

বলল, �হ মুহা�াদ,) এমন ব�র কথা বলুন যা আমােক 

জা�ােতর িনকটবত�ী কের �দয় এবং জাহা�াম �থেক দূের 

সিরেয় �দয়। তখন নবী করীম সা. �থেম িগেয় স�ীেদর িদেক 

তািকেয় বলেলন, অবশ�ই তােক সৎপথ �দখােনা হেয়েছ। 

নবীজী �বদুইনেক বলেলন, তুিম কী �যন বলিছেল? তখন 

�বদুইন তার �� পুনব��� করেল নবীজী উ�ের বলেলন, 

আ�াহর এবাদত করেব, তাঁর সােথ কাউেক শরীক করেব না, 

নামায আদায় করেব, যাকাত �দান করেব এবং আ�ীয়তার 

স�ক� বজায় রাখেব। অতঃপর �বদুইনেক বলেলন, ঊট �ছেড় 

দাও!” (মুসিলম) 

 

(১৫) অপর মুসিলেমর স�ম র�া 
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এক মুসিলেমর ওপর অপর মুসিলেমর সাধারণ অিধকার হেলা, 

অনুপি�িতেত তার স�ম র�া করা। তার প� �থেক �িতেরাধ 

কের তােক সহায়তা করা। �কােনা�েমই অন� মুসিলেমর 

অপমান সহ� না করা।  

���� أ��� ��ض �� ذب ���   ��ل  ��و�� � �� ��� �ن ��

   ا���ر �� ����� أن

নবী করীম সা. বেলন, “অনুপি�িতেত �য অপর ভাইেয়র স�ম 

র�া করেব, তােক জা�ােত �েবশ করােনা আ�াহর অিধকার 

হেয় যােব।” (তাবারানী) 

 

(১৬) �র-ব�ািধ 

অসু�তা এবং িবপদাপেদর 

দ�ন বা�ােক �িতদান 

�দওয়া হেব। তার �নাহ মাফ 

করা হেব। 

��  �� ���  ا���   ��ل �� �
�

��  �� ��� �ن ����  ا���� أ��ب � ��  

নবী করীম সা. বেলন, “�র হেলা জাহা�ােমর একিট অংশ। 

যতটুকু পিরমাণ �ের আ�া� হেব, ততটুকু �স জাহা�াম �থেক 

মু� হেয় যােব।” (মুসনােদ আহমদ-২২২৭৪)  

 

(১৭) সৎ চির� 
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সব�ে�� �য �বিশে��র দ�ন মানুষ জা�ােত �েবশ করেব, তা 

হেলা সৎচির�। তােদরেক 

আ�াহ জাহা�াম �থেক মু� 

কের �দেবন। 

সৎচির�বানগণ নবী করীম 

সা. এর সবেচেয় িনকেট 

থাকেব। 

� أ��   ��ل � أ��� �م �� � أو ، ا���ر �� �� �م ��
�

 �� ا���ر؟ ���� �

� ���� ،  � ��� ،  � ��� ، ��   

নবী করীম সা. বেলন, “যােদর ওপর জাহা�াম হারাম হেয় 

�গেছ তােদর কথা িক বলব? তারা হেলা �েত�ক সহজ, সরল 

ও সৎচির�বান �লাক।” (িতরিমযী-২৪৮৮) 

 

(১৮) ন�ােয়র কথা বলা এবং উি�� দান করা 

�  أ��  إ��ا��� ر�� أن � �  ���ل  ا����
�� �  ���� أ���

������ �� ��  ا��

 �
�  ���ل ا���ر �� و�������  ����  ��ل)  ؟ أ����ك �� او( �   ا����

 أ��ل أن ا����� �� و��  ��ل)  ا���� و����  ا���ل ��ل�� (  ��ل

 ا����م �����  ��ل ����  ��� أ�� أن ا����� و�� ���� � ا���ل

 �
��  ���ل ����ة أ��� ��ه�  ��ل ا���م و����

�
 ����  ��ل ؟ إ�� �� �

��ن � ��� أ�� إ� ا�� ��  و���ء إ��� �� ����  إ� ������  ��ل ��� 
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� ��� إ� ا��ء ����� ����� � �� ك �� �ق و� ���� � � ���  ���ءك �� �
�

� 

�� �� �  ������ ا�� � ����  إ��ا��
�

�ق � � ه ��� و� ���ؤه ا�� ����  ��� ��� 

��ا ��  

এক �বদুইন এেস নবী করীম সা. �ক বলল, জা�ােতর 

িনকটবত�ী কের এবং জাহা�াম �থেক দূের সিরেয় �দয় এমন 

আমেলর কথা বলুন! নবীজী বলেলন, তা তুিম করেত পারেব 

�তা? �স বলল, হ�াঁ..! বলেলন, সব�দা ন�ায়স�ত কথা বলেব 

এবং উি�� দান কের �দেব। �স বলল, আ�াহর শপথ, সব�দা 

আিম ন�ায় বলেত পারব না এবং উি�� �দান করাও আমার 

পে� স�ব নয়। নবীজী বলেলন, তাহেল �বিশ কের খাদ� দান 

কর এবং সালাম �চার কর। �স বলল, এিটও �তা অেনক 

কিঠন। নবীজী বলেলন, �তামার িক �কােনা ঊট আেছ? �স 

বলল, হ�াঁ..! বলেলন, তাহেল দুধবাহী উ�ীর কােছ িগেয় দুধ 

�দাহন কর। অতঃপর সচরাচর দুধ পায় না এমন পিরবােরর 

কােছ িগেয় তােদর দুধপান করাও! এর �ারা �তামার উ�ীও 

িনঃেশষ হেব না এবং �তামার পান করােনাও বৃথা যােব না। 

এভােবই �তামার ওপর জা�াত ওয়ািজব হেয় যােব। অতঃপর 

�বদুইন চেল �গল। পরবত�ীেত তার ঊটও িনঃেশষ হয়িন এবং 

দানও বৃথা যায়িন। �শষপয�� �স আ�াহর রা�ায় যু� কের 

শহীদী ময�াদা লাভ কেরিছল।” (আল-মু‘জামুল কাবীর-৪২২) 
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(১৯) স�ােনর মৃতু�েত �ধয�ধারণ 

িবপদাপদ �নাহ মুেছ �দয়। 

মানুেষর ময�াদা বৃি� কের। 

সবেচেয় বড় িবপদ হেলা 

স�ােনর মৃতু�। স�ান হেলা 

আমােদর কিলজার টুকরা। 

স�ােনর মৃতু�েত মানুষ �চ� 

আঘাত পায়। �দয় �ভেঙ চুরমার হেয় যায়। �স কারেণই 

�কয়ামেতর িদন তা জাহা�াম �থেক মুি�র উপকরণ হেব। 

�ت ��   ��ل �� ��
�
� ا���� �� ���� �  �� ��� � �� إ� �������

  ا���ر

নবী করীম সা. বেলন, “কােরা যিদ িতনিট স�ান মারা যায় 

এবং �স �ধয�ধারণ কের আ�াহর কােছই এর �িতদান আশা 

কের, তেব তারা তার জন� জাহা�াম �থেক মুি�র ঢাল হেব।”  

মিহলােদরেক উে�শ� কের নবীজী বেলিছেলন, 

���  �� �ن إ� و���� �� ���� ���م ا��أة ���� ��  ����� � ا���ر �� ��

� �  ا��أة �  ����ل ؟ وا����   وا����

“�তামােদর কােরার যিদ িতনজন স�ান মারা িগেয় থােক, তেব 

তারা তার ও জাহা�ােমর মেধ� আবরণ হেব। এক মিহলা বলল, 

দুজন হেলও? বলেলন, দুজন হেলও!” (বুখারী-৬৮৮০) 
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(২০) �মেয়েদর লালন পালেন �ধয�ধারণ 

মূখ�তাযুেগ আরব অিধবাসীরা �মেয়স�ান পালনেক অ�ভ মেন 

করত। ঘৃণা করত। কারণ, �ছেলস�ান লালন করেল তারা বড় 

হেয় তার উপকাের আসেব। তার ময�াদা উঁচু করেব। অথচ 

�মেয়স�ান বড় হেয় অেন�র ঘের চেল যােব। পরবত�ীেত �ামী 

আর সংসার িনেয় ব�� হেয় পড়েব। িক� ইসলাম তােদর এ 

ভুল ধারণার িন�া কের �মেয়েদরেক স�ািনত কেরেছ। তােদর 

অিধকার িনি�ত কেরেছ; বরং �ছেলস�ান পালন অেপ�া 

�মেয়স�ান পালেন অিধক পুর�ার �ঘাষণা কেরেছ। 

�  أو ، أ��ات أو��ث ، ���ت ���� � �� ���   ��ل �  أو ا�����  أ����

�� � ا���  ، � وأ��� ، �� �  ���  ، إ��� �  أو ، ��� �� �� ، �� �  ��� �� �� 

   ا���ر

নবীজী বেলন, “যার িতনিট �মেয় আেছ অথবা িতনিট �বান 

আেছ, বা দুিট �মেয় বা দুিট �বান আেছ এবং �স তােদর 

ব�াপাের আ�াহেক ভয় কেরেছ এবং উ�ম�েপ তােদর লালন 

পালন কেরেছ, এভােব তারা তার �থেক (িববােহর ফেল) 

িবি�� হেয়েছ অথবা মৃতু�বরণ কেরেছ, তেব (�কয়ামেতর িদন) 

তারা তার জন� জাহা�াম �থেক বাঁচার আবরণ হেব।” (মুসনােদ 

আহমদ-২৩৯৯১) 

 

(২১) জাহা�াম �থেক বাঁচার আেরা কিতপয় আমল 
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সকল সৎকাজই জা�ােত �েবশ এবং জাহা�াম �থেক মুি�র 

উপকরণ। সাহাবীরা নবীজীেক �ায়ই জাহা�াম �থেক মুি�র 

আমল িজে�স করেতন। 

�  ��ذا � ر��ل �� �  ����  ذر أ�� ��ل �  ��ل ؟ ا���ر �� ا���� ����

�ن(  �� � ا�� ��  (���  � ��  � �ن �� إن � ��� �� � � (  ��ل ؟ �� ا��
�

� �� � 

ا �ن إن أرأ�� � ر��ل �� �  ���)  � رز�� ���� � � � �� ��  �
�

�  ؟ �� ��

��( �  ��ل
�
���وف ��  إن أرأ�� � ر��ل �� �  ���)  ا���� �� و���  ��

�� أن ������ � ���� �ن
�
���وف �� �  ��ل)  ا���� �� ���  و� ��

��ق ����( 
�
 ؟ ���� ���� أن ������ � أ��ق �ن إن أرأ���  ���)  �

� � (  ��ل �  أن ������ � ����� �ن إن أرأ���  ���)  ������  ���� ���� 

�� ��� (  ���ل ؟ ������ ك أن �� ���  �
�

� ����� ��  ��� ��
�
ذى �

�
 ا�

�� د�� ذ�� ��� إذا � ر��ل �� �  ����)  ا���س �� �  ��ل ؟ ا��

 ���� ���  ���ه أ��ت إ� ���ء �� ����  ���� ��� �� ��( 

��   ) ا��

আবু যর রা. বেলন, িজে�স করলাম, �হ আ�াহর রাসূল, �কান 

কাজ বা�ােক জাহা�াম �থেক মুি� �দেব? নবীজী বলেলন, 

আ�াহর �িত ঈমান আনয়ন। 

বললাম, �হ আ�াহর নবী, ঈমােনর সােথ আমলও �তা লাগেব! 

িতিন বলেলন, আ�াহ তােক �য িরিযক িদেয়েছন তা �থেক 

খরচ করেব। 
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বললাম, �হ আ�াহর রাসূল! দির� হওয়ার ফেল যিদ �স ব�য় 

করার সামথ�� না রােখ? বলেলন, তেব সৎকােজর আেদশ ও 

অসৎকাজ �থেক িনেষধ করেব। 

বললাম, অপরাগ হওয়ার ফেল যিদ সৎকােজর আেদশ এবং 

অসৎকাজ �থেক িনেষধও না করেত পাের? িতিন বলেলন, তেব 

িনেব�ােধর জন� (উপকারী) িকছু করেব। 

বললাম, �স যিদ িনেজই িনেব�াধ হয়, ফেল �কােনা উপকার 

করেত না পাের? বলেলন, তেব িনপীিড়তেক সহায়তা করেব। 

বললাম, যিদ দুব�ল হওয়ার ফেল �স িনপীিড়তেক সহায়তা না 

করেত পাের? নবীজী বলেলন, তুিম �দখিছ �তামার সাথীর জন� 

পেরাপকারজিনত �কােনা কল�াণই অবিশ� রাখছ না? 

বললাম, �হ আ�াহর রাসূল, এ�েলা করেল িক �স জা�ােত 

�েবশ করেব? নবীজী বলেলন, �কােনা মুসিলম যিদ উপেরা� 

�কােনা একিট �বিশ��েক আঁকেড় ধের, (�কয়ামেতর িদন) ওই 

�বিশ��ই তােক হােত ধের জা�ােত �েবশ কিরেয় �দেব।” 

(আল-মু‘জামুল কাবীর-১৬৫০) 

 

(২২) িযিকেরর মজিলস 

িযিকেরর মজিলস ও 

তা‘িলেমর হালকা জাহা�াম 

�থেক মুি�র অন�তম 
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উপকরণ।  

�  �����ن ����� � إن  � ر��ل ��ل
�

 أ�� ������ن ��قا� �

 ��ل�  ����� إ� ���ا ���دوا � ����ون ���� و��وا ��ذا ا����

� ������� � �����
�
� ������ ��ل ا����� ا��ء إ� �� � أ�� و�� ر�� ��� �� 

و�� ������� ���ل ��ل ؟ ���دي ���ل ��و�� و���� ��و�� و��  و��

�  �� ����ل ��ل
 و��� ����ل ��ل رأوك �� و� � ������ن ��ل ؟ رأو��

��  �
���ا �� وأ�� ���دة �� أ�� ���ا رأوك �� �����ن ��ل ؟ رأو��

�
� 

 ��� � ���ل ��ل ������ �� وأ
�

�  �
�� ������� ��ل ؟ ��������  ���ل ��ل ا��

 �� ���� ���ل ��ل رأو�� �� رب ��  و� � �����ن ��ل ؟ رأو�� و��

� � �� �����ن ��ل ؟ رأو�� أ�� � ��أ ���ا رأو�� أ��  �� وأ�� ���� ����

� وأ��� ���� � ��ل ر��� ���
�

 ���ل ��ل ا���ر �� �����ن ��ل ؟ ����ذون �

 �� ���� ���ل ��ل رأو�� �� رب ��  و� � �����ن ��ل ؟ رأو�� و��

� أ�� ���ا رأو�� �� �����ن ��ل ؟ رأو�� ��� �� وأ�� ��ارا ���  ��ل ��

�� ����ل ����  �
� ا����� �� ��� ���ل �ل��  �� ���ت �� أ��  ��ن ���

��� � ��� �
�
���ء � ��ل�  ���� ��ء إ� � ����  � ا�� �� �����  (  

নবী করীম সা. বেলন,  “িন�য় �ফেরশতাগণ পেথ পেথ ঘুের 

আ�াহর �রণকারীেদর �খাঁজেত থােক। আ�াহর �রেণ িল� 

�কােনাদলেক �পেয় �গেল এেক অপরেক ডাকাডািক করেত 

থােক, এিদেক এেসা, �তামােদর �েয়াজেনর িদেক এেসা! তারা 
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এেস �স �ান হেত আসমান পয�� তােদরেক �ব�ন কের �নয়। 

অতঃপর �িতপালক তােদর িজে�স কেরন (অথচ �িতপালক 

�রণকারী দল স�েক� উ�ম�েপ �াত) আমার বা�ারা কী 

বলেছ? তারা বেল, আপনার পিব�তা বলেছ, আপনার বড়� 

বণ�না করেছ, আপনার �শংসা পাঠ করেছ, আপনার মহে�র 

�ণ গাইেছ! িতিন বেলন, তারা িক আমােক �দেখেছ? তারা বেল, 

আ�াহর শপথ, না.. তারা আপনােক �দেখিন। িতিন বেলন, 

তারা যিদ আমােক �দেখ, তেব কী করেব? তারা উ�র �দয়, 

আপনােক �দখেল তারা আেরা �বিশ কের আপনার এবাদত 

করেব, আেরা �বিশ কের �শংসা পাঠ করেব, আেরা �বিশ কের 

আপনার পিব�তা বণ�না করেব। িতিন বেলন, তেব তারা আমার 

কােছ কী চায়? তারা উ�র �দয়, তারা আপনার কােছ জা�াত 

চায়। িতিন বেলন, তারা িক জা�াত �দেখেছ? তারা বেল, 

আ�াহর শপথ, না.. �হ �িতপালক, তারা জা�াত �দেখিন। িতিন 

বেলন, যিদ তারা জা�াত �দেখ, তেব কী করেব? তারা বেল, 

জা�াত �দখেল তারা জা�ােতর �িত আেরা উৎসাহী হেয় 

উঠেব। আেরা �বিশ জা�াত �াথ�না করেব। িতিন বেলন, তারা 

কী �থেক আ�য় চাইেছ? তারা বেল, জাহা�াম �থেক। িতিন 

বেলন, তারা িক জাহা�াম �দেখেছ? তারা বেল, আ�াহর শপথ, 

তারা জাহা�াম �দেখিন! িতিন বেলন, যিদ তারা জাহা�াম �দেখ, 

তেব কী করেব? তারা বেল, জাহা�াম �দখেল তারা আেরা �বিশ 

ভয় করেব, আেরা �বিশ জাহা�াম �থেক পলায়ন করেব। 
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অতঃপর আ�াহ বেলন, সুতরাং আিম �তামােদর সা�� �রেখ 

বলিছ, তােদর আিম �মা কের িদলাম। এক �ফেরশতা বেল, 

অমুক তােদর অ�ভু�� নয়; বরং অন� �েয়াজেন এেসেছ। 

উ�ের আ�াহ বেলন, তারা সকেলই একস�ী। তােদর �কউই 

এেথেক বি�ত হেব না।” (বুখারী-৬০৪৫) 

 

(২৩) �ায়ী সৎকম�সমূহ 

আ�াহ বেলন, 

ا�كهف:  َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم ُّ 

٤٦ 

 “এবং �ায়ী সৎকম�সমূহ �তামার পালনকত�ার কােছ সওয়ােবর 

িদক িদেয় ��� এবং �িতদান িহেসেবও ���।” (সূরা মািরয়াম-

৭৬) 

এভােবই আ�াহ তা‘লা আমােদর সামেন সৎকেম�র ফিযলত�েলা 

তুেল ধেরেছন।  

 ���  �� ��و �� � ر��ل ��  ���� ���� ��وا�   � ر��ل ��ل

 و � إ� إ� � و � ا��� و � ����ن ����ا ا���ر �� ���� ��  ��ل

�  ��� � أ ����  � ���
�
 ا������ت �� و �����ت و �����ت ا������ ��م ��

   ا�����ت
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নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা �তামােদর ঢাল আঁকেড় ধর! 

আমরা বললাম, �কােনা শ�র আগমন ঘেটেছ িক �হ আ�াহর 

রাসূল? িতিন বলেলন, না.. বরং জাহা�াম �থেক বাঁচার ঢাল! 

বল, ‘সুবহানা�াহ ওয়াল হামদু িল�াহ ওয়া�া� আকবার’। এ 

বাক��েলা মুি�দানকারী, অে� গমনকারী এবং এ�েলাই �ায়ী 

সৎকম�সকল।” (আল মু�াদরাক-১৯৮৫) 

 

এই িছল জাহা�াম �থেক মুি�দানকারী কিতপয় আমেলর 

সংি�� িববরণ..। মুিমন মা�ই এ�েলা বা�বয়ােন সেচ� হেব, 

জাহা�াম �থেক মুি�র উপায় �খাঁজেব। আ�াহ সকলেক 

আমেলর তাওিফক িদন। 

 

 

 

 

 ------------ 

মেন রাখেবন, 

সত�িন� মুিমন �কবল আ�য় �চেয়ই �া� হয় না; বরং 

জাহা�াম �থেক মুি�দানকারী আমলসমূহ বা�বায়েন মনেযাগী 

হয়! 
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জাহা�ােমর �হরীবৃ� 

 

জাহা�ােম অসংখ� িনদ�য় ও িন�ুর �ফেরশতা িনেয়ািজত থাকেব। 

িবশাল �দহিবিশ�, শাি� �দােন তারা �কােনা�প দয়া �দশ�ন 

করেব না।  

 

* তােদর সংখ�া কত? 

* তােদর �ধান �ক? 

 

ভূিমকা 

জাহা�ােমর �হরী এমন �ফেরশতাদল, যারা আিদ� পালেন 

�কােনাসময় অবাধ� হয় না। যা আেদশ করা হয়, তাই বা�বায়ন 

কের। আ�াহ বেলন, 

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 ٦ا�حر�م:  َّ خف حف جف مغ

 “মুিমনগণ, �তামরা িনেজেদরেক এবং �তামােদর পিরবার-

পিরজনেক �সই অি� �থেক র�া কর, যার ই�ন হেব মানুষ ও 



 640

��র, যােত িনেয়ািজত আেছ পাষাণ �দয়, কেঠার�ভাব 

�ফেরশতাগণ। তারা আ�াহ তা‘লা যা আেদশ কেরন, তা অমান� 

কের না এবং যা করেত আেদশ করা হয়, তাই কের।” (সূরা 

তাহিরম-৬) 

 

তােদর সংখ�া 

দািয়��া� �ফেরশতাবৃ�ই 

হেলন জাহা�ােমর �হরী। 

আমােদর �ু� �ােন তােদর 

আকার, শি� ও সামথ�� 

আ�াজ করা অস�ব। তােদর 

সংখ�া ঊিনশ.. �যমন আ�াহ 

বেলন, 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

ا�دثر:  َّ ىفيث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت

٣١ - ٢٦ 

“আিম তােক দািখল করব অি�েত। আপিন িক বুঝেলন অি� 

কী? এটা অ�ত রাখেব না এবং ছাড়েবও না। মানুষেক দ� 

করেব। এর ওপর িনেয়ািজত আেছ ঊিনশ (েফেরশতা)। আিম 
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জাহা�ােমর ত�াবধায়ক �ফেরশতাই �রেখিছ।” (সূরা মু�াছিছর 

২৬-৩১) 

তারাই জাহা�ােমর �হরী। আ�াহ বেলন, 

 خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّ 

 �٤٩فر:  َّ  خل حل جل مك لك

 “যারা জাহা�ােম আেছ, তারা জাহা�ােমর র�ীেদরেক বলেব, 

�তামরা �তামােদর পালনকত�ােক বল, িতিন �যন আমােদর 

�থেক একিদেনর আযাব লাঘব কের �দন।” (সূরা গািফর-৪৯) 

 

তােদর দািয়� 

জাহা�ােম িনযু� পাষাণ�দয় 

�ফেরশতােদর কিতপয় 

দািয়� রেয়েছ। তারা 

জাহা�ামীেদর শাি�র ব�ব�া 

করেব, আেদশানুযায়ী 

তােদরেক য�ণাদায়ক 

আযাব আ�াদন করােব। 

আ�ন ��িলত করেব। 

আ�েনর তাপ বৃি� করেব। জাহা�ামীেদর ওপর তারা হেব অিত 

কেঠার। দয়ািভ�া চাইেল শাি�র মা�া আেরা বািড়েয় �দেব। 

কারণ, আ�াহ তােদরেক সৃি�ই কেরেছন কেঠার �দেয়র 
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অিধকারী কের। বিল� �দহ কের। অতীব শি�মান.. অ�ের 

তােদর িব�ুমা� দয়া থাকেব না। শাি� �দােনর উে�েশ�ই 

তােদর সৃি�। 

�ل ��ل �  ا���  ����ن ا���ره��  ����ه ��وه�  ���� � ��ل ذاإ� ��و ��

� ا��� وإن ، ��� أ�� � ��  ���ا ����ل ���
����  ����� ����  �

����� 

 � �  أ��� �����
�

  ا���ر �

িমনহাল িবন আমর রা. বেলন, “আ�াহ তা‘লা যখন বলেবন, 

এেদরেক ধের গলায় �বিড় পিরেয় দাও.. তখন স�র হাজার 

�ফেরশতা তৎপর হেয় যােব। তােদর একজনই দুই হােত স�র 

হাজার জাহা�ামীেক উিঠেয় জাহা�ােম িনে�প করেব।” (ইবেন 

কাসীর) 

জাহা�ােমর �হরীেদর িববরণ িদেয় আ�াহ বেলন, 

 يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّ 

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 مي زي ري ٰى ين ىننن  من زن رن مم

 ٧١ا�ز�ر:  َّ جئ  يي ىي ني

“কােফরেদরেক জাহা�ােমর িদেক দেল দেল হাঁিকেয় �নয়া 

হেব। তারা যখন �সখােন �প�ছােব, তখন তার দরজাসমূহ খুেল 

�দওয়া হেব এবং জাহা�ােমর র�ীরা তােদরেক বলেব, 
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�তামােদর কােছ িক �তামােদর মধ� �থেক রাসূলগণ আেসিন, 

যারা �তামােদর কােছ �তামােদর পালনকত�ার আয়াতসমূহ 

আবৃি� করত এবং সতক� করত এিদেনর ব�াপাের? তারা বলেব, 

হ�াঁ.. িক� কােফরেদর �িত শাি�র �কুমই বা�বািয়ত হেয়েছ।” 

(সূরা যুমার-৭১) 

 

�হরী �ধান 

তােদর �ধান হেব দীঘ�কায় এক �ফেরশতা, যার নাম মােলক। 

তার বণ�না িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

ا�زخرف:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي ُّ 

٧٧ 

 “তারা �ডেক বলেব, �হ মােলক! পালনকত�া আমােদর িকসসাই 

�শষ কের িদন। �স বলেব, িন�য় �তামরা িচরকাল থাকেব।” 

(সূরা যুখ�ফ-৭৭) 

দীঘ� �� স�িলত হািদেস নবীজী জাহা�ামীেদর কিতপয় শাি�র 

িববরণ িদেয়িছেলন। ত�েধ�.. 

�� ر�� �� ������ ����������  ��ه ا��أة ��
�
 ��ذا ، ��آه ر�� راء أ�� �� �

ر ��� �� �� � ��  ���  ��� ��ا؟ ���  ��� ���� ��ل ، ���� و��� ��

�   ��ل ��� ��  ا���� ا����
�

�� ا���� وأ�� �ا���� آ�� �  ا���

� ا���ر ��� ا��ي ا��آة �� ��  ��زن ���� ���� �� ��   
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 “আমরা চলেত চলেত অিতকুৎিসত এক �লােকর কােছ এেস 

উপনীত হলাম, �স আ�ন ��িলত কের তা বািড়েয় িদি�ল 

এবং আ�েনর পােশ �দি�ণ করিছল। িজে�স করলাম, এ �ক? 

তারা বলল, চলুন.. চলুন..। হািদেসর �শষাংেশ িজবরীল 

বেলিছেলন, ঐ অিতকুৎিসত ব�ি�িট হে� জাহা�ােমর 

দািয়��া� �ফেরশতা ‘মােলক’। 

 

এই হেলা জাহা�ােমর �হরীেদর কিতপয় �বিশ��... আ�াহ 

তা‘লা তােদর িববরণ িদেয় আমােদর সতক� কেরেছন। জাহা�াম 

�থেক মুি� �পেত আমেলর তািগদ কেরেছন। 

আ�াহ সকলেক জাহা�াম �থেক বাঁচার তাওিফক িদন!.. 

 

 

 

 

 --------- 

আহবান, 

মুিমনগণ, িনেজেদরেক এবং পিরবারেক আ�ন �থেক বাচঁাও! 
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জাহা�ােমর দরজাসমূহ 

 

আ�াহ তা‘লা জাহা�ােমর �বিশ�� বণ�না 

কেরেছন। জাহা�ােমর দরজা, 

জাহা�ােমর িশকল ও জাহা�ােমর 

অভ��রীণ সকলিকছু বণ�না কের 

মানুষেক তা �থেক বাঁচার আেদশ 

কেরেছন। 

 

* জাহা�ােমর দরজা কয়িট? 

* তা িক ব� না �খালা? 

* দরজা�েলা িক পাশাপািশ নািক ওপরিনচ? 

 

ভূিমকা 

জা�ােতর অেনক�েলা দরজা থাকেব, �স�েলা িদেয় জা�াতবাসী 

আন�িচে� জা�ােত �েবশ করেব। তােদর �চহারা হেব 

পূিণ�মার চাঁেদর ন�ায় উ�ল। তােদর মােঝ �কােনা িবি��তা বা 

�কােনা �িতিহংসা থাকেব না। অপরিদেক জাহা�ােমর 

অিধবাসীরাও জা হা�ােম �েবশ করেব। তােদর �চহারাসমূহ হেব 

কােলা। অ�র�েলা হেব �িতিহংসায় ভরপুর। এেক অন�েক 
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িতর�ার ও অিভশাপ করেত থাকেব। তােদরেক ধা�া িদেয় 

জা হা�ােম িনে�প করা হেব। �সখােন তারা দ� হেত থাকেব। 

 

দরজা-সংখ�া 

সাতিট দরজা িদেয় তারা জাহা�ােম �েবশ করেব। �িতিট 

দরজার জন�ই রেয়েছ িনিদ�� সংখ�ক জাহা�ামী। আ�াহ বেলন, 

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 ٤٤ -  ٤٣ا�جر:  َّ خت حت جت هب

“তােদর সবার িনধ�ািরত �ান হে� জাহা�াম। এর সাতিট দরজা 

আেছ। �েত�ক দরজার জেন� আেছ এেককিট পৃথক দল।” 

(সূরা িহজর ৪৩,৪৪) 

কােফররা জাহা�ােম উপনীত হেল জাহা�ােমর দরজাসমূহ 

উ�ু� করা হেব। অতঃপর তারা িচরকাল অব�ান করেত তােত 

�েবশ করেব। আ�াহ বেলন,  

 يف  ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت ُّ 

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 مي زي ري ٰى ين ىننن  من زن رن مم
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 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 ٧٢ - ٧١ا�ز�ر:  َّ حت جت  هب مب

“কােফরেদরেক জাহা�ােমর িদেক দেল দেল হাঁিকেয় �নয়া 

হেব। তারা যখন �সখােন �প�ছােব, তখন তার দরজাসমূহ খুেল 

�দওয়া হেব এবং জাহা�ােমর র�ীরা তােদরেক বলেব, 

�তামােদর কােছ িক �তামােদর মধ� �থেক রাসূলগণ আেসিন, 

যারা �তামােদর কােছ �তামােদর পালনকত�ার আয়াতসমূহ 

আবৃি� করত এবং সতক� করত এ িদেনর সা�ােতর ব�াপাের? 

তারা বলেব, হ�াঁ.. িক� কােফরেদর �িত শাি�র �কুমই 

বা�বিয়ত হেয়েছ। বলা হেব, �তামরা জাহা�ােমর দরজা িদেয় 

�েবশ কর, �সখােন িচরকাল অব�ােনর জেন�। কত িনকৃ� 

অহংকারীেদর আবাস�ল।” (সূরা যুমার ৭১-৭২) 

 

দরজাসমূহ ওপরিনচ 

জাহা�ােমর দরজা�েলা একিট অপরিটর উপের �ািপত। 

��  ��ابأ�   ���  ��ل �� ���� � ول ������  ، ��� ��ق ����
�
 ��  ، ا�

 �
���  ��  ، ا����� ��  ، ا�����

�
� ���  

আলী রা. বেলন, “জাহা�ােমর দরজাসমূহ একিট অপরিটর 

ওপর �ািপত। �থমিট পূণ� হেয় �গেল ি�তীয়িট, অতঃপর 

তৃতীয়িট.. এভােব সব�েলা পূণ� করা হেব।” (তাফসীের তাবারী) 
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�  ��ل �  ا�� ��  أو��� أ��اب ���� ���  ����  ا�����  ��  ا���� ��  ���  ��  ��

 �� ���  ��  ���   ا��و�� ��  ا��

ইবেন জুরাইজ রহ. বেলন, “�েবশাে� শাি�র মা�া বৃি�র 

লে�� জাহা�ােমর সকল দরজা আটিকেয় �দওয়া হেব।” 

 

�ারব� জাহা�াম 

শাি�র মা�া বৃি�র উে�েশ� জাহা�ােমর দরজাসমূহ ব� রাখা 

হেব। আ�াহ বেলন, 

ا��:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

٢٠ - ١٩ 

 “আর যারা আমার আয়াতসমূহ অ�ীকার কের তারাই বামপ�ী। 

তারা অি�পিরেবি�ত অব�ায় ব�ী থাকেব।” (সূরা বালাদ 

১৯,২০) 

যােদর আমলনামা বামহােত �দওয়া হেব, তােদরেকই বামপ�ী 

বলা হেয়েছ। অন� আয়ােত এসব ব�ি� স�েক� আ�াহ বেলন, 

 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّ 

 ٤٤ -  ٤١ا�واقعة:  َّ حط مض خض  حض جض مص خص حص

 “বামপা��� �লাক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকেব �খর 

বাে�, উ�� পািনেত এবং ধু�কুে�র ছায়ায়, যা শীতল নয় 

এবং আরামদায়কও নয়।” (সরা ওয়ািকআ ৪১-৪৪) 
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বত�মােন জাহা�ােমর দরজা�েলা উ�ু�। রমযান মাস এেল 

�স�েলা ব� কের �দওয়া হয়। 

�� أ��اب ���� ر���ن ��ء إذا�   ��ل  ا���ر أ��اب و���� ا��

�  و���ت    ا�������

নবী করীম সা. বেলন, “রমযান মাস এেল জা�ােতর দরজা�েলা 

উ�ু� করা হয়, জাহা�ােমর সকল দরজা ব� করা হয় এবং 

শয়তানেদর আব� করা হয়।” (মুসিলম-২৫৪৭) 

 

অপরাধী �ভেদ ফটেকর িভ�তা 

জা�াতীেদর �যমন সৎকম� অনুযায়ী িবিভ� দরজা িনিদ�� 

রেয়েছ। িজহােদর দরজা িদেয় মুজািহদগণ �েবশ করেব। 

রাইয়ান দরজা িদেয় �রাযাদারগণ �েবশ করেব। �তমন 

জাহা�ােম �েবেশর জন�ও অপরাধ অনুযায়ী ফটক িনিদ�� 

রেয়েছ।  

 

 

 ----------- 

পয�েব�ণ, 

�েবেশর পর অপরাধীেদর শাি� বৃি�র উে�েশ� জাহা�ােমর 

দরজা�েলা আটিকেয় �দওয়া হেব.. 

�হ আ�াহ! আমােদরেক র�া ক�ন !..  
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জাহা�ােমর ই�ন 

 

জাহা�ােমর আ�ন সব�দা 

��িলত; কখেনা িনব�ািপত 

হয় না। তার শাি� িচরকাল 

চলমান। জাহা�ােমর 

অিধবাসীরা সহায়তা চাইেব, 

�কােনা সহায়ক পােব না। 

পালােনার পথ পােব না। 

�কননা, দুিনয়ােত তারা 

আ�াহেক অ�ীকার কেরেছ। তাঁর িবধানাবলীেক িমথ�ােরাপ 

কেরেছ। �সিদন �কান মুেখ তারা রহমত আশা করেত পাের! 

তােদর �ায়ী আবাস�ল �তা অি�।  

 

* জাহা�ােমর ই�ন কী? 

* মূিত�সমূহেক জাহা�ােম িনে�েপর কারণ কী? 

 

ভূিমকা 

�চ� উ�াপ ও �ায়ী ��লেনর পাশাপািশ জাহা�ােমর িকছু 

ই�ন থাকেব। তাছাড়া �সখােন থাকেব মহাঅ�কার, সাপ-িব�ু.. 
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আেরা কত কী..!! থাকেব জাহা�ামীেদর হা-�তাশ ও �চ� আত� 

িচৎকার। 

 

ই�ন 

পাথর ও পািপ� কােফর স�দায় জাহা�ােমর ই�ন। আ�াহ 

বেলন, 

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

 ٦ا�حر�م:  َّ مص

“মুিমনগণ, �তামরা িনেজেদরেক এবং �তামােদর পিরবার-

পিরজনেক �সই অি� �থেক র�া কর, যার ই�ন হেব মানুষ ও 

��র..” (সূরা তাহিরম-৬) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 حن جن ممخم حم جم هل مل  خل ُّ 

 ٢٤ا�قرة:  َّ  خن

“�সই জাহা�ােমর আ�ন �থেক র�া পাওয়ার �চ�া কর, যার 

�ালানী হেব মানুষ ও পাথর। যা ��র করা হেয়েছ কােফরেদর 

জন�।” (সূরা বা�ারা-২৪) 

কীরকম ভয়াবহ পিরি�িত িবরাজ করেব জাহা�ােমর �ভতের..! 

সব�দা তারা �সখােন �লেত থাকেব। যতিদন মানুষ �সখােন 
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শাি� �ভাগ করেব, ততিদন �সই কােলা পাথরও তােত ��িলত 

হেব। �সই পাথর�েলা হেলা অিত উ�াপিবিশ� কৃ�পাথর।  

তাছাড়া দুিনয়ােত আ�াহেক �ছেড় �য সকল ব�র পূজা হেতা, 

�স�েলাও জাহা�ােম ��িলত হেব। আ�াহ বেলন, 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّ 

 متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

 ١٠٠ -  ٩٨األن�ياء:  َّ مس خس

 “�তামরা এবং আ�াহর পিরবেত� �তামরা যােদর পূজা কর, 

�স�েলা জাহা�ােমর ই�ন। �তামরাই তােত �েবশ করেব। এই 

মূিত�রা যিদ উপাস� হেতা, তেব জাহা�ােম �েবশ করত না। 

�েত�েকই তােত িচর�ায়ী হেয় পেড় থাকেব। তারা �সখােন 

চীৎকার করেব এবং �সখােন তারা িকছুই �নেত পােব না।” 

(সূরা আি�য়া ৯৮-১০০) 

 

িজ�াসা 

মূিত� �কন জাহা�ােম যােব? �স�েলা �তা িনজ�ীব। 

�বাধশি� �নই। তাছাড়া তােদর �তা �কােনা অপরাধ 

�নই! 
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উ�রঃ মূিত�সমূহেক আ�াহ জাহা�ােম িনে�প করেবন শাি� 

িদেত নয়; বরং ব�থ�-উপাস� �িতপ� করেত। যখন �দখেব, 

দুিনয়ােত তােদর পূজ� উপাস��েলাও তােদর সােথ জাহা�ােম 

�লেছ, তখন তােদর পিরতাপ আেরা বৃি� পােব। 

 

��, 

দুিনয়ােত ঈসা িবন মািরয়াম আ. �কও �তা অেনেক 

উপাস� বািনেয়েছ। অেনেক আবার �ফেরশতােদরেক 

উপাস��েপ �হণ কেরেছ। তারাও িক �সিদন জাহা�ােম যােব? 

উ�রঃ আ�াহর নবী ঈসা আ., নবী উযাইর আ., �ফেরশতাগণ 

এবং �য সকল সৎকম�শীল ওিলেদরেক দুিনয়ােত পূজা করা 

হেতা, পরকােল তারা জাহা�ােম যােব না, শাি��া� হেব না। 

কারণ, আ�াহ বেলন, 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّ 

 ٩٨األن�ياء:  َّ حب جب هئ

 “�তামরা এবং আ�াহর পিরবেত� �তামরা যােদর পূজা কর, 

�স�েলা জাহা�ােমর ই�ন। �তামরাই তােত �েবশ করেব।” 

(সূরা আি�য়া-৯৮) 

পেরর আয়ােতই বেলন, 
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 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّ 

 يم  ىم مم خم حم جم يلىل مل خل  جع

 ١٠٢ - ١٠١األن�ياء:  َّ جن

“যােদর জন� �থম �থেকই আমার প� �থেক কল�াণ িনধ�ািরত 

হেয়েছ তারা জাহা�াম �থেক দূের থাকেব। তারা তার �ীনতম 

শ�ও �নেব না এবং তারা তােদর মেনর বাসনা অনুযায়ী 

িচরকাল বসবাস করেব।” (সূরা আি�য়া ১০১,১০২) 

 

এই িছল জাহা�ােমর ই�ন সং�া� সংি�� আেলাচনা..। 

আ�াহ সবাইেক জাহা�াম �থেক র�া ক�ন! 

 

 

 

 ---------- 

দায়মুি�, 

পূজ� ও অনুসৃতরা পরকােল তােদর অনুসারীেদর �থেক দায়মুি� 

�ঘাষণা করেব। সুতরাং যারা আ�াহ ব�তীত অেন�র অনুসারী 

হেলা, তারাই িচর-ব�থ� ও মহাবি�ত। 
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�চ� উ�াপ ও �কট শীত 

 

আ�াহ তা‘লা মানুষেক তাঁর �ণীত িবধানাবলী �মেন চলার 

আেদশ কেরেছন। তাঁর িব��াচরণ �থেক সতক� কেরেছন। 

আনুগত�শীলেদর জন� জা�ােতর �িত�িত িদেয়েছন। 

অবাধ�েদরেক জাহা�ােমর �চ� উ�াপ ও �কট শীত স�েক� 

অবিহত কের তােদরেক ভীিত �দশ�ন কেরেছন।  

 

* আ�েনর �বিশ�� কী? 

* আ�েনর ছায়া কী? 

* দুিনয়ার অি�র তুলনায় আেখরােতর অি�র �মতা কতটুকু? 

 

ভূিমকা 

দুিনয়ার আ�নেক আ�াহ আেখরােতর আ�েনর �ৃিত��প সৃি� 

কেরেছন। অ�াহ বেলন, 

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ 

 ٧٣ - ٧١ا�واقعة:  َّ خف حف جف مغ
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“�তামরা �য অি� ��িলত কর, �স স�েক� �ভেব �দেখছ িক? 

�তামরা িক এর বৃ� সৃি� কেরছ, না আিম সৃি� কেরিছ? আিম 

�সই বৃ�েক কেরিছ �রিণকা..” (সূরা ওয়ািকআ ৭১-৭৩) 

ر��   ��ل �  ��ه ��
�  ���� ا��� �  �� ��ء آم ا��  �� �� ��ءا �����

 �� �� ��ل! � ر��ل ��  ����� ��� إن و��  ����ا�  �� ���� ���� � ���� 

�����  �    ���� ��� ��� ��ءا و����

নবী করীম সা. বেলন, “আদমস�ান �য আ�ন ��িলত কের, 

তা জাহা�ােমর আ�েনর উ�ােপর স�রভােগর একভাগ। সবাই 

বলল, আ�াহর শপথ, যিদ এ আ�নই যেথ� হেতা �হ আ�াহর 

রাসূল! িতিন বলেলন, দুিনয়ার আ�েনর অন�প আেরা ঊনস�র 

�ণ তােত বৃি� করা হেব।” (মুসিলম-৭৩৪৪) 

 

বামপা��� �লাক 

আ�াহ বেলন, 

 مح  جح مج حج مث ُّ  

 حص مس خس حس جس مخ جخ

 َّ حط مض خض  حض جض مص خص

 ٤٤ - ٤١ا�واقعة: 

 “বামপা��� �লাক, কত না হতভাগা 

তারা। তারা থাকেব �খর বাে�, উ�� পািনেত এবং ধূ�কুে�র 
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ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।” (সূরা ওয়ািকআ 

৪১-৪৪) 

অথ�াৎ বামপা��� �লাক তারাই, যারা দুিনয়ােত সত� �থেক িবমুখ 

িছল। �কয়ামেতর িদন তােদর আমলনামা বাম হােত �দওয়া 

হেব। হাশেরর ময়দােন তােদর অব�ান হেব বাম িদেক। তােদর 

অব�া কী�প হেত পাের?! 

�চ� উ�ােপ তারা সময় অিতবািহত করেব। তী� উ�তায় 

তােদর �দেহর চামড়া খেস পড়েব। জাহা�ােম তারা গরম পূজ 

পান করেব। তােদর উপের থাকেব কােলা �ধায়া, যা শীতল নয় 

এবং আরামদায়কও নয়। 

অন� আয়ােত আ�াহ �সই আ�েনর ভয়াবহতা �� কেরেছন, 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ 

 ١١ - ٨القارعة:  َّ  زي ري ٰى ين

“আর যার পা�া হালকা হেব, তার িঠকানা হেব হািবয়া। আপিন 

জােনন তা কী? ��িলত অি�!” (সূরা �ািরআ ৮-১১) 

হ�াঁ.. পরকােল তার িঠকানা হেব �সই ��িলত অি�েত। কারণ, 

দুিনয়ােত �স আ�াহর অবাধ� িছল। শয়তােনর অনুসারী িছল।  

 

ধূ�কু� 

আ�ন �থেক সৃ� ধূ�কু� না হেব শীতল; না হেব আরামদায়ক। 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت ُّ 

 ٣٠ا�رسالت:  َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

- ٣٣ 

 “চল �তামরা িতন কু�লীিবিশ� ছায়ার িদেক, �য ছায়া সুিনিবড় 

নয় এবং অি�র উ�াপ �থেক র�া কের না। এটা অ�ািলকা 

সদৃশ বৃহৎ �ুিল� িনে�প করেব। �যন তা পীতবণ� উ�ে�ণী।” 

(সূরা মুরসালাত ৩০-৩৩) 

 

সব��ণ ��িলত 

কােলর পির�মায় �সই অি� কখেনা িনব�ািপত হেব না। তার 

উ�াপ কখেনা �াস পােব না। আ�াহ বেলন, 

 ٣٠ا�بأ:  َّ  لك خك حك جك مق حق ُّ 

“অতএব, �তামরা আ�াদন কর, আিম �কবল �তামােদর শাি�ই 

বৃি� করব।” (সূরা নাবা-৩০) 

�িতিনয়ত �সই অি�র তাপ বৃি� করা হেব, 
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আমর িবন আবাসা সুলামী রা. বেলন, “মূখ�তাযুেগ আিম 

মানুষেক পথ�� ভাবতাম। কারণ, তারা িবনা�মােণ মূিত�পূজায় 

িল� িছল। এরপর �নলাম একব�ি� ম�ায় আ��কাশ কেরেছ, 

�স নানান সংবাদ িদে�। অতঃপর আিম বাহেন উেঠ তার কােছ 

চেল এলাম। স�দােয়র অত�াচােরর ভেয় আ�াহর রাসূল তখন 

�গাপেন দাওয়াত িদেতন। তার ওপর আমার দয়া হেলা। 

�শষপয�� আিম ম�ায় তার কােছ উপি�ত হেয় িজে�স 

করলাম, আপিন �ক? িতিন বলেলন, আিম নবী। িজে�স 

করলাম, নবী কী? বলেলন, আ�াহ আমােক ��রণ কেরেছন। 

িজে�স করলাম, কী িদেয় িতিন আপনােক ��রণ কেরেছন? 

বলেলন, আ�ীয়তার ব�ন িমলন, মূিত� �ংস এবং আ�াহর 

সােথ কাউেক শরীক না কের �কবল তাঁরই এক�বাদ �িত�ার 

দািয়� িদেয় আমােক ��রণ কেরেছন। 
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আমর বলেলন, আমােক নামায স�েক� বলুন! িতিন বলেলন, 

�ভােতর নামায পড়.. অতঃপর সূেয�াদয় �থেক পূণ� সূয�িবিকরণ 

মুহূত� পয�� নামায �থেক িবরত থাক। কারণ, উদয়কােল তা 

শয়তােনর দুই িশংেয়র মাঝখান িদেয় উিদত হয়। আর তখন 

কােফররা সূয�েক �সজদা কের থােক। অতঃপর তীর সমতুল� 

ছায়া �থেক ব�ি�র ছায়া �াস পাওয়ার মুহূত� পয�� নামায পড়। 

�সসমেয়র নামােয অেনক �ফেরশতা উপি�ত থােক, তারা সা�ী 

থােক। অতঃপর নামায �থেক িবরত থাক। কারণ (সূয� িঠক 

মাথার উপের থাকাকােল) জাহা�ামেক উ�� করা হয়। অতঃপর 

সূয� ঢেল যাবার পর নামায পড়। কারণ, �স সমেয়র নামােয 

অেনক �ফেরশতা উপি�ত থােক, তারা সা�ী থােক। অতঃপর 

আসেরর নামায পড়। অতঃপর সূয�াে�র সময় নামায �থেক 

িবরত থাক। কারণ, তা শয়তােনর দুই িশংেয়র মাঝখান িদেয় 

অ� যায়। আর তখন কােফররা তােক �সজদা কের থােক।” 

(মুসিলম-১৯৬৭) 

�কয়ামেতর িদন যখন পািপ�েদরেক জাহা�ােম িনে�েপর সময় 

হেব, তখনও জাহা�ামেক উ�� করা হেব।  
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জিমেনর উ�তা জাহা�ােমর উ�ােপর দ�ন 

�ী�কােল দুিনয়ােত মানুষ 

�য তাপদাহ অনুভব কের, 

তা জাহা�ােমর �াস �হেণর 

ফেল হেয় থােক। অেনক 

মানুষ সূেয�র �চ� তােপ 

মৃতু�বরণ কের বা অসু� হেয় 

পেড়। 

��  � ة أ�� ���� ��  � دوا ا�� ا��� إذا�  ��ل  ا���� ���ة ����  ��ن ��

� إ� ا���ر وا���� �� ��  ��� �� ا�� ��ة  أ� رب ��  ����� ر��

 �
�  �� ��ذن ���� ���� ������ ���  �

�
�  و��� ا����ء �

�
� ا���� �

�
 أ�� �

�ون �� �
�

�ون �� وأ�� ا�� �� � �
�

   ا������  �� �

নবী করীম সা. বেলন, “তী� গরমকােল �তামরা নামাযেক 

শীতল (িবল�) কের পড়। কারণ, গরেমর তী�তা জাহা�ােমর 

�াস �হেণর দ�ন হেয় থােক। জাহা�াম �িতপালেকর কােছ 

আকুিত কের বেলিছল, �হ �িতপালক, আমার একাংশ 

অপরাংশেক �খেয় �ফলেছ। ফেল আ�াহ তার জন� দুিট �াস 

িনধ�ারণ কেরেছন। শীতকােল এক �াস এবং �ী�কােল অপর 

�াস। এর ফেলই দুিনয়ােত �তামরা �চ� গরম এবং �কট 

শীত অনুভব কের থাক।” (বুখারী-৫১২) 
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---- ------  

িনরাপ�া, 

নামায হেলা জাহা�াম �থেক িনরাপ�ার গ�ারাি�, 

পরকােল আ�েনর উ�াপকােল নামােযর সুেযাগ থাকেব না। 

  

 

 



 663

 

জাহা�ােমর িবশালতা ও গভীরতা 

 

জাহা�ােমর আয়তন িবশাল। তেব তা পািপ�েদর জন� 

অিতসংকীণ� হেয় যােব। একজন পািপে�র �দহেক জাহা�েম 

দীঘ� ও িবরাট কের �দওয়া হেব, ফেল একজেনর দাঁত হেব 

উ�দ পব�েতর মেতা বড়। তার দুই কাঁেধর মােঝ দূর� হেব 

িতনিদন �মেণর পথ।  

 

* জাহা�ােমর িবশালতা কতটুকু? 

* গভীরতা �কমন? 

* �েবশ করার পর �কউ �বর হেত পারেব িক? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 حل جل مك لك خك ُّ 

 ٣٠ق:  َّ حم جم هل مل خل

 “�যিদন আিম জাহা�ামেক 

িজ�াসা করব; তুিম িক পূণ� 

হেয় �গছ? �স বলেবঃ আরও 
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আেছ িক?” (সূরা �াফ-৩০) 

এভােবই আ�াহ তা‘লা জাহা�ােমর অব�া, তার শাি� ও তার 

অিধবাসীেদর দুঃখ-দুদ�শার িববরণ িদেয়েছন। 

তার আয়তন সুিবশাল, 

���  ���� �   ��ل �  ����ن ز��م � �� ز��م أ�� ����ن �� ����� ��

� ��� أ�� �و�� � ��   

নবী করীম সা. বেলন, “�সিদন জাহা�ামেক উপি�ত করা হেব। 

স�রহাজার লাগাম থাকেব তার। �েত�কিট লাগামেক 

স�রহাজার �ফেরশতা �টেন ধের িনেয় আসেব।” (মুসিলম-

৭৩৪৩) 

ক�ণা ক�ন, জাহা�ােমর আয়তন কত িবশাল হেল এত অিধক 

সংখ�ক শি�শালী �ফেরশতা তােক �টেন িনেয় আসেব! 

 

গভীরতা 

জাহা�াম হেলা অিত অ�কারময় সুগভীর এক গ�র। 

�ا أن ���   ��ل �  �� ���ف ��
�

�  �� �  ��ى �� ����� ���  أن ��� ��

���� �����   

নবী করীম সা. বেলন, “জাহা�ােম যিদ একিট পাথর িনে�প 

করা হয়, তেব তা জাহা�ােমর তলািনেত �প�ছুেত স�র বৎসর 

সময় �লেগ যােব।” (ইবেন িহ�ান-৭৪৬৮) 
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জাহা�ােমর �রসমূহ 

জাহা�ােমর অি�র তাপ �র অনুপােত তারতম�পূণ� হেব। আ�াহ 

বেলন, 

 َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ 

 ١٤٥ال�ساء: 

 “িনঃসে�েহ মুনােফকরা রেয়েছ জাহা�ােমর সব�িন� �ের। আর 

�তামরা তােদর জন� �কােনা সাহায�কারী পােব না।” (সূরা 

িনসা-১৪৫) 

 

িজ�াসা, 

জাহা�ামী কারা? একবার �েবশ করেল �বর হওয়ার 

সুেযাগ থাকেব িক? 

উ�রঃ হ�াঁ..! আ�াহর এক�বােদ িব�াসী মুিমন, যারা আ�াহর 

এবাদেত কাউেক অংশীদার সাব�� কেরিন; তেব িবিভ� 

অপরােধ জিড়ত িছল। অপরাধ অনুপােত শাি� �দােনর পর 

তােদরেক জাহা�াম �থেক �বর করা হেব। নবী করীম সা. 

বেলন, 

�ج � �� � �� �  �� أ�� �� ����� ا���ر �� ا������
�
�� ����� �  ��� ��ل ، ���

�  �� ا���ر � أد���� ��� ��ن ��ل ، ا��� ��ن ����  أ����  ا��� � ��  �
�

� 

�! أو���ء أ�� ���ا��
�

� �� ����  �
�

� ذ�� � �� ��ذا ا���ر؟ � �  أذن ���
�

� 
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���ا ���  وا�����ن ا����� �� ������� ا������ � ذن �� � �� � ���� 

�  ا���ر �� ����ج ، ا������ ���ر��� ، ����� ��� ����� �� � ����ا ، أ����ا

  � و�� �� � ��ل ����

 ٢جر: ا� َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّ 

�  �����ن� 
�

� �� �  ا�� ������ �  ��اد أ�� �� ا��
�

�  ������ن ، و����� �

��� �  �������ن ������ ا��، ��ا ��� أذ�� ر
�

� � ��  �
�

� ��  ����� ، ا��

� ذ�� ��� �  

“শাি� �হেণর পর আ�াহ তা‘লা অেনক মুিমন বা�ােক 

জাহা�াম �থেক �বর করেবন। নবীজী বেলন, মুশিরকেদর সে� 

আ�াহ যখন তােদরেক জাহা�ােম �েবশ করােবন, তখন 

মুশিরকরা বলেব, দুিনয়ােত �তামরা �তা িনেজেদরেক আ�াহর 

�নকট�শীল ভাবেত, আজ তেব �তামরা আমােদর সােথ 

জাহা�ােম �কন? একথা �নার পর আ�াহ তােদর ব�াপাের 

সুপািরেশর অনুমিত �দেবন। নবী ও �ফেরশতাবৃে�র সুপািরশ 

ও আ�াহর অনুমিতর ��ি�েত তারা জাহা�াম �থেক �বর হেয় 

আসেব। এরপর মুশিরকরা বলেব, হায়.. আমরাও যিদ তােদর 

মেতা হেত পারতাম, তেব তােদর মেতা আজ আমােদর 

ব�াপােরও সুপািরশ করা হেতা, জাহা�াম �থেক আমরা �বর 

হেত পারতাম। এিটই আ�াহর বাণী- “�কােনাসময় কােফররা 

আকা�া করেব, কী চমৎকার হেতা, যিদ তারা মুসলমান 
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হেতা।” (সূরা িহজর-২) অতঃপর জা�ােত �িব� হওয়ার পর 

�চহারা অিতকােলা হওয়ায় তােদরেক জাহা�ামী বেল আখ�ািয়ত 

করা হেব। তারা বলেব, �হ �িতপালক, আমােদর �থেক এই 

উপািধ সিরেয় িদন! অতঃপর তােদরেক জা�ােতর একিট 

নদীেত �গাসেলর আেদশ করা হেব। ফেল তােদর কৃ�তা দূর 

হেয় যােব।” (ইবেন িহ�ান-৭৪৩২)  

�  ا����ء �� � ��غ إذا ��� � ��   ��ل �ج أن وأراد ���ده ��� � �� �� 

�ج أن أراد �� ا���ر � � �ن �� ��  أن ا����� أ�� � إ� إ� � أن ���

���� � �� � ر ����� �������� � أن ا���ر �� � و��م ا����د آ��
� �� �� 

 � � ا����د أ��  آدم ا�� � ���� ا�����ا �� ��������  � ���ل ��ء ����

�  ا��� ���ت ������ن ا���ة ��ء
�

  ا���� ��� �

নবীজী আেরা বেলন, “.. এভােব সকল মানুেষর িবচারকায� 

সামাধা করার পর আ�াহ তা‘লা যখন �ীয় রহমেত অেনক 

জাহা�ামীেক মু� করার ই�া করেবন, তখন �ফেরশতােদরেক 

যারা আ�াহর সে� অংশীদার সাব�� কেরিন তােদর মেধ� “লা 

ইলাহা ই�া�াহ” সা��দানকারীেদরেক জাহা�াম �থেক �বর 

করেত বলেবন। �ফেরশতারা তােদরেক �সজদার িচ� �দেখ 

�দেখ িচি�ত করেব। �সজদার অ�সমূহ ব�তীত তােদর সব�া�ই 

আ�েন �খেয় �ফলেব। আ�েনর ওপর আ�াহ �সজদার 

অ�সমূহ ভ�ণ হারাম কের �দেবন। আ�েন পুেড় অ�ার 

অব�ায় তােদরেক জাহা�াম �থেক �বর করা হেব। অতঃপর 
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তােদর ওপর ‘জীবনপািন’ ঢালা হেব। ফেল নীচ �থেক তারা 

এমনভােব উদগত হেব, �যমন �বািহত পািনেত বৃ�চারা 

উ ৎপ� হেয় থােক।” (বুখারী-৭০০০) 

 

 

 

 

 

 

 -------- 

পিরতাপ, 

জাহা�ােম কােফরেদর পিরতাপ আেরা বৃি� পােব, যখন তারা 

জাহা�াম �থেক এক�বােদ িব�াসীেদর মুি� �ত�� করেব। 
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শাি�েত তারতম� 

 

জাহা�ােম অেনক �র থাকেব। 

�রিবেশষ জাহা�ামীেদর 

শাি�েত তারতম� ঘটেব। এিট 

আ�াহর ন�ায়পরায়ণতার 

িনদশ�ন। 

 

* তারতম� বলেত কী উে�শ�? 

* কােফরেদর শাি�েতও িক তারতম� ঘটেব? 

* কােদর শাি� কিঠন আর কােদর শাি� হালকা হেব? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ বেলন, 

 ٤٩ا�كهف:  َّ زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مك ُّ 

 “তারা তােদর কৃতকম�েক সামেন উপি�ত পােব। আপনার 

পালনকত�া কারও �িত জুলুম করেবন না।” (সূরা কাহফ-৪৯) 

এভােবই �কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা সকল সৃি�র যথাযথ 

�িতদান বুিঝেয় �দেবন। 
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হ�াঁ.. �সিদন �য তার �িতদান উ�ম পােব, �স �যন আ�াহরই 

�শংসা কের। অনু�ম �পেল �কবল িনেজেকই �যন িতর�ার 

কের।  

জাহা�ামীেদর শাি�েত তারতেম�র �মাণ অন� হািদেস এভােব 

এেসেছ.. 

��  � �ري ���� أ�� �  ���   ا��  ا���ر أ�� أ��ن إن�  ��ل  ا����

�  ����� ر�� ا������ ��م ��ا��  ر �� ������ ��  ���� �� � و د���� ��� ��� 

��  �
�

� و ا���اب أ��اء �� ر����� إ� ا���ر �  �� أرد��� �� �� �� ���

� و ا���اب أ��اء ���� إ� �� �� ��� � و ا���اب أ��اء �� �� ��� �� 

� ا���� �� ���   

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন জাহা�ােমর সব�িন� 

শাি��া� ব�ি�েক আ�েনর দুিট পাদুকা পিরেয় �দওয়া হেব, 

যার তােপ তার মি�� পয�� িবগিলত হেয় যােব। কােরা অন�ান� 

শাি�সহ হাটুঁ পয�� আ�ন ��িলত থাকেব। আর কাউেক 

অন�ান� শাি�র সােথ আ�েনর চাদর পিরেয় �দওয়া হেব। কােরা 

অন�ান� শাি�র সােথ চুয়াল পয�� আ�ন ��িলত থাকেব। 

আবার �কউ �কউ আ�েনর �ভতর িনমি�ত থাকেব।” (আল 

মু�াদরাক-৮৭৩৪) 

 

মুসিলম অপরাধীেদর শাি�েত তারতম� 
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আমল অনুপােত এক�বােদ িব�াসী অপরাধী মুিমনেদর শাি� 

িনধ�ািরত হেব। কবীরা �নােহ িল� ব�ি�েদর শাি� সাগীরা 

�নােহ িল� ব�ি�েদর মেতা হেব না। অন�ান� সৎকেম�র ফেল 

কােরা কােরা শাি� লাঘব করা হেব।  

 

কােফরেদর শাি�েত তারতম� 

প�া�ের কােফরেদর শাি�েতও তারতম� থাকেব। একজন 

��মনা কােফর, �য আ�াহর সােথ শরীক কেরেছ, নবী 

রাসূলেদর িমথ�ােরাপ কেরেছ, মেনর পূজারী ও শয়তােনর 

অনুগত হেয়েছ িঠক; তেব কাউেক অন�ায়ভােব হত�া কেরিন, 

চুির কেরিন; তার শাি� ঐ কােফেরর মেতা হেব না �য কুফুরীর 

সােথ সােথ সীমাল�ন কেরেছ, মুিমনেদর ক� িদেয়েছ, নবীেদর 

হত�া কেরেছ। এ কারেণই নবীজীর চাচা আবু তািলেবর শাি� 

হেব অ�। �সই অে�র মা�া হেলা, জাহা�ােম তােক আ�েনর 

দুিট পাদুকা পিরেয় �দওয়া হেব, যার তােপ তার মি�� পয�� 

িবগিলত হেয় যােব। 

 

জাহা�ােমর সব�িন� শাি� 

নবী করীম সা. জাহা�ামীেদর শাি�র িববরণ িদেত িগেয় সব�িন� 

শাি��া� ব�ি�র অব�া বণ�না কেরেছন, 
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�  ����� ��ا��  ا���ر أ�� أد��  إن�   ��ل ر �� ������  د���� ��� ��

   � ����� ��ارة ��

িতিন বেলন, “জাহা�ােমর সব�িন� শাি��া� ব�ি�েক আ�েনর 

দুিট পাদুকা পিরেয় �দওয়া হেব, যার তােপ তার মি�� পয�� 

িবগিলত হেয় যােব।” (মুসিলম৫৩৬) 

�  ا����س و��ل  ���� أ��  ���� �� ، � ر��ل �� �  ا���� ��� ��

ء؟ �
��� �ن �� ���� ��� �  �� ، ����   ��ل� ����� و���� ��

�
� 

��ح
�

ر �� � �  ��ن ذ�� و��� ، ��
�

��� ا��رك �
�
  ا���ر �� ا�

আ�াস িবন আ�ুল মু�ািলব রা. একদা নবীজীেক উে�শ� কের 

বেলন, �হ আ�াহর রাসূল, আবু তািলেবর �কােনা উপকার 

করেত �পেরেছন? �সেতা আপনােক আ�য় িদত, আপনােক 

র�নােব�ণ করত! তখন নবীজী বলেলন, হ�াঁ.. �স জাহা�ােমর 

উপিরভােগ অব�ান করেছ, অন�থায় তার �ান জাহা�ােমর 

সব�িন� গ�ের হেতা।” (মুসিলম-৫৩১) 

 

িজ�াসা, 

আ�াহর িনকট �তা কােফরেদর �কােনা আমেলরই 

মূল� �নই, তেব কী�েপ তােদর আমল তােদর 

উপকার করেত পাের? 

উ�রঃ আ�াহর িনকট আমল গৃহীত হওয়ার একমা� শত� হেলা 

ইসলাম। আ�াহ বেলন, 
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 

 ٨٥آل عمران:  َّ  مب زب

 “�য �লাক ইসলাম ছাড়া অন� �কােনা ধম� তালাশ কের, 

কি�নকােলও তা �হণ করা হেব না এবং আেখরােত �স হেব 

�িত��।” (সূরা আেল ইমরান-৮৫) 

সুতরাং কােফরেদর আমল কখনই তােদরেক জাহা�াম �থেক 

মু� করেত পারেব না। তেব শাি�র মা�া �াস করা হেত 

পাের। �যমনিট আবু তািলেবর ��ে� হেয়েছ। �কননা �স 

মূিত�পূজক ও মুশিরক হওয়া সে�ও নবীজীেক িবিভ�ে�ে� 

সহায়তা করার দ�ন তার শাি� লাঘব করা হেয়েছ। তেব 

কখনই �স জা�ােত �েবশ করেত পারেব না। জাহা�াম �থেক 

মু� হেত পারেব না। আ�াহ বেলন, 

 يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّ 

 ٧٢ا�ائدة:  َّ  ىث نث مث زث رث

 “িন�য় �য ব�ি� আ�াহর সােথ অংশীদার ি�র কের, আ�াহ 

তার জেন� জা�াত হারাম কের �দন এবং তার বাস�ান হয় 

জাহা�াম। অত�াচারীেদর �কােনা সাহায�কারী �নই।” (সূরা 

মািয়দা-৭২) 
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জাহা�ামীেদর পিরতাপ 

পরকােলর সুদীঘ� জীবেনর তুলনায় ইহকােলর দৃ�া� হেলা, 

সমুে�র পািনেত কােরা আঙুল ডুিবেয় �বর করা হেল আঙুেলর 

অ�ভােগ যতটুকু পািন অবিশ� থােক, �সই সামান� পািন। 

জাহা�ােমর শাি� �ত�� করার সােথ সােথ দুিনয়ােত �ভাগ� 

সকল িবলািসতার কথা তারা ভুেল যােব। কুফুরীর দ�ন তারা 

চরম অনুতাপ ও িনদা�ণ পিরতাপ করেত থাকেব। 

��ن ���� � ���ل�   ��ل
�
 �� أن �� ا������ ��م �ا�� � ا���ر أ�� �

��  �
�

رض �
�
ء �� ا� �

�� ���  ��� أردت ����ل ��� ����ل ؟ �� ����ي أ

�  وأ�� ��ا �� أ��ن
�

ك � أن آدم ��� � ���  �  أن إ� ����� ���� ��

ك ���  � ��    

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন জাহা�ােমর সব�িন� 

শাি��া� ব�ি�েক আ�াহ �ডেক বলেবন, দুিনয়ােত �তামার যা 

িকছু িছল, তা পিরেশাধ কের িক তুিম জাহা�াম �থেক �বর হেত 

চাও না? �স বলেব, হ�াঁ..! আ�াহ বলেবন, তুিম আদেমর ঔরেস 

থাকাকােলই �তামার কােছ এর �চেয় সামান� ব� �চেয়িছলাম �য, 

আমার সােথ কাউেক শরীক কেরা না। িক� তুিম তা না �মেন 

আমার সে� অংশীদার সাব�� কেরছ!” (বুখারী-৬১৮৯) 
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 -------- 

ন�ায় িবচার, 

সব কােফর আ�াহর সােথ অংশীদার সাব�� কেরেছ, 

তারপরও তােদর শাি�েত তারতম� হেব। 
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জাহা�ামীেদর পািনয় 

 

আ�াহ তা‘লা জাহা�ামীেদর 

পািনেয়র িববরণ িদেয়েছন। 

�সিটও হেব তােদর জন� 

এক�কার আযাব। কুরআনুল 

কারীেমর একািধক �ােন এর 

িববরণ উে�খ হেয়েছ। 

 

* পািনেয়র ধরণ কী হেব? 

* কুরআেন �স�েলা উে�েখর �পছেন কী ��া? 

* ই�াকৃতভােবই িক তারা �স�েলা পান করেব? 

 

ভূিমকা 

�ােনর �ারা মানুেষর ঈমান বৃি� পায়। তার সত�ায়ন সুদৃঢ় হয়। 

আ�াহ তা‘লা আমােদর সামেন তার মেনানীত ধেম�র িব�ািরত 

িবে�ষণ িদেয়েছন। িবমুখ ও িমথু�কেদর পিরণিতর ধরণ �� 

কেরেছন। ত�েধ� তােদর পািনেয়র কথাও উে�খ কেরেছন। 

�স�েলা হেলা, 
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(১) হামীম حمیم 

তা হেলা জাহা�ােমর আ�েনর তােপ অিত-উ� ফুট� পািন। 

পান করার সােথ �পেটর নািড়ভুঁিড় িবগিলত হেয় যােব। �দেহর 

চামড়া খেস পড়েব। পাক�লী �বিরেয় যােব। 

আ�াহ বেলন, 

 �١٥مد:  َّ هت مت خت حت جت هب ُّ 

 “এবং যােদরেক পান করেত �দওয়া হেব ফুট� পািন অতঃপর 

তা তােদর নািড়ভুিঁড় িছ�িবি�� কের �দেব।” (সূরা মুহা�াদ-

১৫) 

 

(২) গাছছা�   غساق 

তা হেলা বরেফর �চেয় অিত শীতল পািনয়। অিধক ঠা�া 

হওয়ায় তা পানেযাগ� হেব না; বরং অপরাধীর জন� তা শাি�র 

উপকরণ হেব। আ�াহ বেলন, 

 ٥٧ص:  َّ خض حض جض مص  خص  ُّ 

“এটা উ�� পািন ও অিত শীতল, অতঃপর তারা এেক আ�াদন 

ক�ক!” (সূরা ছাদ-৫৭) 

 

(৩) ছাদীদ   صدید 
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তা হেলা অপরাধী ও কােফরেদর �দহিনগ�ত পচা ও দুগ��যু� 

পািনয়। আ�াহ বেলন,  

 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّ 

 جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت

 ١٧ - ١٦إبراهيم:  َّ خص حص مس خس  حس

“তার �পছেন রেয়েছ জাহা�াম। তােত পঁূজ িমশােনা পািন পান 

করােনা হেব। �ঢাক িগেল তা পান করেব। এবং গলার �ভতের 

�েবশ করােত পারেব না। �িত িদক �থেক তার কােছ মৃতু� 

আগমন করেব এবং �স মরেব না। তার প�ােতও রেয়েছ 

কেঠার আযাব।” (সূরা ইবরাহীম-১৬,১৭) 

 

(৪) গিলত তা�সদৃশ পািনয়   كالمھل ماء  

���  �   ا���� ��ردي ����� ���ل ا��� ��  ���س ا��

ইবেন আ�াস রা. �ক এর সং�া িজে�স করা হেল িতিন 

বেলন, “�তেলর নীেচ জমাট গাড় ব�র ন�ায় .”.   

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

 َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث

 ٢٩ا�كهف: 
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 “.. আিম জােলমেদর জন� অি� ��ত কের �রেখিছ, যার �ব�নী 

তােদরেক পিরেব�ন কের থাকেব। যিদ তারা পািনয় �াথ�না 

কের, তেব পঁূেজর ন�ায় পািনয় �দওয়া হেব যা তােদর মুখম�ল 

দ� করেব। কত িনকৃ� পািনয় এবং খুবই ম� আ�য়।” (সূরা 

কাহফ-২৯) 

 

িভ�পদ পািনয় 

জাহা�ামীেদর আরও িকছু পািনেয়র িববরণ কুরআেন এেসেছ। 

ত�েধ�.. আ�াহ বেলন, 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجمثُّ 

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص

 ٥٨ -  ٥٥ص:  َّ

 “এটােতা �নেলন, এখন দু�েদর জেন� রেয়েছ িনকৃ� িঠকানা 

তথা জাহা�াম। তারা �সখােন �েবশ করেব। অতএব, কত 

িনকৃ� �সই আবাস�ল। এটা উ�� পািন ও পঁূজ; অতএব তারা 

এেক আ�াদন ক�ক। এ ধরেনর আরও িকছু শাি� আেছ।” 

(সূরা ছাদ ৫৫-৫৮) 

ফুট� পািন ও পঁুজ ছাড়াও িভ�পেদর িকছু পািনয় রেয়েছ, 

�য�েলা অিত িপপাসায় অপারগ হেয় তারা পান করেত বাধ� 

হেব। 
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পােন বাধ�করণ 

অি�বাসীরা এ সকল পািনয় বাধ� হেয় পান করেব এক �ঢাক 

এক �ঢাক কের। অিতশয় িব�াদ ও দুগ�ে�র ফেল গলদগরেণ 

ক� হেব। পান করার সােথ সােথ পাক�লী িবি�� হেয় যােব। 

 

িজ�াসা, 

উ�� পািনয় পােনর দ�ন তারা িক মৃতু�মুেখ 

পিতত হেব না? 

উ�রঃ কৃতকম� গৃহীত হওয়ার একমা� পথ হেলা ইসলাম। 

আ�াহ বেলন, 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 

 ٨٥آل عمران:  َّ  مب زب

 “�য �লাক ইসলাম ছাড়া অন� �কােনা ধম� তালাশ কের, 

কি�নকােলও তা �হণ করা হেব না এবং আেখরােত �স হেব 

�িত��।” (সূরা আেল ইমরান-৮৫) 

জাহা�ােম তারা িবিভ��কার শাি�র স�ুখীন হেব। তেব কখনই 

তারা মৃতু�বরণ করেব না। িচর�ায়ী জাহা�ােমর আ�েন 

িনমি�ত থাকেব। শাি�র মা�া ও ধরণ �িতিনয়ত তী� �থেক 

তী�তর হেত থাকেব।  
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মদ�প জাহা�ােম পঁূজ পান করেব 

�  ���ل ��م ا���� �� و����ن ����ن �� ر�� أن�  ����  ��  ا����

 �� اب �� ���� ��� � ر��
�
�  ���ل ا��ر � ���ل ا��رة �� ��   ا����

 �� � إن ��ام ���� �  � ر��ل ��ل ��� ��ل �� ���� أو

ب �� إ��  ��ل ���� �� ����� ا���� ��  ���� و�� � ر��ل ��  ����ا ا��

��ل     ا���ر أ�� ���رة أو ا���ر أ�� ��ق ��ل ا��

ইেয়েমেনর ‘িজশান’ �থেক 

আগমনকারী এক �লাক তােদর 

অ�েল �পয় ভূ�া �থেক �তির 

‘মাযার’ নামক এক�কার মদ 

স�েক� নবীজীেক িজে�স 

করেল িতিন �� করেলন, তা 

িক �নশাদায়ক? বলল, হ�াঁ..! 

বলেলন, �েত�ক �নশাদায়ক 

ব� িনিষ�। �নশা উে�ককর পািনয় পানকারীর জন� আ�াহর 

�িত�িত �য, অবশ�ই িতিন তােক জাহা�ােম ‘�ীনাতুল খাবাল’ 

পান করােবন। সবাই বলল, ‘�ীনাতুল খাবাল’ কী �হ আ�াহর 

রাসূল? বলেলন, জাহা�ামীেদর �দহিনগ�ত দুগ��যু� পািনয়।” 

(মুসিলম-৫৩৩৫) 
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আ�াহ আমােদরেক জাহা�াম �থেক বাঁিচেয় জা�ােত িচরসুেখ 

বসবােসর ব�ব�া কের িদন! জা�ােতর সুেপয় পািন, �� দুধ ও 

সুিম� মধু ও পািন পান করার �সৗভাগ� দান ক�ন! আমীন!!.. 

 

 

 

--- ------ 

মদ, 

�য ব�ি� দুিনয়ােত তা পান করেব, 

আেখরােত তার জন� ‘�ীনাতুল খাবাল’.. 
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জাহা�ামীেদর খাদ� 

 

জাহা�ামবাসী পািনেয়র পাশাপািশ িবিভ�রকম খাদ�ও আহার 

করেব।  

 

* তেব কী �সই খাদ�? 

* কীভােব খােব? 

* খােদ�র নাম�েলা কী? 

 

ভূিমকা 

অপরাধীরা জাহা�ােম িচৎকার করেত থাকেব। �েজাের কাঁদেত 

থাকেব। আ�য় �াথ�না করেব। �সখােন তারা �ুধাত� হেব, 

তৃ�াত� হেব। ফেল তােদর �ুধা িনবারেণর জন� এমনসব খাদ� 

�দওয়া হেব, যার মাধ�েম ব�ত তােদর শাি�র মা�া আরও বৃি� 

পােব।  

 

(১) কাঁটাযু� ব� 

আ�াহ বেলন, 
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 َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ 

 ٧ - ٦الغاشية: 

 “ক�ক ঝাড় ব�তীত 

তােদর জেন� �কােনা খাদ� 

�নই।” (সূরা গািশয়া-৬) 

তারা যখন খাদ� �াথ�না 

করেব, তখন তােদরেক এ 

ক�ক ঝাড় �দওয়া হেব। 

যার মাধ�েম তােদর �ুধাও 

িনবারণ হেব না, তােদর ক�ও দূর হেব না; বরং তা তােদর 

জন� শাি� বৃি�র উপকরণ হেব। 

 

(২) জাহা�ামীেদর পূঁজ 

আ�াহ বেলন, 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس ُّ 

 ٣٧ -  ٣٥ا�اقة:  َّ جن يم

“অতএব, আজেকর িদন এখােন তার �কােনা সু�দ �নই। এবং 

�কােনা খাদ� �নই �ত-িনঃসৃত পঁুজ ব�তীত। অপরাধী ব�তীত 

�কউ এটা খােব না।” (সূরা হা�া ৩৫-৩৭) 
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সুতরাং �কয়ামেতর িদন কােফররা �কােনা ব�ু পােব না, 

ি�য়জন খঁুেজ পােব না। �কউ তােদরেক কিঠন শাি� হেত 

বাঁচােত পারেব না। �সিদন 

সকেলই িনেজেক িনেয় 

ব�� থাকেব। জাহা�ােম 

�সিদন তারা পচা র� ও 

িবগিলত পঁুজ ব�তীত 

আহােরর িকছু পােব না। 

দুিনয়ােত �যরকম তারা 

আ�াহর িনিষ� ব� আ�াদন কেরেছ, �িতদান��প �সখােন 

তারা এসব িনকৃ� খাদ� আহার করেব। 

আ�াহ বেলন, 

 َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ 

 ١٣ - ١٢ا�ز�ل: 

 “িন�য় আমার কােছ আেছ িশকল ও অি�কু�। কাঁটাযু� খাদ� 

এবং য�ণাদায়ক শাি�।” (সূরা মুযযাি�ল ১২-১৩) 

 

(৩) যা�ুম 

তা হেলা জাহা�ােমর গ�র �থেক উদগত িনকৃ�তম বৃে�র 

ফল। যা িব�ােদ ভরপুর এবং অিতদুগ��যু�। অিনহাসে�ও 

অপরাধীরা তা ভ�ণ করেব। 
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আ�াহ বেলন, 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 

 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 ٥٠ - ٤٣ا�خان: 

“িন�য় যা�ুম বৃ� পাপীর খাদ� হেব; গিলত তাে�র মেতা �পেট 

ফুটেত থাকেব। �যরকম ফুেট পািন। এেক ধর এবং �টেন িনেয় 

যাও জাহা�ােমর মধ��েল, অতঃপর তার মাথার ওপর ফুট� 

পািনর আযাব �ঢেল দাও, �াদ �হণ কর, তুিম �তা স�ািনত, 

স�া�। এ স�েক� �তামরা সে�েহ পিতত িছেল।” (সূরা দুখান 

৪৩-৫০) 

দুিনয়ােত অপরাধীেদরেক সতক� করার উে�েশ� বেলন, 

 َّ  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٥٢ -  ٥١عة: ا�واق

 “অতঃপর �হ পথ��, িমথ�ােরাপকারীগণ! �তামরা অবশ�ই 

ভ�ণ করেব যা�ুম বৃ� �থেক।” (সূরা ওয়ািকআ ৫১-৫২) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 
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 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّ 

 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي

 ٦٦ - ٦٤ا�صافات: 

 “এিট একিট বৃ�, যা উদগত হয় জাহা�ােমর মূেল। এর �� 

শয়তােনর ম�েকর মেতা। কােফররা এেক ভ�ণ করেব এবং 

এর �ারা উদর পূণ� করেব।” (৬৪-৬৬) 

 

��, 

মানুষ �তা শয়তােনর ম�ক �দেখিন, তেব �কন এর 

সােথ যা�ুম বৃে�র উপমা? 

উ�রঃ মানুষ এতটুকু জােন �য, শয়তান অিত কুৎিসত। তােদর 

আকৃিত অিতশয় িবকৃত। শয়তােনর সােথ তুলনা কের মানুষেক 

আ�াহ �সই বৃে�র কদয�তা স�েক� ধারণা িদেয়েছন। 

 

যা�ুেমর কদয�তা 

নবী করীম সা. যা�ুেমর কদয�তা ও িনকৃ�তার িববরণ এভােব 

িদেয়েছন, 

একদা িতিন িনে�া� আয়াত পাঠ করেলন, 
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 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 

 ١٠٢آل عمران:  َّ َّ

“�হ ঈমানদারগণ, আ�াহেক �যমন ভয় করা উিচৎ িঠক �তমন 

ভয় করেত থাক। এবং অবশ�ই মুসিলম না হেয় মৃতু�বরণ কেরা 

না।” (সূরা আেল ইমরান-১০২) 

অতঃপর বলেলন, 

�  ���ت ا����م �� ���ة أن �� ���ه ����  وا��ي
�

�ر � رض ��
�
  ����ت ا�

ঐ স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, যা�ুেমর এক �ফাটা 

যিদ পৃিথবীর �কােনা সাগের পিতত হেতা, তেব সমু�কুল িবন� 

হেয় �যত।”  

আ�াহ তা‘লা আমােদর সকলেক জা�াত দান ক�ন! জা�ােতর 

সুখ-শাি� আমােদরেক নসীব ক�ন! জাহা�াম, তার শাি� এবং 

তার িনকৃ� খাদ� �থেক আমােদরেক র�া ক�ন! আমীন..!! 

 

 

 -------- 

পিরি�িত, 

জাহা�ামবাসী পানাহার করেব িঠকই; 

তেব কতইনা িনকৃ� হেব তােদর পানাহার..!! 
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জাহা�ামীেদর �পাশাক ও শয�া 

 

অি�বাসীও পানাহার করেব, 

পিরেধয় �হণ করেব। তােদরও 

শয�া ও ব� থাকেব; তেব সবই 

হেব আ�েনর, যা �কবল তােদর 

শাি�ই বৃি� করেব। 

 

* �পাশােকর ধরণ কী? 

* কীভােব পরেব? 

* তােদর িবছানা ও ব� কী? 

 

ভূিমকা 

আ�েনর পিরেধয় ও সাজ-স�া স�েক� আ�াহ তা‘লাই সংবাদ 

িদেয়েছন, 

 حئ جئ يي ىيني مي  زي ري ٰى ين ُّ 

 ١٩ا�ج:  َّ حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ
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 “অতএব যারা কােফর, তােদর জেন� আ�েনর �পাশাক �তির 

করা হেয়েছ। তােদর মাথার ওপর ফুট� পািন �ঢেল �দওয়া 

হেব।” (সূরা হ�-১৯) 

অি�ব� পিরধান ও মাথায় ফুট� পািন ঢালার ফেল তােদর 

মুখাবয়ব ও �দহ িবগিলত হেয় যােব।  

 

বে�র পিরমােণ তারতম� 

 �ْ�َ  
َ
َ�ة ُ�َ  ِ

� ٍب  ��ْ
َ

��ْ�ُ  
َّ

ن
َ
َّ  أ ِ��    ا��َّ

َ
�ل

َ
�  ْ� ُ هُ  َ�ْ�  ِ���ْ

ُ
�

ُ
�

ْ� �رُ  ��َ   ا��َّ
َ

ْ�َ�ْ��ِ  ِإ�
َ
� 

 ْ� ُ هُ  َ�ْ�  َوِ���ْ
ُ

�
ُ

�
ْ� �ُر  ��َ   ا��َّ

َ
ْ��ِ  ِإ�

َ
��َ

ْ
�ْ  ُر� ُ هُ  َ�ْ�  َوِ���ْ

ُ
�

ُ
�

ْ� �ُر  ��َ   ا��َّ
َ

َ�ِ��ِ  ِإ� ْ ��ُ  ْ� ُ  َوِ���ْ

هُ  َ�ْ� 
ُ

�
ُ

�
ْ� �رُ  ��َ   ا��َّ

َ
َ�ِ��ِ  ِإ�

ُ
� ْ َ���   

নবী করীম সা. বেলন, “অি�বাসীেদর কােরা কােরা পােয়র 

�গাছা পয�� আ�ন ��িলত থাকেব। কােরা হাঁটু পয��, কােরা 

�কামর পয��। আবার কােরা কােরা �চায়াল পয�� থাকেব।” 

(মুসিলম-৭৩৪৮)  

�  إن�   ��ل
�

�  �
�� أ��� ����� أ�� �� أر � ����ا ا�� �  ا�����  ���ر���

�
� 

���ب
�
�  ا���� و ـ ا�

�
���ب �

�
�����ء و ـ ا� ����م ا��  ا������ و ـ ��

� ��ن ـ ا��� ��
�

� ���م أن ��� ��� � إذا ا����  ا������ ��م ���م ����

� � ����  ��  ���ان �� �ا��� ����    ا���ر �� �� دروع ����

নবী করীম সা. আরও বেলন, “মূখ�তাযুেগর চারিট অভ�াস 

আমার উ�েতর �কউ �কউ ত�াগ করেত পারেব না- (১) বংশ 
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িনেয় পর�র গব�, (২) বংশানু�মায় অপবাদ �দান, (৩) 

ন��সমূেহর কােছ বৃি� �াথ�না, (৪) মৃত ব�ি�েক িনেয় 

আহাজাির। আহাজািরকারীরা যিদ তাওবা না কের মারা যায়, 

তেব �কয়ামেতর িদন তারা উ�� আলকাতরার জামা পের 

উঠেব। অতঃপর তােদরেক অি�দাহ� �লৗহ �পাশাক পিরেয় 

�দওয়া হেব।” (আল মু�াদরাক-১৪১৩) 

 

শয�া ও আবরণ 

জাহা�ামীেদর �দেহর উপের, নীেচ ও সব��ই থাকেব আ�ন। 

আ�াহ বেলন, 

 َّ هب مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 

 ٤١األعراف: 

 “তােদর জেন� নরকাি� শয�া রেয়েছ এবং ওপর �থেক চাদর। 

আিম এমিনভােব জােলমেদরেক শাি� �দান করব।” (সূরা 

আ’রাফ-৪১) 

অন�� বেলন, 

 ١٦ا�ز�ر:  َّ لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 “তােদর জেন� ওপর িদক �থেক এবং নীেচর িদক �থেক 

আ�েনর �মঘমালা থাকেব।” (সূরা যুমার-১৬) 
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অি�বাসীেদর জন� সবিদেকই িবশাল �পাকৃিতর অি�কু� 

থাকেব। 

 

�াসি�ক 

জাহা�ামীেদর অব�া িববরেণ ��া 

�কয়ামেতর িদন কােফর ও জাহা�ামীেদর সািব�ক 

দুরব�ার িববরণ িদেয় আমােদরেক সতক� করেছন। �যন আমরা 

কুফর ও অন�ায় �থেক তাওবা কের িবরত হেয় পিরপূণ��েপ 

আ�াহর আনুগেত� �েবশ কির। 

আ�াহ তা‘লা আমােদরেক সংেশাধন হওয়ার তাওিফক িদন।  

 

 

 

 

 

 -------- 

বা�বতা, 

দুিনয়ােত মানুেষর কৃতকম�ই.. 

আেখরােত তার পিরণাম িনধ�ারণ কের �দেব। 

  

 



 693

 

জাহা�ামবাসীর িবভৎস �প 

 

তােদর আকৃিত এবং অবয়ব হেব কােলা কুৎিসত। �চহারা হেব 

অিতশয় িবভৎস। অ�র হেব যারপরনাই অনুত�। তােদর 

কৃতকম� হেব িবন� ও মূল�হীন। 

 

* তেব কী�প হেব তােদর আকৃিত? 

* �দিহক �কােনা িববত�ন ঘটেব িক? 

* কী ��া? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ ও তাঁর ��িরত রাসূলেক িমথ�ােরাপ করা, আ�াহর 

এবাদেত অংশীদার সাব�� করা এবং আ�াহর িকতাবসমূেহ 

অ�ীকার করার ফেল তারা কিঠন শাি�র মুেখামুিখ হেব। 

 

জাহা�ােম তােদর আকৃিত 

অি�বাসীরা জাহা�ােম িবরাট আকৃিতেত �েবশ করেব। তােদর 

�দিহক িবশালতা স�েক� আ�াহ ব�তীত �কউ �াত নয়। �ক 

দ�করণ ও শাি�র মা�াবৃি�র লে�� তােদর এ আকৃিত �দওয়া 

হেব। 
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�  ���   ��ل ���  � ة ا���� ����� م ���� ���� �� أ��   ا��ع ���ا

নবী করীম সা. বেলন, 

“কােফেরর দুই �ে�র 

মধ��ল �তগামী আেরাহীর 

িতনিদন �মণ�েলর 

সমপিরমাণ।” (বুখারী-

৬১৮৫)  
 

س�   ��ل ب أو ا���� �� ة�� ���ه و��� أ�� ��� ا���� �� �� 

����   

নবী করীম সা. আরও বেলন, “জাহা�ামী কােফেরর দাঁত উ�দ 

পব�ত সদৃশ িবরাটকায় এবং তার চামড়ার পূর� িতনিদন 

�মণ�েলর সমান।” (মুসিলম-৭৩৬৪) 

���ن ا���ن ا���� ��� ��� إن�   و��ل �� وإن ذرا�� وأر �� ��� 

��� وإن أ�� �� ��  �� �� �  �    وا����� ��� ���

অন�� নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় কােফেরর চামড়ার পূর� 

�বয়াি�শ হাত, তার দাঁত উ�দ পাহাড় সদৃশ এবং জাহা�ােম 

তার উপেবশন�ল ম�া ও মদীনার মধ��ল বরাবর।” 

(িতরিমযী-২৫৭৭) 

 

বণ� 
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য�ণাদায়ক কিঠন আযাব �ভােগর ফেল তােদর �দহ�েলা কােলা 

ও কুৎিসত হেয় যােব। আ�াহ বেলন, 

 ١٠٤ا�ؤمنون:  َّ  مه جه هن من خن حن جن ُّ 

 “আ�ন তােদর মুখম�ল দ� করেব এবং তারা তােত বীভৎস 

আকার ধারণ করেব।” (সূরা মুিমনুন-১০৪) 

এ আয়ােতর ব�াখ�ায় নবী করীম সা. বেলন,  

�  ، رأ�� و�� ���� ���  ا����� ���� ����� ، ا���ر �����
��  ���� و����

  ��� ���� ���  ا����

“তােদর মুখম�ল এরকমভােব দ� হেব �য, উপেরর �ঠাট 

আ�েনর উ�ােপ মাথার মধ��েল চেল যােব এবং নীেচর �ঠাট 

নাভী পয�� �নেম যােব।” (আল মু�াদরাক-২৯৭১) 

সুতরাং মুিমনমা�ই এসকল ভয়ানক আযাব �থেক পির�াণ 

�পেত সেচ� হেব। একিন�ভােব আ�াহর আনুগেত� মেনািনেবশ 

করেব। �কননা, আ�াহর শাি� অবশ��াবী; যা কখেনা �িতহত 

হবার নয়। 

 

 

 -------- 

পিরতাপ, 

শাি� �ভাগ ও এেক অেন�র �দিহক িববণ�তা �ত�ে�র ফেল 

তােদর অনুতাপ আেরা বৃি� পােব।  
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িভ�রকম শাি� 

 

আ�াহ তা‘লা জাহা�ামীেদর শাি� �দােনর ধাপ�েলা সিব�াের 

বণ�না কেরেছন। জা�ােতর �নয়ামতসমূেহর �� িববরণ 

�িনেয়েছন; যা আ�াহ তা‘লার চরম ন�ায়-িন�ার বিহঃ�কাশ। 

ফেল কােফরেদর আর অজুহাত দাঁড় করােনার সুেযাগ থাকেব 

না। 

তেব এটা িঠক, আ�াহর দয়া তাঁর ��ােধর অ�গামী, তাঁর �মা 

তাঁর শাি�র অ�গামী; িক� তাঁর ��ফতার অত�� কিঠন এবং 

তাঁর শাি� বড়ই য�ণাদায়ক।  

 

* জাহা�ােম শাি�র কী �সই ধাপসমূহ? 

* সিব�াের বণ�নার �পছেন কী ��া? 

* এতদসে�ও অি�বাসীর অব�া কী? 

 

ভূিমকা 

জাহা�ােম অপরাধীেদর ��লন দীঘ� ও কিঠন করেত �সখােন 

আ�াহ িবিভ� রকম শাি�র ব�ব�া কেরেছন। কুরআনুল কারীেম 

�স�েলা িতিন ���েপ বণ�না কেরেছন, 
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িবশাল হাতুিড় িদেয় আঘাত 

আ�াহ বেলন, 

 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

 ٢١ - ١٩ا�ج:  َّ حس جس مخ جخ

 “অতএব যারা কােফর, তােদর 

জেন� আ�েনর �পাশাক �তির 

করা হেয়েছ। তােদর মাথার 

ওপর ফুট� পািন �ঢেল �দওয়া 

হেব। ফেল তােদর �পেট যা 

আেছ, তা এবং চম� গেল �বর 

হেয় যােব। তােদর জেন� 

আেছ �লাহার হাতুিড়।” (সূরা 

হ� ১৯-২১) 
 

সুতরাং জাহা�ােম কােফরেদরেক চাবুক এবং �লাহার গরম ও 

ভারী হাতুিড় িদেয় আঘাত কের তােদর �দহ িছ�িবি�� করা 

হেব। পুনরায় �দহ গঠন কের আবার একইভােব আঘাত কের 

তােক িছ�িবি�� করা হেব। এভােবই চলেত থাকেব তার 

শাি�। 
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দ� হওয়ার পর নতুন চামড়া পুন�াপন 

আ�েন দ� হবার ফেল অি�বাসীর �দেহর চামড়া পুেড় যােব। 

চামড়া ব�থা অনুভেবর অন�তম অ�। তাই পুনদ�� করেত 

তদ�েল নতুন চামড়া পুন�াপন করা হেব।  

আ�াহ বেলন, 

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ 

 َّ ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل مل يك

 ٥٦ال�ساء: 

“এেত সে�হ �নই �য, আমার িনদশ�নসমূেহর �িত �যসব �লাক 

অ�ীকৃিত �াপন করেব, আিম তােদরেক আ�েন িনে�প করব। 

তােদর চামড়া�েলা যখন �েল-পুেড় যােব, তখন আবার তা 

পাে� �দব অন� চামড়া িদেয়, যােত তারা আযাব আ�াদন 

করেত থােক। িন�য়ই আ�াহ মহাপরা�মশালী, ��াময়।” 

(সূরা িনসা-৫৬) 
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উপেরা� আয়াতিট িচিকৎসা িব�ােন আল-কুরআেনর 

িব�য়কর এক �বিশ���েপ সু�িস� হেয়েছ। 

গেবষণায় জানা �গেছ, �দেহর উপিরভাগ হওয়ায় চামড়াই ব�থা-

য�ণা অনুভেবর একমা� অ�। চামড়া যিদ িতন িডি�র উপের 

দ�তার িশকার হয়, তেব তা অনুভূিত শি� হািরেয় �ফেল। 

ফেল শাি� অব�াহত থাকা দ� চামড়ায় �কােনা �ভাব �ফেল 

না। এ কারেণই ব�থার অনুভূিত অব�াহত রাখার উে�েশ� আল-

কুরআেন নতুন চামড়া পুন�াপেনর কথা বলা হেয়েছ। 
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িশকল পিরেয় �টেন �হচঁেড় �নয়া হেব 

আ�াহ বেলন, 

 َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ 

 ١٣ - ١٢ا�ز�ل: 

 “িন�য় আমার কােছ আেছ িশকল ও অি�কু�। গল�হ হেয় 

যায় এমন খাদ� এবং য�ণাদায়ক শাি�।” (সূরা মুযযাি�ল 

১২,১৩) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 ٧٢ - �٧١فر:  َّ مي زي ري ٰى ين

 “যখন �বিড় ও শৃ�ল তােদর গলেদেশ পড়েব। তােদরেক �টেন 

িনেয় যাওয়া হেব ফুট� পািনেত, অতঃপর তােদরেক আ�েন 

�ালােনা হেব।” (সূরা গািফর-৭১,৭২) 

অপর আয়ােত, 

 هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ 

 ٤٨ - ٤٧القمر:  َّ جي ٰه مه جه

 “িন�য় অপরাধীরা পথ�� ও িবকার��। �যিদন তােদরেক মুখ 

�হচঁেড় �টেন �নয়া হেব জাহা�ােম, বলা হেব- অি�র খাদ� 

আ�াদন কর।” (সূরা �ামার-৪৭,৪৮) 
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উপুড় কের �হচঁেড় �নয়া হেব 

আ�াহ বেলন, 

 هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ 

 ٤٨ - ٤٧القمر:  َّ جي ٰه مه جه

“িন�য় অপরাধীরা পথ�� ও িবকার��। �যিদন তােদরেক মুখ 

�হঁচেড় �টেন �নয়া হেব জাহা�ােম, বলা হেব- অি�র খাদ� 

আ�াদন কর।” (সূরা �ামার-৪৭,৪৮) 

এসময় তােদর হাত-পা বাঁধা থাকেব, যা তােদর য�ণােক আেরা 

বািড়েয় �দেব।  

আ�াহ বেলন, 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّ 

 ىل مل  يك ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل

 ٧٢ - �٦٩فر:  َّ مي زي ري

“আপিন িক তােদরেক �দেখনিন, যারা আ�াহর আয়াত স�েক� 

িবতক� কের, তারা �কাথায় িফরেছ? যারা িকতােবর �িত এবং 

�য িবষয় িদেয় আিম রাসূলেদরেক ��রণ কেরিছ, �স িবষেয়র 

�িত িমথ�ােরাপ কের। অতএব, স�রই তারা জানেত পারেব। 
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যখন �বিড় ও শৃ�ল তােদর গলেদেশ পড়েব। তােদরেক �টেন 

িনেয় যাওয়া হেব ফুট� পািনেত অতঃপর তােদরেক আ�েন 

�ালােনা হেব।” (সূরা গািফর ৬৯-৭২) 

 

ফুট� পািন িদেয় িবগিলতকরণ 

অপরাধীেদর শরীের ফুট� পািন �ঢেল �দওয়া হেব, ফেল তােদর 

নািড়ভুিঁড় ও পাক�লী গেল িছ�িবি�� হেয় যােব। আ�াহ 

বেলন, 

 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

ا�ج:  َّ جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

٢٠ - ١٩ 

“অতএব যারা কােফর, তােদর জেন� আ�েনর �পাশাক �তির 

করা হেয়েছ। তােদর মাথার ওপর ফুট� পািন �ঢেল �দওয়া 

হেব। ফেল তােদর �পেট যা আেছ, তা এবং চম� গেল �বর হেয় 

যােব।” (সূরা হ�-১৯,২০) 

 

মুখবয়ব দ�করণ 

�চহারা মানুেষর সব�ে�� অ�। আর তাই নবী করীম সা. কােরা 

�চহারায় আঘাত করেত িনেষধ কেরেছন। জাহা�ােম 

অপরাধীেদর �চহারাসমূহ আ�েন দ� করা হেব। আ�াহ বেলন, 
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 هن من خن حن جن ُّ 

 ١٠٤ا�ؤمنون:  َّ  مه جه

 “আ�ন তােদর মুখম�ল দ� 

করেব এবং তারা তােত বীভৎস 

আকার ধারণ করেব।” (সূরা 

মুিমনুন-১০৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّ 

 ٩٠ا�مل:  َّ يي ىي

“এবং �য ম� কাজ িনেয় আসেব, তােক অি�েত অধঃমূেখ 

িনে�প করা হেব। �তামরা যা করিছেল, তারই �িতফলন 

�তামরা পােব।” (সূরা নামল-৯০) 

অন�� বেলন, 

 ٥٠إبراهيم:  َّ مح جح مج  حج مث هت مت ُّ 

“তােদর জামা হেব দাহ� আলকাতরার এবং তােদর মুখম�লেক 

আ�ন আ�� কের �ফলেব।” (সূরা ইবরাহীম-৫০) 

আ�াহ বেলন, 

 يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ 

 ٢٤ا�ز�ر:  َّ زن  رن مم ام
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“�য ব�ি� �কয়ামেতর িদন তার মুখ �ারা অ�ভ আযাব �ঠকােব 

এবং এ�প জােলমেদরেক বলা হেব, �তামরা যা করেত তার 

�াদ আ�াদন কর! �স িক তার সমান, �য এ�প নয়?” (সূরা 

যুমার-২৪) 

ওপর� �কয়ামেতর ময়দােন তােদরেক অ�, বিধর ও মূক কের 

উঠােনা হেব। আ�াহ বেলন, 

 ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّ 

 ٩٧اإل�اء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي

“আিম �কয়ামেতর িদন তােদর সমেবত করব তােদর মুেখ ভর 

িদেয় চলা অব�ায়, অ� অব�ায়, মুক অব�ায় এবং বিধর 

অব�ায়। তােদর আবাস�ল হেব জাহা�াম। যখনই িনব�ািপত 

হওয়ার উপ�ম হেব আিম তখন তােদর জেন� অি� আরও বৃি� 

কের �দব।” (সূরা ইসরা-৯৭) 

 

জাহা�ােমর শৃে� উঠেত বাধ� করা হেব 

এটাও হেব এক�কার অি�-শাি�। আ�াহ বেলন, 

١٧ا�دثر:  َّ  هي مي خي ُّ   

 “আিম স�রই তােক শাি�র পাহােড় আেরাহণ করাব।” (সূরা 

মু�াছিছর-১৭) 
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�চহারা কােলা ও কুৎিসত কের �দওয়া হেব 

পরকােল অি�বাসীর �চহারা�েলা কােলা কুৎিসত কের �দওয়া 

হেব। আ�াহ বেলন,  

 خس حس جس مخ جخمح  جح مج حج مث ُّ 

آل  َّ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس

 ١٠٦عمران: 

“�সিদন �কােনা �কােনা মুখ উ�ল হেব, আর �কােনা �কােনা 

মুখ হেব কােলা। ব�তঃ যােদর মুখ কােলা হেব, তােদর বলা 

হেব, �তামরা িক ঈমান আনার পর কােফর হেয় িগেয়িছেল? 

এবার �স কুফরীর িবিনমেয় আযােবর �াদ �হণ কর।” (সূরা 

আেল ইমরান-১০৬) 

�সই বীভৎস ও কুৎিসত �চহারা �দেখ মেন হেব, তােদর 

�চহারায় �যন রাি�র ঘন অ�কার �নেম এেসেছ। আ�াহ বেলন, 

 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّ 

 ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ  ُّ

 ٢٧يو�س:  َّ يت ىت نت مت زترت يب

 “আর যারা স�য় কেরেছ অকল�াণ অসৎ কেম�র বদলায় �স 

পিরমাণ অপমান তােদর �চহারােক আবৃত কের �ফলেব। �কউ 

�নই তােদরেক বাঁচােত পাের আ�াহর হাত �থেক। তােদর 
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মুখম�ল �যন �ঢেক �দওয়া হেয়েছ আঁধার রােতর টুকেরা িদেয়। 

এরা হেলা জাহা�ামবাসী। এরা এেতই থাকেব অন�কাল।” 

(সূরা ইউনুস-২৭) 

 

আ�ন কােফরেদর �ব�ন কের রাখেব 

সামেন-�পছেন উপের-নীেচ সবিদক �থেকই আ�ন তােদরেক 

পিরেব�ন কের রাখেব। আ�াহ বেলন, 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي ُّ 

 ٥٥العنكبوت:  َّ ّٰ  ِّ ُّ

“�যিদন আযাব তােদরেক �ঘরাও করেব মাথার ওপর �থেক 

এবং পােয়র নীচ �থেক। আ�াহ বলেবন, �তামরা যা করেত, 

তার �াদ �হণ কর।” (সূরা আনকাবুত-৫৫) 

অন�� বেলন, 

 يلىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 ١٦ا�ز�ر:  َّ  رن مم ام

“তােদর জেন� ওপর িদক �থেক এবং নীেচর িদক �থেক 

আ�েনর �মঘমালা থাকেব। এ শাি� �ারা আ�াহ তাঁর 

বা�ােদরেক সতক� করেছন �য, �হ আমার বা�াগণ, আমােক 

ভয় কর!” (সূরা যুমার-১৬) 

আরও বেলন, 
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 َّ جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّ 

 ٥٤العنكبوت: 

 “তারা আপনােক আযাব �রাি�ত করেত বেল; অথচ জাহা�াম 

কােফরেদরেক �ঘরাও করেছ।” (সূরা আনকাবুত-৫৪) 

 

আ�েনর �াচীর 

জাহা�ােম আ�েনর �াচীর কােফরেদরেক অবেরাধ কের রাখেব, 

ফেল তারা �সখান �থেক কখনই �বর হেত পারেব না। আ�াহ 

বেলন, 

 مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

 َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث

 ٢٩ا�كهف: 

“আিম জােলমেদর জেন� অি� ��ত কের �রেখিছ, যার �ব�নী 

তােদরেক পিরেব�ন কের থাকেব। যিদ তারা পািনয় �াথ�না 

কের, তেব পঁুেজর ন�ায় পািনয় �দওয়া হেব যা তােদর মুখম�ল 

দ� করেব। কত িনকৃ� পািনয় এবং খুবই ম� আ�য়।” (সূরা 

কাহফ-২৯) 

 

�দয় �ািলেয় �দেব 
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জাহা�ােম অপরাধীেদর �দহ িবশালকায় হেব, এতদসে�ও 

আ�ন তােদর অ�রীে� িগেয় �প�ছুেব। আ�াহ বেলন, 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُُِّّّ 

 ٧ - ٤ا�مزة:  َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب

“কখনও না, �স অবশ�ই িনি�� হেব িপ�কারীর মেধ�। আপিন 

িক জােনন, িপ�কারী কী? এটা আ�াহর ��িলত অি�, যা 

�দয় পয�� �প�ছুেব।” (সূলা �মাযা ৪-৭) 

পুড়েত পুড়েত যখন অ�র পয�� �প�ছুেব, তখন তার �দহ 

পুনগ�ঠন কের �দওয়া হেব। 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

 ٢٩ - ٢٦ا�دثر:  َّ زت رت

“আিম তােক দািখল করব অি�েত। আপিন িক বুঝেলন অি� 

কী? এটা অ�ত রাখেব না এবং ছাড়েবও না। মানুষেক দ� 

করেব।” (সূরা মু�াছিছর ২৬-২৯) 

এখােন ‘অ�ত রাখেব না’ অথ�, হাড়, মাংস ও মি�� সবিকছুই 

আ�ন দ� কের �ফলেব। 

নবী করীম সা. �থেক বিণ�ত একিট হািদেসও উপেরা� িবষেয়র 

�িত ইি�ত পাওয়া যায়। 
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িতিন বেলন, “�য ব�ি� ছুিরকাঘােত আ�হত�া করল, জাহা�ােম 

�স অন�-অসীমকাল তার �পেট ছুিরকাঘাত করেত থাকেব। �য 

িবষপােন আ�হত�া করল, জাহা�ােম �স অন�-অসীমকাল 

িবষপান কের মৃতু�র য�ণা �ভাগ করেত থাকেব। �য পব�ত-চূড়া 

�থেক পেড় আ�হত�া করল, জাহা�ােম �স অন�-অসীমকাল 

আ�েন িনপিতত হেত থাকেব।” (মুসিলম-৩১৩) 

 

ল�া ও পিরতাপ 

পরকােল কােফররা যখন অি� �ত�� করেব, তখন তারা 

িনদা�ণ লি�ত ও চরম অনুত� হেব। িক� �সখােন তােদর 

পিরতাপ �কােনাই কােজ আসেব না। আ�াহ বেলন,  

 خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من

 ٥٤يو�س: 
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“ব�তঃ যিদ �েত�ক অপরাধী 

যখন আযাব �দখেব, তখন তার 

কােছ যিদ এত পিরমাণ থােক 

যা আেছ সম� জিমেনর মােঝ, 

তেব অবশ�ই �স�েলা িনেজর 

মুি�র িবিনমেয় িদেত চাইেব 

আর �গাপেন �গাপেন অনুতাপ 

করেব। ব�তঃ তােদর জন� 

িস�া� হেব ন�ায়স�ত এবং 

তােদর ওপর জুলুম হেব না।” 

(সূরা ইউনুস-৫৪) 

�ء�   ��ل � �� ����  ��ء �� �ن �� أرأ��� � ����ل ا������ ��م ��

رض
�
��� ذ��� ا�  ���� ��� ���  ����ل ، ����  ����ل ��؟ ����ي أ

   � ذ�� �� أ�� �� ��

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন কােফরেক সামেন 

এেন বলা হেব, �তামার যিদ জিমন-ভর �ণ� ভা�ার থাকত, তুিম 

িক আজ �স�েলা �তামার মুি�পণ িহেসেব িদেত চাইেত? �স 

বলেব, হ�াঁ..! তােক বলা হেব, আিম �তা দুিনয়ােত �তামার কােছ 

এর �চেয়ও �ু� ও সামান� ব� �চেয়িছলাম..” (বুখারী-৬১৭৩) 

অথ�াৎ দুিনয়ােত আ�াহ �তামার কােছ ঈমান ও আ�াহর 

এক�বােদর সত�ায়ন �চেয়িছেলন। একিন�ভােব তাঁরই এবাদত 
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কামনা কেরিছেলন; যা �তামার জন� অিত সামান� ও অেনক 

সহজ িছল, আর তুিম তা না কের িমথ�ােরাপ কেরছ ও িবমুখ 

�থেকছ। সুতরাং �তামার �কােনা মুি�পণই আজ গৃহীত হেব 

না। 

 

আ�েন নািড়ভুঁিড় িছেড় পড়েব 

আ��দশ�েনর উে�েশ� সৎকােজর আেদশকারী অসদুে�শ�বান 

�লাকেদর ��ে� এ�প শাি� �েযাজ� হেব। িনেজর 

�খাদাভী�তা �দশ�েনর উে�েশ� �স �লাকেদর মােঝ সৎকথা 

বেল �বড়াত, িক� �গাপেন �স িনেজই অসৎকােজ িল� হেতা। 
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নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন ব�ি�েক এেন 

জাহা�ােম িনে�প করা হেব, অতঃপর তার �পেটর নািড়ভুঁিড় 

িছ�িবি�� হেয় যােব, গাঁধা �যমন চাকার �পছেন ঘুরেত থােক, 

�সও এ�েলার �পছেন ঘুরেত থাকেব। অি�বাসী তার কােছ 

সমেবত হেয় বলেব, �হ অমুক, তুিম িক সৎকােজর আেদশ ও 

অসৎকাজ �থেক িনেষধ করেত না? �স বলেব, হ�াঁ.. করতাম। 

তেব অপরেক সৎকােজর আেদশ কের আিম তা পালন করতাম 
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না এবং অন�েক িনেষধ কের িনেজ তােত িল� হতাম।” 

(মুসিলম-৭৬৭৪) 

�  ��و رأ���   ��ل �ا��  ���� �� � ا�� � �� ����  �
�

 �� أول �ن ، ا���ر �

   ا���ا�� ���

নবী করীম সা. বেলন, “আিম আমর িবন আেমর খুযায়ীেক 

আ�েন তার নািড়ভুঁিড় িছেড় �ফলেত �দেখিছ। দুিনয়ােত �স 

সব��থম জ� �ছেড়িছল।” (বুখারী-৪৩৪৭) 

অথ�াৎ �স মূিত�র নােম প� �ছেড় িদত, �কউ �স�েলা ব�বহার 

ও তােত আেরাহণ করেত পারত না। আমর িবন লুহাই �স-ই 

সব��থম এ কুসং�ার চালু কের এবং মানুষ পরবত�ীেত তা 

অনুসরণ করেত �� কের। কিঠন আযােবর ফেল তার 

নািড়ভুিঁড় িছেড় পড়েব এবং �স তার চারপােশ �দি�ণ করেত 

থাকেব। 

 

জাহা�ােম উপাস�ও উপাসনাকারীর স�ী হেব 

কােফর ও মুশেরকরা তােদর পূজ� মূিত� ও উপাস��েলােক মহান 

মেন করত। তােদর নােম প� বিল িদত। তােদর খুিশ করেত 

জান-মাল ব�য় করত। মেন করত, তারা উপকার ও অপকােরর 

�ভূ। �কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা তােদর সােথ তােদর 

উপাস�েদরেকও জাহা�ােম িনে�প করেবন। তারা �তা িনেজরাই 

মু� হেত পারেব না, তেব অন�েদর কী কের মু� করেব? 



 713

আ�াহ বেলন, 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّ 

 متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ

 ٩٩ -  ٩٨األن�ياء:  َّ  مج حج مث هت

 “�তামরা এবং আ�াহর 

পিরবেত� �তামরা যােদর পুজা 

কর, �স�েলা জাহা�ােমর 

ই�ন। �তামরাই তােত �েবশ 

করেব। এই মূিত�রা যিদ উপাস� 

হেতা, তেব জাহা�ােম �েবশ 

করত না। �েত�েকই তােত 

িচর�ায়ী হেয় পেড় থাকেব।” 

(সূরা আি�য়া ৯৮-৯৯) 

 

িচৎকার ও আত�নাদ 

জাহা�াম �থেক �বর হওয়ার আশায় তারা �সখােন িচৎকার 

করেত থাকেব। আ�াহ বেলন, 
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 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّ 

  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حضجض مص

 ٣٧فاطر:  َّ حك جك مق حق مف خف

“�সখােন তারা আত�-িচৎকার কের বলেব, �হ আমােদর 

পালনকত�া, �বর ক�ন আমােদরেক, আমরা সৎকাজ করব, 

পূেব� যা করতাম, তা করব না। (আ�াহ বলেবন) আিম িক 

�তামােদরেক এতটা বয়স �দইিন, যােত যা িচ�া করার িবষয় 

িচ�া করেত পারেত? ওপর� �তামােদর কােছ সতক�কারীও 

আগমন কেরিছল। অতএব আ�াদন কর। জােলমেদর জেন� 

�কােনা সাহায�কারী �নই।” (সূরা ফািতর-৩৭) 

হায় িনয়িত! �কাথায় মূিত�র সামেন �তামােদর �সই ��ন ও 

িমনিত?! রাসূলেদর িমথ�াচারণ কী উপকার কেরেছ �তামােদর?! 

 

পােপর �ীকােরাি� 

শাি� �ত�� কের তারা তােদর ��তা ও কুফুরী �ীকার কের 

�নেব। আ�াহ বেলন,  

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ 

 ١١ - ١٠ا�لك:  َّ  خل حل جل مك
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“তারা আরও বলেব, যিদ আমরা �নতাম অথবা বুি� খাটাতাম, 

তেব আমরা জাহা�ামবাসীেদর মেধ� থাকতাম না। অতঃপর 

তারা তােদর অপরাধ �ীকার করেব। জাহা�ামীরা দূর �হাক!” 

(সূরা মুলক ১০-১১) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّ 

 ١٠٧ - ١٠٦ا�ؤمنون:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه

“তারা বলেব, �হ আমােদর পালনকত�া, আমরা দুভ�ােগ�র হােত 

পরাভূত িছলাম এবং আমরা িছলাম িব�া� জািত। �হ আমােদর 

পালনকত�া, এ �থেক আমােদরেক উ�ার ক�ন; আমরা যিদ 

পুনরায় তা কির, তেব আমরা �গানাহগার হব।” (সূরা মুিমনুন 

১০৬-১০৭) 

�সিদন তােদর �কােনা িমনিতই কবুল হেব না, বরং বলা হেব, 

 ١٠٨ا�ؤمنون:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ 

“�তামরা িধকৃত অব�ায় এখােনই পেড় থাক এবং আমার সােথ 

�কােনা কথা বেলা না।” (সূরা মুিমনুন-১০৮) 

 

জাহা�ােমর �হরীেদর কােছ তােদর দয়ািভ�া 
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আ�াহর কােছ দয়া�াথ�না কের 

যখন তারা িনরাশ হেয় যােব, 

তখন জাহা�ােমর �হরীেদর 

কােছ তারা দয়ািভ�া চাইেব। 

শাি� লাঘব করেত আ�াহর 

কােছ তােদর সুপািরশ কামনা 

করেব। আ�াহ বেলন, 

 خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّ 

 جم يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك

 مه جه ين ىن من خنحن جن يمىم  مم خمحم

 ٥٠ - �٤٩فر:  َّ يه  ىه

“যারা জাহা�ােম আেছ, তারা জাহা�ােমর র�ীেদরেক বলেব, 

�তামরা �তামােদর পালনকত�ােক বল, িতিন �যন আমােদর 

�থেক একিদেনর আযাব লাঘব কের �দন। র�ীরা বলেব, 

�তামােদর কােছ িক সু�� �মাণািদসহ �তামােদর রাসূল 

আেসনিন? তারা বলেব, হ�াঁ..! র�ীরা বলেব, তেব �তামরাই 

�দায়া কর। ব�তঃ কােফরেদর �দায়া িন�লই হয়।” (সূরা 

গািফর ৪৯-৫০) 

 

মৃতু� কামনা 
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শত আকুিতর পরও যখন শাি� লাঘব হেব না, তখন তারা 

িন�ৃিতর উে�েশ� মৃতু�কামনা করেব। আ�াহ বেলন, 

ا�زخرف:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي ُّ 

٧٧ 

“তারা �ডেক বলেব, �হ মােলক, পালনকত�া আমােদর িকসসাই 

�শষ কের িদন। �স বলেব, িন�য় �তামরা িচরকাল থাকেব।” 

(সূরা যুখ�ফ-৭৭) 

তােদর বলা হেব, 

 ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم ُّ 

 ١٦الطور:  َّ  جي يه

“এেত �েবশ কর অতঃপর �তামরা সবর কর অথবা না কর, 

উভয়ই �তামােদর জন� সমান। �তামরা যা করেত �তামােদরেক 

�কবল তারই �িতফল �দওয়া হেব।” (সূরা �ুর-১৬) 

 

অিত সংকীণ� �েল িনি�� হেব, নড়াচড়ার সুেযাগ 

থাকেব না 

জাহা�াম স�েক� আ�াহ বেলন, 
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 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ١٤ -  ١٢الفرقان:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 “অি� যখন দূর �থেক তােদরেক �দখেব, তখন তারা �নেত 

পােব তার গজ�ন ও ��ার। যখন এক িশকেল কেয়কজনেক 

বাঁধা অব�ায় জাহা�ােমর �কােনা সংকীণ� �ােন িনে�প করা 

হেব, তখন �সখােন তারা মৃতু� ডাকেব। বলা হেব, আজ �তামরা 

এক মৃতু�েক �ডেকা না অেনক মৃতু�েক ডাক।” (সূরা ফুরকান 

১২-১৪) 

 

িমনিত ও ��ন 

আ�াহ বেলন, 

 ١٠٦هود:  َّ حط مض خض حض جض ُّ 

 “�সখােন তারা আত�নাদ ও চীৎকার করেত থাকেব।” (সূরা হূদ-

১০৬) 

 

 ----------- 

উপেদশ, 

জাহা�াম �থেক বাঁেচা.. �খজুেরর একিট অংশ দান কের 

হেলও!.. 
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জা�াত ও জাহা�ােমর 

অিধকাংশ অিধবাসী নারী 
 

একািধক হািদস �ারা �মািণত �য, জা�ােত পু�ষেদর �চেয় 

নারীেদর সংখ�া �বিশ হেব । িঠক �তমিন জাহা�ােমও।  

 

* কীভােব? 

* কী �মাণ? 

* কী ��া? 

 

ভূিমকা 

এবাদেতর ��ে� আ�াহ তা‘লা নারী-পু�ষ 

সকলেক একই �ের �রেখেছন। তেব 

�ভাবগত িকছু িবষেয় উভেয়র মেধ� পাথ�ক� 

িদেয়েছন। অিধকাংশ ��ে� তােদর পালনীয় 

একই; �যমন পাঁচওয়া� নামায, রমযােনর 

�রাযা, সামথ�� থাকেল হে� গমন, যাকাত 

�দান ইত�ািদ। উভেয়র জন�ই ব�িভচাের 

িল� হওয়া, িমথ�া বলা, মদপান করা.. 
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ইত�ািদ �যমন হারাম কেরেছন, �তমিন উভেয়র জন�ই জা�ােতর 

সুখরািজর �িত�িত িদেয়েছন। 

 

িজ�াসা 

জা�ােত কারা সংখ�াগির� হেব, পু�ষ নািক নারী? 

উ�রঃ �খ�াত সাহাবী আবু �রায়রা রা. এর স�ুেখ 

একবার কিতপয় �লাক এ িনেয় আেলাচনা করিছল। তােদর 

আেলাচনা �েন িতিন বলেলন, নবী করীম সা. িক বেলনিন.. 
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 “সব��থম জা�ােত �েবশকারী দল পূিন�মার চাঁেদর ন�ায় উ�ল 

হেব। ি�তীয়দল আকােশ ন��সমূেহর ন�ায় আেলািকত হেব। 

তােদর �েত�েকর জন� থাকেব দু’জন কের �ী, মাংেসর নীেচ 

তােদর মি�ে�র অংশ�েলাও �দখা যােব। জা�ােত �কউ 

অিববািহত থাকেব না।” (মুসিলম-৭৩২৫) 

উপেরা� হািদস ��তই �মাণ কের, জা�ােত নারীগণ 

সংখ�াগির� হেব। তারা পু�ষেদর �চেয় ি��ণ সংখ�ক বা 

তেতািধক হেব। 

জা�ােত নারীেদর ���� �রেদর �চেয়ও অিধক হেব। এ িবষেয় 

িব�ািরত আেলাচনা সামেন আসেব ইনশাআ�াহ। 
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িজ�াসা 

অপর হািদেস জাহা�ােম নারীেদর সংখ�াগির� 

হওয়ার িবষয়িট পির�ারভােব বিণ�ত হেয়েছ! 

এতদুভেয়র মােঝ সাম�স� কী কের স�ব? 

উ�রঃ দুিনয়ােত মূলত পু�ষেদর �চেয় নারীেদর সংখ�াই �বশী। 

হািদেস এেসেছ, �কয়ামেতর পূব�মুহূেত� নারীেদর সংখ�া এত 

�বশী হেব �য, প�াশজন নারীর দািয়�ভার একজন পু�ষ �হণ 

করেব। বত�মান সমােজ নারী জে�র হার িদনিদন বৃি� পাে�। 

স�িত �কােনা �কােনা �দেশ �িত পাঁচ নারীর িবপরীেত 

একপু�ষ অিধি�ত। এভােবই সৃি�র ইিতহােস নারীস�দায় 

অিধক থাকেব। অতঃপর দুিনয়ার অেধ�ক পু�ষ এবং অেধ�ক 

নারী যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখনও নারীেদর সংখ�া 

অিধকই �থেক যােব। এভােব জাহা�ােমও নারীেদর সংখ�া �বশী 

হেয় যােব।  

“জাহা�ােম নারীেদর সংখ�া �বশী হেব” কথা �ারা নারী 

স�দায়েক অপমান করা উে�শ� নয়; বরং নারীেদর অপরােধ 

িল� হওয়া পু�ষেদর তুলনায় অিধক �িতকর িবধায় �সিট বলা 

হেয়েছ। 
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 ------------- 

বুি�দী� অধ�য়ন, 

হািদস অধ�য়েন বুঝা যায়, নারীরাই জা�ােত সংখ�াগির� 

থাকেব। 
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জাহা�ামীেদর ঝগড়া 

 

দুিনয়ােত তারা �নাহ ও 

অপরােধর ��ে� পর�র 

সহায়তা করত। িক� 

পরকােল জাহা�ােম তােদর 

পর�র স�ক� হেব 

স�ূণ� িবপরীত। 

 

* কী অব�া হেব তােদর �কয়ামেতর িদন? 

* �কাথায় তােদর ব�ু�? 

* তারা িক পর�র িববােদ িল� হেব? 

 

ভূিমকা 

পাপ ও অপরােধর িভি�েত সৃ� স�ক� �কয়ামেতর িদন শ�তা 

ও িবে�েষ �প �নেব। দুিনয়ায় আপন ও অ�র� ব�ু �সিদন 

চরম শ�েত পিরণত হেব। 

 

পর�র অিভশাপ দান 

এেদর পিরণােমর িববরণ িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 
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 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 َّ نت مت زت رت يب  ىب نب مب

 ٢٥العنكبوت: 

“এরপর �কয়ামেতর িদন �তামরা এেক অপরেক অ�ীকার 

করেব এবং এেক অপরেক অিভশাপ �দেব। �তামােদর িঠকানা 

জাহা�াম এবং �তামােদর �কােনা সাহায�কারী �নই।” (সূরা 

আনকাবুত-২৫) 

হ�াঁ.. এেক অপরেক অিভস�াত করেত থাকেব। পািপ� যখন 

দুিনয়ায় তােক পাপাচাের �েরাচনাকারী ব�ুেক �দখেব, তখন 

রােগ অি�শম�া হেয় উঠেব। কারণ, তার কারেণই আজ তার এই 

পিরণিত। অতঃপর এেক অপরেক অিভশাপ িদেত থাকেব। 

 

�নতৃ�ানীয় ব�ি�বগ� 

মানুষ �নতৃ� ও কতৃ�ে�র ��ে� িবেভদ�বণ হেয় থােক। �কউ 

দ�তা, অিভ�তা ও �নতৃ�-�যাগ�তার বেল অনুসৃত হেয় যায়। 

আবার �কউ দুব�ল �মধা ও অদ�তার ফেল অনুসারী রেয় যায়। 

�কয়ামেতর িদন পাপাচাের সকল অনুসারী তােদর 

অনসৃতেদরেক লা‘নত করেব। এেক অপরেক িতর�ার করেব। 

আ�াহ বেলন, 
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 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ 

 نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زترت يب ىب

 ٢١إبراهيم:  َّ يث ىث

“সবাই আ�াহর সামেন দ�ায়মান হেব এবং দুব�েলরা 

বড়েদরেক বলেবঃ আমরা �তা �তামােদর অনুসারী িছলাম- 

অতএব, �তামরা আ�াহর আযাব �থেক আমােদরেক িকছুমা� 

র�া করেব িক? তারা বলেবঃ যিদ আ�াহ আমােদরেক সৎপথ 

�দখােতন, তেব আমরা অবশ�ই �তামােদরেক সৎপথ �দখাতাম। 

এখন �তা আমরা �ধয�চু�ত হই িকংবা সবর কির-সবই আমােদর 

জেন� সমান আমােদর �রহাই �নই।” (সূরা ইবরাহীম-২১) 

দুেভ�াগ, পািপ� �নতৃবেগ�র..! িধক, ��তার জনকেদর..! 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 خت حت جت هب  مب خب حب ُّ 

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس

 ٤٨ -  �٤٧فر:  َّ مغ جغ مع جع
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“যখন তারা জাহা�ােম পর�র িবতক� করেব, অতঃপর দুব�লরা 

অহংকারীেদরেক বলেব, আমরা �তামােদর অনুসারী িছলাম। 

�তামরা এখন জাহা�ােমর আ�েনর িকছু অংশ আমােদর �থেক 

িনবৃত করেব িক? অহংকারী বলেব, আমরা সবাই �তা 

জাহা�ােম আিছ। আ�াহ তাঁর বা�ােদর ফয়সালা কের 

িদেয়েছন।” (সূরা গািফর ৪৭-৪৮) 

অন�� বেলন, 

 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب

 َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث

 ٦٨ - ٦٦األحزاب: 

“�যিদন অি�েত তােদর মুখম�ল ওলট পালট করা হেব; �সিদন 

তারা বলেব, হায়! আমরা যিদ আ�াহর আনুগত� করতাম ও 

রাসূেলর আনুগত� করতাম। তারা আরও বলেব, �হ আমােদর 

পালনকত�া, আমরা আমােদর �নতা ও বড়েদর কথা �মেনিছলাম, 

অতঃপর তারা আমােদর পথ�� কেরিছল। �হ আমােদর 

পালনকত�া, তােদরেক ি��ণ শাি� িদন এবং তােদরেক মহা 

অিভস�াত ক�ন।” (সূরা আহযাব- ৬৬-৬৮) 

এই হেলা পথ��েদর পিরণিত। তারা তােদর আদশ� ব�ি�েদর 

অনুসারী িছল। অন�ায় কােজ তােদর সাদৃশ�তা অবল�ন করত। 
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ফেল িনেজরা পথ�� হওয়ার পাশাপািশ অনুসারীেদরেকও 

পথহারা কের �ফলত। তােদরেক িপতা-মাতার �িত আনুগত� 

�থেক িবমুখ রাখত। স�ানেদর সুিশ�া �দান ভুিলেয় িদত। 

নামায আদায় ও �রাযা পালন �থেক বারণ করত। �কয়ামেতর 

িদন তােদর সবার অপরাধ �কাশ করা হেব। �সিদন সকল 

অনুসৃত তােদর অনুসারীেদর গালম� ও িতর�ার করেব। 

সকেলই �সিদন চরম অনুত� হেব; িক� তােদর �সই অনুতাপ 

শাি� বৃি� ছাড়া �কােনা উপকাের আসেব না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------- 

সমাি�, 

আ�াহর স�ি� অজ�নুে�শ� ব�তীত সকল ব�ু� 

�কয়ামেতর িদন শ�তায় �প �নেব। 



 728

 

সব��থম যােদর িনে�প কের 

জাহা�ােমর আ�ন ��িলত করা হেব 
 

জাহা�ােমর আ�ন সব�দা ��লনশীল। সৃি�র পর �থেকই �স 

অিবরাম �লেছ। �কয়ামেতর িদন যখন সকল সৃি�র িহসাব হেব, 

তখন িকছু ব�ি�েক আ�াহ িনেয় আসেবন, যােদর মাধ�েম 

জাহা�ােমর আ�ন পুন-��িলত করেবন। সব��থম তােদরেক 

জাহা�ােম িনে�প করেবন। 

 

* তারা কারা? 

* কী তােদর অপরাধ? 

 

ভূিমকা 

কৃতকম� গৃহীত হওয়ার �ধান 

শত� হেলা, �কবল আ�াহর জন� 

হওয়া এবং শরীয়তস�ত প�ায় 

হওয়া। পাশাপািশ �লৗিককতা ও 

অিভনব প�িত মু� হওয়া। 

মানুেষর কৃতকম� যিদ �সমেত 
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হয়, তেবই তার কাজ গৃহীত হেব, ব�ি� মু� ও সফল হেয় 

যােব। 

 

�ফাই আল-আসবাহী �থেক বিণ�ত, 

�� �� ا���� ����  �� � أ�� د�� ا����� ��ذا �� �� ����
�
� ا�

���

� ���� ا���س ���ل �� ��ا ؟ ��� ة ����ت ��� ��� ���ت ��� ��ا أ�� ����

 �� � � و�� �ث ا���س ��� ��� و�� ��� � أ���ك �� و�� ��

� ����� ���� �� ر��ل � 
������ ����� ة أ�� ���ل و���� ���� 

����� ا���
�
 أ�� ��� ��  و���� �����  � ر��ل ������ ����� �

ة ���� ���� ��
�

����� ���ل أ��ق ��  ���� �
�
 � ر��ل ������ ����� �

  �
�

ي أ�� ���� �� ا���� ��ا � ه ��� ة أ�� ��� ��  و��� ���� ���� 

�� أ��ق ��  أ��ى
�

� � ����� ���ل و��
�
  � ر��ل ������ ����� �

�  و�� وأ�� 
�

ي أ�� ���� �� ا���� ��ا � ه ��� ة أ�� ��� ��  و��� ���� ���� 

� و��� أ��ق ��  أ��ى �� أ��� ���ل و��
�
 ر��ل ������ ����� ����

�   وأ�� ���  �
�

ي أ�� ��� �� ا���� ��ا � ه ���  أ�� ��� ��  و���

ة � �� ��را ��ل ��  ����ة ���� ���� �  ���ل أ��ق ��  و��
 ر��ل �����

�  ل ا������ ��م �ن إذا و���� ���رك � أن� �  ا����د إ� ���
����� 

� � ر�� �� ���� �� ��ول ����� أ�� و� ���� �  ����� ور�� ا���آن ��
�

� 

�� �� أ��� أ� ����رئ � ����ل ا��ل ����  ور�� � ���� �  �� أ��
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�ذا ��ل رب ��  �� ��ل ؟ ر���� 
�

 �� أ��م ��� ��ل ؟ ��� ���  ��� �

ء ء ا���� آ�� �ر وآ��  ���� ا����� � و���ل ���� � � ����ل ا���

 و����  ذاك ��� ��� ��رئ �� ��  إن ���ل أن أردت �� � و���ل

��ج أد�� � ���  ���� أو�� أ� � � ����ل ا��ل �����
�

 إ� �

�ذا ��ل رب ��  �� ��ل ؟ أ��
�

 ا��� أ�� ��� ��ل ؟ آ���� ���  ��� �

 ���� � و���ل ���� ا����� � و���ل ���� � � ����ل وأ���ق

��ي و����  كذا ��� ��� ��اد ��ن ���ل أن أردت �� �� ���  �
�

� ���� 

ذا � � ����ل � ��د أ��ت ����ل ؟ ���� ��� �� ��  �
�

� ����� ������ 

 � و���ل ���� ا����� � و���ل ���� � ���� � ����ل ���� ��� 

ب ��  ذاك ��� ��� ��يء ��ن ���ل أن أردت ��   � ر��ل ��

��  �
ة أ��  ��  ���ل ر���� � ���� � ��� أول ���ا�� أو��� ����  ا���ر ��

   ا������ ��م

“একদা মসিজেদ নববীেত �েবশ কের �দখলাম, একজন 

�লােকর পােশ অেনকেলাক জমােয়ত হেয়েছ। িজে�স করলাম, 

�ক উিন? বলল, আবু �রায়রা! অতঃপর আিম িগেয় তার সামেন 

বসলাম, িতিন মানুেষর কােছ হািদস বণ�না করিছেলন। বণ�না 

�শেষ িনজ�ন হেল িজে�স করলাম, সত� ও সেত�র 

�িতপালেকর �দাহাই িদেয় বলিছ, আমােক এমন একিট হািদস 

বলুন যা আপিন নবী করীম সা. এর মুখ �থেক �েনেছন এবং 
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উ�ম�েপ �জেনেছন ও বুেঝেছন! আবু �রায়রা বলেলন, হ�াঁ.. 

অবশ�ই আিম �তামােক এমন একিট হািদসই �নাব, যা নবী 

করীম সা. আমার কােছ বণ�না কেরেছন আর আিম তা 

উ�ম�েপ বুেঝিছ ও �জেনিছ। অতঃপর িতিন একিট দীঘ��াস 

�টেন িকছু�ণ নীরব রইেলন। অতঃপর �াভািবক হেয় বলেত 

লাগেলন, আিম �তামােক এমন একিট হািদস বলব, যা আ�াহর 

রাসূল আমােক বেলেছন, “�সিদন আিম এবং িতিন একিট কে� 

বসা িছলাম। সােথ তৃতীয় �কউ িছল না।” অতঃপর আবু 

�রায়রা আেরা একিট দীঘ��াস �টেন িকছু�ণ নীরব রইেলন। 

অতঃপর �াভািবক হেয় িনেজর �চহারা মুছেলন। বলেলন, হ�াঁ..! 

আিম �তামােক এমন একিট হািদস বলব, যা আ�াহর রাসূল 

আমােক বেলেছন, “�সিদন আিম এবং িতিন একিট কে� বসা 

িছলাম। �সখােন তৃতীয় �কউ িছল না।” অতঃপর িতিন পুনরায় 

কক�শ আঁওয়ােজ দীঘ��াস �টেন �চহারায় উপুড় হেয় পেড় 

�গেলন। এভােব তার অব�া অ�াভািবক �প িনি�ল। িকছু�ণ 

পর �াভািবক হেয় বলেত লাগেলন, নবী করীম সা. আমার 

কােছ বণ�না কেরেছন �য,  

“িন�য় �কয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘লা িবচারকায� স�াদেনর 

জন� অবতরণ করেবন। সকল উ�ত �সিদন নতজানু থাকেব। 

সব��থম যােদর ডাকা হেব, তারা হেলা কুরআন সংর�ণকারী, 

আ�াহর রা�ায় িনহত এবং অেঢল ধৈন�েয�র অিধকারী। 



 732

আ�াহ তা‘লা কুরআেনর 

পাঠকেক বলেবন, আমার 

রাসূেলর ওপর অবতরণকৃত 

িকতাব িক আিম �তামােক 

�শখাইিন? �স বলেব, অবশ�ই 

�হ �িতপালক! আ�াহ 

বলেবন, তেব তুিম �তামার 

�ান অনুপােত কী আমল 

কেরছ? �স বলেব, আিম 

রাত-িদন নামােয দাঁিড়েয় 

কুরআন পড়তাম। আ�াহ বলেবন, তুিম িমথ�া বেলছ! 

�ফেরশতাগণও বলেব, তুিম িমথ�া বেলছ! আ�াহ বলেবন, বরং 

তুিম �তা এই উে�েশ� পেড়ছ �য, �লােক �তামােক �ারী বলেব; 

আর তা �তা �তামােক বলা হেয়েছ! অতঃপর ধৈন�েয�র 

অিধপিতেক সামেন এেন 

আ�াহ বলেবন, আিম িক 

�তামােক ধন স�দ িদেয় 

অমুখােপ�ী কিরিন? �স বলেব, 

অবশ�ই �হ �িতপালক! তেব 

তুিম আমার �দওয়া স�দ 

�পেয় কী আমল কেরছ? �স বলেব, আিম আ�ীয়েদর �দখা�না 
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কেরিছ, দান সাদকা কেরিছ! আ�াহ বলেবন, তুিম িমথ�া বলছ! 

�ফেরশতাগণও বলেব, তুিম িমথ�া বলছ! আ�াহ বলেবন, বরং 

�তামার উে�শ� িছল, �লােক �যন �তামােক দানবীর বেল; আর 

�সটা �তামােক বলা হেয়েছ! 

অতঃপর আ�াহর পেথ িনহত 

ব�ি�েক উপি�ত কের বলা 

হেব, কী উে�েশ� তুিম যু� 

কেরছ? �স বলেব, িজহােদর 

আেদশ হেয়েছ, তাই আিম 

আপনার পেথ যু� করেত 

করেত িনহত হেয়িছ। আ�াহ 

বলেবন, তুিম িমথ�া বলছ! �ফেরশতাগণও বলেব, তুিম িমথ�া 

বলছ! আ�াহ বলেবন, বরং �তামার উে�শ� িছল, �লােক �যন 

বেল, অমুক অত�� সাহসী �যা�াউ 

আবু �রায়রা বেলন, অতঃপর আ�াহর রাসূল আমার হাঁটুেত 

হাত িদেয় মৃদু আঘাত কের বলেলন, �হ আবু �রায়রা, 

�কয়ামেতর িদন সব��থম এই িতনব�ি�েক িনে�প কের 

জাহা�ােমর আ�ন ��িলত করা হেব।” (িতরিমযী-২৩৮২) 

 

বুঝা �গল, কৃতকেম� িনয়েতর ��� অপিরসীম। সকল কােজর 

পূেব� িনয়তেক সংেশাধন কের �নয়া অপিরহায�। সবসময় 

অ�ির�া িনেভ�জাল রাখা উিচত। 
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-------- 

বুি�দী� বাণী, 

�কৃত িন�াবান �স, �য আপন সৎকম��েলাও �গাপন রােখ 

িঠকেযমন তার অসৎকেম�র কথা �গাপন রােখ।  
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�য সকল অপরােধ জাহা�াম �িত�ত 

 

আ�াহ তা‘লা মানুেষর �হদােয়েতর জন� দুিনয়ােত অসংখ� নবী 

রাসূল ��রণ কেরেছন। রাসূল �কােনাসময় িনেজর মন �থেক 

বািনেয় িকছু বেলন না; যা বেলন, সবই আ�াহর ��িরত ওিহ। 

মানুেষর কৃত অপরাধ িবিভ� ধরেণর হেয় থােক, িকছু আ�াহর 

অিধকােরর সােথ সংি�� আর িকছু বা�ার অিধকােরর সােথ 

স�ৃ�। সকল অপরাধই িলিপব� হে�; �ছাট-বড় �কােনা 

�নাহই বাদ যাে� না। কিতপয় অপরাধীেদর ব�াপাের ভয়াবহ 

শাি�র �িশয়ারী বিন�ত হেয়েছ। 

 

* �সই অপরাধ�েলা কী? 

* কারা �সই অপরাধী? 

* অন�ান� অপরােধর তুলনায় এ�েলার শাি� কিঠন �কন? 

 

ভূিমকা 

পালনকত�া মানুেষর বািহ�ক-আভ��রীণ সকলিকছু স�েক� 

�াত। িবচাের আ�াহ �থেক অিধক ন�ায়পরায়ণ �কউ নয়। 

িতিনই �ত িবচার স�াদনকারী, িতিনই সকল িবচারেকর 
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িবচারক। �যসব অপরােধ কিঠন শাি�র কথা বিণ�ত হেয়েছ, 

�স�েলা হেলা- 

 

িবচারকােয� দুন�ীিতকারী 

ন�ায়স�ত�েপ মানুেষর মােঝ 

িবচারকায� স�াদনকে� 

আ�াহ তা‘লা শরীয়ত 

(ইসলামী িবচারব�ব�া) 

অবতরণ কের বা�ােদরেক 

ন�ায়িবচােরর আেদশ কেরেছন, 

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّ 

 َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت

 ٩٠ا�حل: 

“আ�াহ ন�ায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আ�ীয়-�জনেক দান 

করার আেদশ �দন এবং িতিন অ�ীলতা, অস�ত কাজ এবং 

অবাধ�তা করেত বারণ কেরন। িতিন �তামােদর উপেদশ �দন 

যােত �তামরা �রণ রাখ।” (সূরা নাহেলা-৯০) 

সুতরাং �য ব�ি� িবচারকােয� দুন�ীিত করল, অিবচার করল, 

অন�ায় করল, ঘুষ িনেয় অসত�েক সমথ�ন করল, অবশ�ই �স 

িনেজর িঠকানা জাহা�ােম িনধ�ারণ করল।  
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নবী করীম সা. বেলন, “িবচারকবৃ� িতনদেল িবভ�- একদল 

জা�ােত এবং দুইদল জাহা�ােম যােব। �য িবচারক ন�ায় �জেন 

তদনুযায়ী রায় িদেয়েছ, �স জা�ােত যােব। �য িবচারক সত� 

�জেনও অিবচার কেরেছ, �স জাহা�ােম যােব। �য িবচারক না 

�জেন না বুেঝ িবচার কেরেছ, �সও জাহা�ােম যােব।” (আবু 

দাউদ-৩৫৭৫) 

 

নবীজীর ওপর িমথ�ােরাপ 

জালহািদস বণ�না কের তা আ�াহর রাসূেলর বাণী বেল �চার 

করা চরম অপরাধ ও িনদা�ণ গিহ�ত কাজ। এর �িতর 

ব�াপকতা বলার অেপ�া রােখ না; শরীয়েতর িবিধিবধােন 

গরিমল �দখা �দেব। ধম�ীয় ���পূণ� িবষয়াবলীেত সংশয় 

�কাশ পােব। এ কারেণই নবী করীম সা. এ ধরেণর অপরাধীর 

জন� জাহা�ােমর �িত�িত িদেয়েছন। 

  ا���ر ����� �����ا ���  ��ب �� ���� ، ���  �����ا ��   ��ل

বেলেছন, “আমার নােম িমথ�া বেলা না! �য আমার নােম িমথ�া 

বলেব, অবশ�ই �স জাহা�ােম �েবশ করেব।” (বুখারী-১০৬) 
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অন�ায়ভােব হত�া 

হত�া একিট িনম�ম অপরাধ। �কয়ামেতর িদন সব��থম মানুেষর 

রে�র ফায়সালা হেব। 

আ�াহ বেলন, 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 ٩٣ال�ساء:  َّ

“�য ব�ি� ���া�েম 

মুসলমানেক হত�া কের, তার 

শাি� জাহা�াম, তােতই �স 

িচরকাল থাকেব। আ�াহ তার 

�িত �ু� হেয়েছন, তােক 

অিভস�াত কেরেছন এবং 

তার জেন� ভীষণ শাি� ��ত 

�রেখেছন।” (সূরা িনসা-৯৩) 

�  أن ���   ��ل � ���� ��� �� ا�����ا ا������ ���
�
� � ���� �� 

������  �
�

�� ��م ���� � وإن ، ا���ر � �� ا����� �� ا��
�
   � �� وا�

নবী করীম সা. বেলন, “সকল ি�ন-ইনসান যিদ একজন 

মুিমনেক হত�া করেত এক� হয়, তেব সকলেকই আ�াহ 
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জাহা�ােম িনে�প করেবন। হত�াকারী ও হত�ার আেদশদাতার 

জন� আ�াহ জা�াত হারাম কেরেছন।” (আল মু�াদরাক-৮০৩৬ 

 

সুদ ভ�ক স�দায় 

ইসলাম একিট পূণ�া� 

জীবনিবধান। ধম�, সমাজ, 

অথ�নীিত.. সকল িবষেয়র সু�� 

িনেদ�শনা ইসলােম িবদ�মান। যার 

একিট সুদ িনিষ� হওয়া। আ�াহ 

বেলন, 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي ُّ 

 يبىب نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ٢٧٥ا�قرة:  َّ نت مت زت رت

“আ�াহ তা‘লা �য়-িব�য় �বধ কেরেছন এবং সুদ হারাম 

কেরেছন। অতঃপর যার কােছ তার পালনকত�ার প� �থেক 

উপেদশ এেসেছ এবং �স িবরত হেয়েছ, পূেব� যা হেয় �গেছ, তা 

তার। তার ব�াপার আ�াহর ওপর িনভ�রশীল। আর যারা পুনরায় 

সুদ �নয়, তারাই জাহা�ােম যােব। তারা �সখােন িচরকাল 

অব�ান করেব।” (সূরা বা�ারা-২৭৫) 
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� ��ل ��؟ و�� ، � ر��ل �� �  ����ا ا�����ت ا���� ا�����ا�   ��ل

ك � ا��� �  ا���� و��� وا���� ��
�� إ� � �م� ا���   ا����  ،وأ� ��

নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা সাতিট �ংসা�ক িবষয় �থেক 

�বঁেচ থােকা। সকেলই িজে�স করল, �স�েলা কী �হ আ�াহর 

রাসূল? বলেলন, আ�াহর সে� িশিরক, জাদু, অন�ায়ভােব 

আ�াহর অৈবধকৃত প�ায় �কােনা মানুষেক হত�া, সুদ ভ�ণ...” 

(বুখারী-২৬১৫) 

 

অন�ায়ভােব মানুেষর স�দ ভ�ণকারী 

আ�াহ বেলন, 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 

 نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

ال�ساء:  َّ لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث

٣٠ - ٢٩ 

“�হ ঈমানদারগণ, �তামরা এেক অপেরর স�দ অন�ায়ভােব 

�াস কেরা না। �কবলমা� �তামােদর পর�েরর স�িত�েম �য 

ব�বসা করা হয় তা �বধ। আর �তামরা িনেজেদর কাউেক হত�া 

কেরা না। িনঃসে�েহ আ�াহ তা‘লা �তামােদর �িত দয়ালু। 
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আর �য �কউ সীমাল�ন িকংবা জুলুেমর বশবত�ী হেয় এ�প 

করেব, তােক খুব শী�ই আ�েন িনে�প করা হেব। এটা 

আ�াহর পে� খুবই সহজসাধ�।” (সূরা িনসা ২৯-৩০) 

 

জােলমেদর পে� অব�ানকারী 

জুলুম বা অিবচােরর পিরণাম 

খুবই ভয়াবহ। আ�াহ তা‘লা 

জুলুমেক িনেজর ওপর হারাম 

কেরেছন। পাশাপািশ বা�ােদর 

ওপরও তা িনিষ� কেরেছন। 

সুতরাং কাউেক তার িরিযক, 

স�ান, �িসি� িকংবা চাকুরীর 

��ে� অিবচার করা অথবা অিবচারেকর পে� অব�ান �নয়া 

কিঠন অপরাধ। আ�াহ বেলন, 

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ُّ 

 ١١٣هود:  َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري

“আর পািপ�েদর �িত ঝুঁকেব না। নতুবা �তামােদরেকও 

আ�েন ধরেব। আর আ�াহ ব�তীত �তামােদর �কােনা ব�ু 

�নই। অতএব, �কাথাও সাহায� পােব না।” (সূরা হূদ-১১৩) 

অথ�াৎ জােলমেদর �থেক �কােনা�প সহায়তার আশা কেরা না। 

তােদর �ারা �তািরত হেয়া না। যিদ �তামরা তা কর, তেব 
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অবশ�ই জাহা�াম �তামােদর পাকড়াও করেব। আ�াহর আযাব 

�থেক �কউ �তামােদর র�া করেত পারেব না। 

 

জীবজ�েক শাি� �দান 

�  ا��أة �����   ��ل
�

� ��ة � ��� ��  ��� ���� ����� �  ��  ا���ر ���

 �� � � و� أ����� � إذ ���� � ��  و��  ����� ��� �� �
�  ���ش �� ��

رض
�
  � ا�

নবী করীম সা. বেলন, “জৈনক মিহলা একিট িবড়াল ছানােক 

বি� কেরিছল। এমতাব�ায় মিহলার মৃতু� হেল মিহলা 

জাহা�ােম �েবশ কেরিছল। বি� কের �স িবড়ালছানােক 

�কােনা খাদ� �দয়িন, পািন �দয়িন। জিমন �থেক ঘাষ (বা 

�পাকামাকড়) খাওয়ার জন� �ছেড়ও �দয়িন।” (বুখারী-২২৩৬) 

 

ব�বাহী ন�েদহ িবিশ� নারী এবং মানুষেক �হারকারী 

স�দায় 

অ�ীলতা ও �বহায়াপনা সমােজ অৈনিতক কম�কা� উি�েয় 

�দয়। এ �থেক র�া �পেত আ�াহ তা‘লা মানুষেক পদ�া পালন 

ও সিত� বজায় রাখার আেদশ কেরেছন। 

�বপদ�া ও অধ�ন� নারীেদর ব�াপাের নবীজী জাহা�ােমর সংবাদ 

িদেয়েছন। �তমিন মানুষেক ক� �দানকারী, লািঠ ও চাবুক িদেয় 

�হারকারীেদর ব�াপােরও একই বাণী �িনেয়েছন। 
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িতিন বেলন, “জাহা�ামী দু’িট দল এখেনা আিম �দিখিন; 

একদেলর সােথ ষাঁেঢ়র �লজসদৃশ চাবুক থাকেব, যা িদেয় �স 

মানুষেক �হার করেব। আর 

ব�বাহী ন� নারী স�দায়, 

যারা িনেজরাও �হেলদুেল 

থাকেব এবং অন�েদরও আকৃ� 

করেব, তােদর মু�ু একেপেশ 

ল�া �� িবিশ� ঊ�ীর কঁুেজর 

মেতা হেব; জা�াত দূেরর কথা, 

জা�ােতর সু�াণও তারা পােব না, অথচ জা�ােতর সুগি� �তা 

এত এত দূর �থেকই অনুভব করা যায়।” (মুসিলম-৫৭০৪) 

এখােন �হার বলেত অন�ায়ভােব �হার উে�শ�। ন�ায়স�তভােব 

িশ�াচার িশ�াদানকে� �হার �বধ। আ�াহ বেলন, 

 ٢ا�ور:  َّ نئ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّ 

“ব�িভচািরণী নারী ও ব�িভচারী পু�ষ; তােদর �েত�কেক একশ’ 

কের �ব�াঘাত কর।” (সূরা নূর-২) 
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আ�হত�া 

আ�হত�া করা চরম অপরাধ। �য 

�কােনা প�ায় মানুষ িনেজেক 

হত�া ক�ক; কবীরা �নাহ 

িহেসেব িবেবিচত হেব। 

��  � ة أ�� ����   ���  �  ��ل  ا����

دى �� �� �� ��� ���� ���� �
�

�  �
�

ر � ��  �� دى �� ��ا ����ا ��� ��� �� 

� � و�� أ��ا ���
�

� � ���� ���� ����  �
�

�  �����ه ��ه �
�

ر � ��  �� �� 

��ا ����ا �� � ���ة ���� ��� و�� أ��ا ��� �� �����
�

�  �
�

� ��ه � � �� � ��  �
�

� 

����  �
�

ر � ��  �� ��ا ����ا �� �� �     أ��ا ���

নবী করীম সা. বেলন, “�য পব�তচূড়া �থেক পেড় আ�হত�া 

করল, জাহা�ােম �স অন�-অসীমকাল আ�েন িনপিতত হেত 

থাকেব। �য িবষপােন আ�হত�া করল, জাহা�ােম �স অন�-

অসীমকাল িবষপান কের মৃতু�র য�ণা �ভাগ করেত থাকেব। �য 

ব�ি� ছুিরকাঘােত আ�হত�া করল, জাহা�ােম �স অন�-

অসীমকাল তার �পেট ছুিরকাঘাত করেত থাকেব।” (মুসিলম-

৫৪৪২) 

 

�ান অে�ষেণ অিন�া 
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এখলাছ ও সু�েতর অনুসরণই আমল কবুল হওয়ার মূল শত�। 

�ীনী �ান অে�ষণ হেলা সেব�াৎকৃ� আমল; কারণ তা নবীেদর 

ত�াজ�স�দ এবং মুিমনেদর �হদােয়েতর পথ। িন�া ও 

সৎিনয়েতর ফেল তা বৃি� পায়। িক� এ �ান অে�ষেণ যার 

িভ� উে�শ� থােক, আ��দশ�ন িকংবা �িসি� অজ�নকে� �য এ 

পথ �বেছ �নয়, িনঃসে�েহ �স �িত��েদর অ�ভু��। 

 �� ����� إ� ����� � � و�� �� �����  � ��� ��� ���   ��ل

� � ا����� �� ���� � �� ��ف ��    ا������ ��م ا��

নবী করীম সা. বেলন, “�কবল আ�াহর স�ি�র জন� �য �ান 

অজ�ন করা হয়, তা যিদ �কউ দুিনয়ার তু� লােভর আশায় 

অজ�ন কের, তেব �কয়ামেতর িদন �স জা�ােতর সু�াণও পােব 

না।” (আবু দাউদ-৩৬৬৬) 

 

�ণ��পার পাে� পান 

আ�াহ তা‘লা মানুেষর জন� 

উৎকৃ� িবষয়সমূহ �বধ 

কেরেছন। মানুেষর 

খাদ��হেণর জন� অগিণত 

ফল-ফসল �তির কের 

িদেয়েছন। সুতরাং �ণ��পার পা� ব�তীত সকল পিব� পা� 

িদেয় এ�েলা পানাহার �বধ। 
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ب ا��ي�   ��ل ���  �
�

� وا���� ا���� آ��� �
�
��� إ� � ��  �

�
ر ���� � �� 

 �� ��   

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� �ণ� ও �পার পাে� পান 

করল, িন�য় �স তার �পেট আ�ন �েবশ করাল।” (ইবেন 

িহ�ান-৫৩৪২) 

 

অহংকার 

অহংকার হেলা, অন�েক �ছাট, �হয় ও তু� মেন করা। 

অহংকার মানুষেক অপেরর অিধকার �ীকৃিত দােন বাঁধা সৃি� 

কের। অহংকার আ�ীয়তার ব�ন িমলেন অ�রায় হয়। কখেনা 

কখেনা অহংকার সাধারণ দির� মানুষেদর সােথ িমেল জামােত 

নামায আদায় করা �থেকও িবরত রােখ। 

��  � ة أ�� ���� ��  � ��  ���   ا���� ء( �  ��ل و�� �� � �� �� ��  ا����

 �
� إزاري وا����� ردا��

�
�  �

ز��� ��  �
�

�� وا��ة � ��� �����  �
�

 و�� ا���ر �

ب ا إ��  ا��� ��� �� ب و�� ذرا�� ��� ا��� �  ا���
�� ا��ذر  ���  ��� ا���

�� �  و�� ��
�  ��ء��

�� �  و�� أ��ول ���� ��
�ول ��ء��  و�� أ�� ���� ��

 �
�  ذ����

�
�  ذ���� ���� �

�
�  و�� ����  �

�  ذ����
�

�  
�
�  ذ���� ��

�
�  

�
��  ���  أ

�    ) وأ��� ���

হািদেস কুদসী বণ�না করেত িগেয় নবীজী বেলন, “আ�াহর বাণী, 

অহংকার হেলা আমার চাদর, মহ� হেলা আমার আঁচল। 



 747

এতদুভেয়র �কােনা একিট িনেয় যিদ �কউ টানাটািন কের, 

তােক আিম জাহা�ােম িনে�প করব। �য আমার িদেক এক 

িবঘা আসেব, আিম তার িদেক একহাত িনকটবত�ী হব। �য 

আমার িদেক একহাত িনকটবত�ী হেব, আিম তার িদেক দুইহাত 

িনকটবত�ী হব। �য আমার িদেক �হেট আসেব, আিম তার িদেক 

�ত যাব। �য আমার িদেক �ত আসেব, আিম তার িদেক 

�দৗেড় যাব। �য আমােক মেন মেন �রণ করেব, আিমও তােক 

মেন মেন �রণ করব। �য আমােক জনসমােবেশ �রণ করেব, 

আিম তােদর �চেয় উ�ত ও উৎকৃ� সমােবেশ তােক �রণ 

করব।” (ইবেন িহ�ান-৩২৮)  

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

বা�বতা, 

�য সৎকম� করল, তা িনেজর জন�ই করল। 

�য অসৎ করল, তার শাি� তােকই �ভাগ করেত হেব। 
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জাহা�াম �থেক মু� সব�েশষ ব�ি� 

 

নবী করীম সা. �কয়ামেতর িব�ািরত িববরণ �িনেয়েছন। মুিমন 

মা�ই এ�েলা পেড় অিধক পিরমােণ আনুগত� ও এবাদেত 

মেনািনেবশ করেব। অসৎকম� পিরত�াগ করেব। নবী করীম সা. 

সব�েশষ জাহা�াম �থেক মু� ও সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী 

�লােকর িববরণ �িনেয়েছন! 

 

* কী তার িববরণ? 

* জাহা�াম �থেক কীভােব মুি� পােব? 

* জা�ােত তার সুখ কী�প হেব? 

 

ভূিমকা 

নবী করীম সা. কখেনা িনজ �থেক �তির কের িকছু বেলনিন। 

সাহাবীগণ তাঁেক �� করেতন, িতিন উ�র িদেতন। একদা 

তারা জা�ােত মুিমনেদর আ�াহর দশ�ন স�েক� িজে�স 

কেরিছেলন। 

��  � ة أ�� س ��ل�  ��ل ���� ى �� � ر��ل ��  أ�� �� ���  ؟ ا������ ��م ر

�  ���رون ��(  ���ل
�

� ��� ا���� �  ر��ل ��  � ����ا�  ) ��ب دو��

�  ���رون ��(  ��ل �
�

 � ����ا�  ) ��ب دو�� ��� ا���ر ����  ا���� �
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و�� ����(  ��ل � ر��ل ��  �� ���� ا������ ��م �� �  ����ل ا���س � ��

 �ن �� و���� ا���� ���� �ن �� ����� ������� ���� ���� �ن ��

�� ��ه و����  ا���ا��� ���� �ن �� و���� ا���� ����
�
� ا� ��� �������� 

� ������ �  �
�

ا���رة � ���  �
�� أ��  ����ل �����ن ا��� � ���ذ ������ن ر �� 

���� ���  ����� ��ا ���
�
�� ��� ��  ��ذا ر ��� أ�� � �����ه ر ������ �  �

�
� 

�  ا���رة
�� أ��  ����ل �����ن ا��� ��� أ�� ������ن ر ب �������� ر  و���

��  �� ��ن  � ر��ل ��ل �� �  �� أول �� �� �  ����� ا���� ود��ء ��

 ��ك رأ���  أ�� ا����ان ��ك ��� ���� ��و �  �� �� ا����

�(  ��ل � ر��ل ��  �� ����ا�  ) ا����ان  ���  ا����ان ��ك ��� ����

� ���� ا���س ����� � إ� ����� ��ر ��� � أ��
�
�� �  ���� ا���� ���

� �دل و��� �  ا����ء �� � ��غ إذا ���  ���� ��  ا��  أن وأراد ���ده ���

�ج � �ج أن أراد �� ��را� �� �� � � �ن �� ��  أ�� � إ� إ� � أن ���

���� أن ا����� � �� � ر ����� ��������  ا���ر �� � و��م ا����د آ��

� أن
� �� ��  � � ا����د أ��  آدم ا�� � ���� ا�����ا �� �������� ���� 

�  ا��� ���ت ������ن ا���ة ��ء � ���ل ��ء
�

 ر�� و����  ا���� ��� �

���� � �  �� رب ��  ����ل ا���ر �� ����
����� �� �  ر��

 ذ�ؤ�� وأ�����

�  ���ف ال �� ا���ر �� و�� �  أن أ����� إن ���� ����ل � ���� ��

 �
ه ������ ه أ���� � و���� � ����ل ��� � ���ف ���  ��  ا���ر �� و��
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�  رب ��  ذ�� ��� ���ل
ب إ� ����� �� ��  � أن ز�� �� أ��� ����ل ا��

 �
ه ������ �  و��� ��� ال �� أ��رك �� آدم ا�� �  إن ����  ����ل ���� ��

�  ذ�� أ�����
ه ������ ه أ���� � و���� � ����ل ��� ���  ����� � 

ه ���� � أن و��ا��� ��د �� ��� �� ب إ� ���� �� �� � �� رأى ��ذا ا�� ��� 

�  رب ���ل ��  ���� أن � ��ء �� ���
�� أد����  أو��� ���ل ��  ا��

�  � أن ز�� ��
ه ������ �  ��  و��� ���  � رب ��  ����ل أ��رك �� آدم ا��

 �
���� �

�
ال �� ���� أ���  � � � ��ذا ���� ���  ���� ��

�
 � أذن ��� �

����ل �� � � د�� ��ذا ��� ��� ��� �
�
� � ���ل ��  ������  ��ا �� �

�
� �� 

�  �� ����� ���  ������  ��ا
����

�
  )  ��� و��� �� ��ا � ����ل ا�

ة أ�� ��ل  �� أ�� آ�� ا���� وذ�� ����   د��� ا��

আবু �রায়রা রা. হািদসিট বণ�না করেত িগেয় বেলন, “িকছু 

�লাক িজে�স করল, �হ আ�াহর রাসূল, �কয়ামেতর িদন 

আমরা িক আমােদর �িতপালকেক �দখেত পাব? উ�ের িতিন 

বলেলন, আকােশ যখন �কােনা �মঘ না থােক, তখন সূয� 

�দখেত �তামােদর �কােনা ক� হয়? বলল, না �হ আ�াহর 

রাসূল! বলেলন, আকােশ যখন �কােনা জলধর না থােক, 

পূিণ�মার রাি�েত তখন চাঁদ �দখেত �তামােদর অসুিবধা হয়? 

তারা বলল, না �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, িন�য় 

পালনকত�ােক �তামরা �সভােবই পির�ার�েপ �দখেব। 

�কয়ামেতর িদন সকল মানুষেক এক� কের আ�াহ বলেবন, 
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যারা ব�র পূজা করত, তারা �যন তােদর �পছেন �পছেন চেল 

যায়! অতঃপর যারা সূেয�র পূজা করত তারা সূেয�র �পছেন, যারা 

চে�র পূজা করত তারা চে�র �পছেন, যারা শয়তােনর 

অনুসারী িছল তারা শয়তােনর �পছেন �পছেন (জাহা�ােম) চেল 

যােব। অবেশেষ এই উ�ত অবিশ� থাকেব, যােদর মােঝ 

মুনািফকরাও অব�ান করেব। অতঃপর �িতপালক অপিরিচত 

আকৃিতেত এেস বলেবন, আিমই �তামােদর �ভূ! অতঃপর তারা 

বলেব, আমরা আ�াহর কােছ �তামার �থেক আ�য় চাি�। এই 

আমরা আমােদর �িতপালক না আসা পয�� এখােনই দাঁড়ালাম। 

আমােদর �িতপালক এেল আমরা িঠকই িচনেত পারব। 

অতঃপর আ�াহ তােদর পিরিচত আকৃিতেত তােদর সামেন 

আসেবন। বলেবন, আিমই �তামােদর �িতপালক! অতঃপর 

তারা বলেব, আপিনই আমােদর �িতপালক! অতঃপর তারা তাঁর 

অনুসরণ করেব। িসরাত �াপন করা হেব। সব��থম আিমই 

(নবীজী) তা অিত�ম করব। �সিদন সকল রাসূেলর মুেখ 

থাকেব, ‘�হ আ�াহ! র�া ক�ন! �হ আ�াহ! র�া ক�ন!’ 

িসরােতর ওপর ধারােলা �লাহা, �পেরক ও সা‘দান বৃে�র ন�ায় 

কাঁটা িবছােনা থাকেব। �তামরা িক সা‘দান বৃে�র কাঁটা �দেখছ? 

সবাই বলল, হ�াঁ.. �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, �স�েলা হেব 

সা‘দান বৃে�র কাঁটার মেতা; তেব �স�েলার বড়� স�েক� 

আ�াহ ছাড়া �কউ অবগত নয়। আমল অনুযায়ী �স�েলা 

মানুষেক আঘাত করেব। �কউ অসৎকেম�র দ�ন �ংস হেয় 
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যােব। �কউ আঘাত�া� হেয়ও মুি� �পেয় যােব। অতঃপর 

যখন আ�াহ সকল মানুেষর িবচারকায� সমাধা করেবন এবং 

জাহা�াম �থেক ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ সা��দানকারীেদর মেধ� 

যােদর �বর করার ই�া; �বর করেত চাইেবন, তখন 

�ফেরশতােদরেক তােদর �বর করার আেদশ করেবন। 

�ফেরশতাগণ তােদরেক �সজদার িচ� �দেখ িচি�ত কের �বর 

করেবন। জাহা�ােমর জন� আ�াহ �সজদার িচ� দ�করণ 

হারাম কের িদেয়েছন। আ�েন পুেড় অ�ার অব�ায় তােদরেক 

জাহা�াম �থেক �বর করা হেব। অতঃপর তােদর ওপর 

‘জীবনপািন’ নামক এক পািনয় ঢালা হেব। ফেল তারা বহমান 

পািনেত উদগত চারাগােছর মেতা উঠেত থাকেব। একব�ি� 

জাহা�ােম উপুড় হেয় মুেখর ওপর আ�েন দ� হেত থাকেব। 

�স বলেব, �হ �িতপালক! জাহা�ােমর দুগ�� আমার জন� 

িবষা� হেয় �গেছ। তার ��লন আমােক দ� কের িদেয়েছ। 

সুতরাং আমার �চহারাটুকু জাহা�ােমর আ�ন �থেক সিরেয় 

িদন। এভােব �স অিবরাম �দায়া করেত থাকেব। �িতপালক 

বলেবন, আিম যিদ �তামার �দায়া �হণ কের িনই, তেব আর 

িকছু চাইেব না �তা? �স বলেব, আপনার ময�াদার শপথ, এছাড়া 

আর িকছুই চাইব না। অতঃপর িতিন তার �চহারা আ�ন �থেক 

িফিরেয় �দেবন। এরপর �স বলেত থাকেব, �হ �িতপালক, 

আমােক জা�ােতর দরজার িনকটবত�ী ক�ন! �িতপালক 

বলেবন, তুিম �তা বেলিছেল, আর িকছু চাইেব না? িধক �হ 
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আদমস�ান! কত অিব�� তুিম! অিবরাম আ�াহর কােছ �স 

এভােব �দায়া করেত থাকেব। অতঃপর আ�াহ বলেবন, যিদ 

�তামার আেবদন পূণ� কির, তেব আর িকছু চাইেব না �তা? �স 

বলেব, না �হ �িতপালক, আপনার ময�াদার শপথ, আিম আর 

িকছুই চাইব না। অতঃপর আ�াহ তার কাছ �থেক ওয়াদা ও 

িবিভ� �িত�িত �নেবন �যন আর িকছু না চায়। অতঃপর িতিন 

তােক জা�ােতর দরজার িনকটবত�ী করেবন। অতঃপর �স 

জা�ােতর সুখ-শাি� �ত�� কের িকছুকাল (যতিদন আ�াহ 

চান) চুপ থাকেব। অতঃপর বলেব, �হ �িতপালক! আমােক 

জা�াত �েবশ করান! তখন �িতপালক বলেবন, তুিম িক 

ইিতপূেব� �িত�িত দাওিন- আর িকছুই চাইেব না? িধক �তামার 

�হ আদমস�ান, কত অিব�� তুিম! �স বলেব, �হ �িতপালক, 

আমােক সৃি�র অভাগা বানােবন না। এভােব �স �দায়া করেত 

থাকেব। �শষপয�� �িতপালক হাসেবন। আর িতিন কােরা জন� 

হাসেল তােক জা�ােতর অনুমিত িদেয় �দেবন। জা�ােত �েবশ 

করার পর তােক বলা হেব, তুিম এসব �থেক িকছু চাও! �স 

চাইেব। অতঃপর বলা হেব, তুিম ওসব �থেক িকছু �াথ�না কর, 

�স �াথ�না করেব। চাইেত চাইেত তার সকল আশা পূরণ হেয় 

যােব। অতঃপর �িতপালক তােক বলেবন, তুিম যা �চেয়ছ, তা 

�তামার, সােথ আরও দশ�ণ! 

আবু �রায়রা রা. বেলন, এই ব�ি�িটই সব�েশষ জা�ােত �েবশ 

করেব।” (বুখারী-৬২০৪) 
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জাহা�ােম �েবশ করার পর মুি� �া� 

َّ  ��ل ِ�� �  و�ن � إ� إ� � ��ل �� ا���ر �� أ����ا�  ��ل  ا��َّ
�

� 

���� ��  �� ن �� ا�� � ة ��  و�ن � إ� إ� � ��ل �� ا���ر �� أ����ا ����

 �
�

� ���� ��  �� ن �� ا�� � ة ��  و�ن � إ� إ� � ��ل �� ا���ر �� أ����ا ��

 �
�

� ���� ��  �� ن �� ا�� �    ذرة ��

নবী করী সা. বেলন, “আ�াহ বলেবন, �য ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ 

বেলেছ এবং তার অ�ের গেমর দানা পিরমাণ ঈমান আেছ, 

তােক জাহা�াম �থেক মু� কর! �য ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বেলেছ 

এবং তার অ�ের যেবর দানা পিরমাণ ঈমান আেছ, তােক 

জাহা�াম �থেক মু� কর! �য ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বেলেছ এবং 

তার অ�ের সিরষার দানা পিরমাণ ঈমান আেছ, তােকও 

জাহা�াম �থেক মু� কর!” (মুসিলম-৪৯৯) 

 

জাহা�ােমর িচর�ায়ী বািস�া 

জাহা�ােম যারা অন� অসীমকাল অব�ান করেব, তারা হেলা 

কােফর ও মুশেরক স�দায়। আ�াহ বেলন, 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ُّ 

 ٣٦فاطر:  َّ جح مج حج مث هت متخت  حت جت هب
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“আর যারা কােফর হেয়েছ, তােদর জেন� রেয়েছ জাহা�ােমর 

আ�ন। তােদরেক মৃতু�র আেদশও �দওয়া হেব না �য, তারা 

মের যােব এবং তােদর �থেক তার শাি�ও লাঘব করা হেব না। 

আিম �েত�ক অকৃত�েক এভােবই শাি� িদেয় থািক।” (সূরা 

ফািতর-৩৬) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ُّ 

 ٣٩ا�قرة:  َّ  ٍّ ٌّ

 “আর �য �লাক তা অ�ীকার করেব এবং আমার 

িনদশ�ন�েলােক িমথ�া �িতপ� করার �য়াস পােব, তারাই হেব 

জাহা�ামবাসী; অন�কাল �সখােন থাকেব।” (সূরা বা�ারা-৩৯) 

 

 

 

 

---------- 

ভরসা, 

আ�াহর উপর পূণ� ভরসাই ব�ি�েক উ�ম কােজর উ ৎসাহ �দয় 

এবং িবপেদ �ধেয�র ��রণা �দয়। 
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জা�াত-জাহা�ামবাসীর পর�র সে�াধন 

 

মুিমনগণ যখন জা�ােত �েবশ করেব, জা�ােতর সুখ-শাি�, মধু, 

পািনয় ও যাবতীয় িবলািসতায় তারা ম� থাকেব, আ�াহর দশ�ন 

লােভ ধন� হেব, অপরিদেক জাহা�ামাবাসীও জাহা�ােম �েবশ 

কের �সথায় কিঠন শাি� �ভাগ করেত থােক, যা�ুম আহরণ 

করেব, �সসময় তােদর পর�র িকছু কথািবিনময় হেব। 

 

* কী �সই সে�াধন? 

* উভয় দেলর অব�া কী�প হেব? 

* কীভােব �সই আ�ােনর সমাি� হেব? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা মুিমনেদরেক জা�ােতর অেঢল সুখ-শাি�র 

�িত�িত িদেয়েছন। �সখােন তারা যা চাইেব, তাই পােব। 

তােদর নয়ন �ীত হেব। আশা পূরণ হেব। তােদর স�� করেত 

দুিনয়ােত যারা তােদরেক ঠা�ািব�প করত, ক� িদত- আ�াহ 

জাহা�ােম তােদর অব�া ও আযাব �ত�� করােবন।  

 

�থম সে�াধন 
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�সিট হেব জা�াতবাসীর প� �থেক। 

�কননা, তারা জা�ােতর সুখ-শাি� 

উপেভাগ করেত থাকেব। আ�াহর 

�িত�িত সত��েপ পােব। কারণ, 

জা�াত সত�, জাহা�াম সত�, জা�ােতর 

সুখ ও জাহা�ােমর শাি� সত�। 

জা�াতবাসী �সখােন দুিনয়ােত তােদর 

�দাষােরাপ ও িমথ�া �িতপ�কারী 

ব�ি�েদর ব�াপাের পর�র িজ�াসা 

করেব। যারা িনিব�ে� ও িনি�ে� দুিনয়ায় 

জীবনযাপন করত, জা�াত-জাহা�ামেক 

অসত� সাব�� করত। সৎ ও অসেতর 

মােঝ পাথ�ক� িনণ�েয় অনা�হী িছল। জাহা�ামবাসীেদর �িত 

জা�াতবাসীর �সই সে�াধন আল-কুরআেন এভােব এেসেছ,  

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من خن

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ٤٥ - ٤٤األعراف:  َّ رب يئ ىئ

“জা�াতীরা জাহা�ামীেদরেক �ডেক বলেব, আমােদর সােথ 

আমােদর �িতপালক �য ওয়াদা কেরিছেলন, তা আমরা সত� 
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�পেয়িছ! অতএব, �তামরাও িক �তামােদর �িতপালেকর ওয়াদা 

সত� �পেয়ছ? তারা বলেব, হ�াঁ..! অতঃপর একজন �ঘাষক 

উভেয়র মাঝখােন �ঘাষণা করেব, আ�াহর অিভস�াত 

জােলমেদর ওপর। যারা আ�াহর পেথ বাধা িদত এবং তােত 

ব�তা অে�ষণ করত। তারা পরকােলর িবষেয়ও অিব�াসী 

িছল।” (সূরা আ’রাফ ৪৪-৪৫) 

 

ি�তীয় সে�াধন 

�সিট হেব আ‘রাফবাসীর প� 

�থেক জা�াতীেদর �িত 

সে�াধন। যােদর সৎকম� ও 

অসৎকম� বরাবর, তারা 

জা�াত ও জাহা�ােমর 

মধ�বত�ী আ‘রােফ অব�ান করেব। তারা জা�াতীেদরেক তােদর 

�চহারার ঔ�ল� ও �জ�ািত �দেখ িচেন �নেব। এমনিক কুৎিসত 

ও িবভৎস �চহারা �দেখ জাহা�ামীেদরেকও িচেন �ফলেব। তারা 

জা�াতবাসীেদর �ডেক সালাম বলেব। আ�াহ বেলন, 

 يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب ُّ 

 َّ اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث

 ٤٦األعراف: 
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“উভেয়র মাঝখােন একিট �াচীর থাকেব এবং আ‘রােফর 

উপের অেনক �লাক থাকেব। তারা �েত�কেক তার িচ� �দেখ 

িচেন �নেব। তারা জা�াতীেদরেক �ডেক বলেব, �তামােদর ওপর 

শাি� বিষ�ত �হাক। তারা তখনও জা�ােত �েবশ করেব না, 

িক� �েবশ করার ব�াপাের আ�হী হেব।” (সূরা আ’রাফ-৪৬) 

 

তৃতীয় সে�াধন 

�সিট হেব আ‘রাফবাসীর প� �থেক জাহা�ামীেদর �িত। তারা 

যখন জাহা�ােমর কিঠন শাি� ও জাহা�ামীেদর দ� �দহ�েলা 

�ত�� করেব, শাি�র কিঠন দৃশ� ও তােদর র� ও দুগ��যু� 

পঁুজ ভ�ণ অবেলাকন করেব, তখন �িতপালেকর কােছ 

ফিরয়াদ কের বলেত থাকেব, �হ আ�াহ! আমােদরেক এ সকল 

জািলমেদর অ�ভু�� করেবন না। 

অতঃপর তারা জাহা�ামীেদর �িত িতর�ােরর সুের বলেত 

থাকেব, দুিনয়ায় অিনে�র পে� �তামােদর অব�ান �তা আজ 

�তামােদর �কােনাই উপকার করেত পােরিন। �তামােদর ধন-

স�দ ও �ভাব-�িতপি� সবই িনিব�কার হেয়েছ। �তামরা �তা 

আজ সি�িলত আযােব িনপিতত। 

আল-কুরআেনর ভাষায়, 

 نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ُّ 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن
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 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

األعراف:  َّ خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت

٤٩ -  ٤٧ 

“যখন তােদর দৃি� জাহা�ামীেদর ওপর পড়েব, তখন বলেব, �হ 

আমােদর �িতপালক, আমােদরেক এ জােলমেদর সাথী করেবন 

না! আ‘রাফবাসীরা যােদরেক তােদর িচ� �ারা িচনেব, 

তােদরেক �ডেক বলেব, �তামােদর দলবদল ও ঔ�ত� 

�তামােদর �কােনা কােজ আেসিন। এরা িক তারাই; যােদর 

স�েক� �তামরা কসম �খেয় বলেত �য, আ�াহ এেদর �িত 

অনু�হ করেবন না। �েবশ কর জা�ােত। �তামােদর �কােনা 

আশ�া �নই এবং �তামরা দুঃিখত হেব না।” (সূরা আ’রাফ ৪৭-

৪৯) 

 

চতুথ� সে�াধন 

�সটা হেব িনদারণ ল�াজনক সে�াধন। 

�সটা আযােব িনপিতত অব�ায় 

জাহা�ামীেদর আত�নাদ। যখন ফুট� পািন 

তােদর �দেহ ঢালা হেব, যা�ুেমর �সই 

ক�ক ফল ভ�ণ কের য�ণায় কাতরােত 

থাকেব, িচৎকার কের কাঁদেত থাকেব। 
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�সসময় তারা জা�াতবাসীেদর �ডেক তােদর কােছ িনম�ল পািন 

ও উৎকৃ� খাদ� কামনা করেব। জা�াতীগণ �িতউ�ের বলেব, 

�তামরা বরং আ�েনই দ� হেত থাক! �তামরাই �তা সীমাল�ন 

কেরছ, জীবেনর মূল�বান মুহূত��েলা ন� কেরছ, �হলায়-�ফলায় 

সময় অিতবািহত কেরছ, পরকালেক িমথ�ােরাপ কেরছ! সুতরাং 

�তামরাই িচর �িত��! 

আল-কুরআেনর ভাষায়- 

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ 

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ

  جن مم خم حم جمهل مل خل  حل جل مك

 َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن

 ٥١ - ٥٠األعراف: 

“জাহা�ামীরা জা�াতীেদরেক �ডেক বলেব, আমােদর ওপর 

সামান� পািন িনে�প কর অথবা আ�াহ �তামােদরেক �য �যী 

িদেয়েছন, তা �থেকই িকছু দাও। তারা বলেব, আ�াহ এই উভয় 

ব� কােফরেদর জেন� িনিষ� কেরেছন, তারা �ীয় ধম�েক 

তামাশা ও �খলা বািনেয় িনেয়িছল এবং পািথ�ব জীবন তােদরেক 

�ধাকায় �ফেল �রেখিছল। অতএব, আিম আজেক তােদরেক 

ভুেল যাব; �যমন তারা এ িদেনর সা�াতেক ভুেল িগেয়িছল 
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এবং �যমন তারা আয়াতসমূহেক অিব�াস করত।” (সূরা 

আ‘রাফ ৫০-৫১) 

আ�াহ আমােদরেক সকল �ফতনা ও ��তা �থেক র�া কের 

দয়া ও �মার চাদের আবৃত কের িনন..! আমীন..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

জাহা�ামীেদর বাসনা, 

 “আমােদর ওপর সামান� পািন িনে�প কর অথবা আ�াহ 

�তামােদরেক �য �যী িদেয়েছন, তা �থেকই িকছু দাও।” 
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ইবিলেসর পিরণাম 

 

ইবিলস (শয়তান) হেলা সকল অিনে�র মূল, সকল আশা-ভরসা 

ব�থ�কারী, সৎকম�ীেদর িচরশ�, অপরাধীেদর সহেযাগী। �য 

তােক অনুসরণ করেব, �স �ংস। �য তার িব��াচারণ করেব, 

�স িচরসফল। 

 

* �ক এই শয়তান? 

* কী তার কািহনী? 

* �কয়ামেতর িদন কী হেব শয়তােনর ভাষণ? 

* �স তার অনুসারীেদর কী বলেব? 

 

ভূিমকা 

কুরআনুল কারীেম 

শয়তােনর নাম ৮৮ বার 

বিণ�ত হেয়েছ। উে�শ�, 

তার �তারণা ও শ�তা 

স�েক� সতক� করা। তার 

কুপিরক�ণা ও পদে�পসমূহ স�েক� সেচতন করা।  
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�কয়ামেতর িদন শয়তােনর পিরণিত হেব সব�ভয়াবহ। আ�াহ 

তা‘লা আমােদরেক শয়তােনর চ�া� বণ�না কের তার �িত 

শ�তা �পাষেণর আেদশ কের বেলেছন,  

 ٦فاطر:  َّ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

“িন�য় শয়তান �তামােদর শ�; অতএব তােক শ� �েপই 

�হণ কর।” (সূরা ফািতর-৬) 

এমনিক নবীগণ পয�� �ীয় স�ান ও বংশধরেক শয়তান 

স�েক� সতক� কের �গেছন। ইয়াকুব আ. তার স�ান ইউসুফ 

আ. �ক ল�� কের বলিছেলন, 

 ٥يوسف:  َّ ىن من خن حن ُّ

 “িন�য় শয়তান মানুেষর শ�” (সূরা ইউসুফ-৫) 

 

কািহনীর সূ�পাত 

শয়তান ি�নজািতর অ�গ�ত। পৃিথবীেত মানুেষর পূেব� ি�নেদর 

বসবাস িছল। তারা িব�ময় অরাজকতা আর খুনাখুিন ছিড়েয় 

িছল। অতঃপর আ�াহ তা‘লা �ফেরশতােদর বািহনী ��রণ কের 

তােদরেক সমুে�র িবিভ� ি�পেদেশ িবতািড়ত কের 

িদেয়িছেলন। তখন �ফেরশতাগণ ইবিলসেক বি� কের 

িনেয়িছল। পরবত�ীেত িনেজেক �স অিত-সংেশািধত �কাশ 

করেল �ফেরশতাগেণর স�ী হেয় �স এবাদত করত। অতঃপর 
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আ�াহ যখন আদমেক সৃি� কের সকল �ফেরশতােক তােক 

�সজদার আেদশ কেরিছেলন, তখন তােদর মােঝ িবদ�মান 

ইবিলস তােক �সজদা না কের বরং অহংকার �কাশ কের 

বেলিছল, 

 َّ مك لك اك يق ىق ُّ 

 ٦١اإل�اء: 

 “আিম িক এমন ব�ি�েক 

�সজদা করব, যােক আপিন 

মািটর �ারা সৃি� কেরেছন?” 

(সূরা ইসরা-৬১) 

ফেল আ�াহ তা‘লা তােক অিভশাপ কের �ীয় রহমত �থেক 

িবতািড়ত কেরিছেলন। পরবত�ীেত �ীয় অহংকাের অনুত� না 

হেয় ও �িতপালেকর কােছ �মা না �চেয় বরং আদম ও তার 

স�ানেদর �িত �স চরম �িতিহংসা ও িবে�ষ �পাষণ করল। 

�কয়ামত পয�� আগত সকল আদমস�ানেক পথ�� কের 

তােদরেক জাহা�ােম িনেয় �যেত মন� করল। িব�ািরত িববরণ 

আ�াহ কুরআেন এভােব বণ�না কেরেছন,  

  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 جم يل ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

 مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف

 -  ١١األعراف:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن

١٨ 

 “আর আিম �তামােদরেক সৃি� কেরিছ, এরপর আকার-অবয়ব, 

�তরী কেরিছ। অতঃপর আিম �ফেরশতােদরেক বেলিছ, 

আদমেক �সজদা কর। তখন সবাই �সজদা কেরেছ, িক� 

ইবলীস; �স �সজদাকারীেদর অ�ভু�� িছল না। আ�াহ বলেলন, 

আিম যখন িনেদ�শ িদেয়িছ, তখন �তােক কীেস �সজদা করেত 

বারণ করল? �স বলল, আিম তার চাইেত ���। আপিন 

আমােক আ�ন �ারা সৃি� কেরেছন এবং তােক সৃি� কেরেছন 

মািটর �ারা। বলেলন, তুই এখান �থেক যা। এখােন অহংকার 

করার �কােনা অিধকার �তার �নই। অতএব তুই �বর হেয় যা। 

তুই হীনতমেদর অ�ভু��। �স বলল, আমােক �কয়ামত িদবস 

পয�� অবকাশ িদন। আ�াহ বলেলন, �তােক সময় �দওয়া 

হেলা। �স বলল, আপিন আমােক �যমন উদ�া� কেরেছন, 

আিমও অবশ� তােদর জেন� আপনার সরল পেথ বেস থাকব। 

এরপর তােদর কােছ আসব তােদর সামেনর িদক �থেক, �পছন 
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িদক �থেক, ডান িদক �থেক এবং বাম িদক �থেক। আপিন 

তােদর অিধকাংশেক কৃত� পােবন না। আ�াহ বলেলন, �বর 

হেয় যা এখান �থেক লাি�ত ও অপমািনত হেয়। তােদর �য 

�কউ �তার পেথ চলেব, িন�য় আিম �তােদর সবার �ারা 

জাহা�াম পূণ� কের িদব।” (সূরা আ’রাফ ১১-১৮) 

অতঃপর �সই ইবিলস আদম ও 

তার �ীেক �েরাচনা িদেয় 

জা�াত �থেক �বর কেরিছল। 

এভােব আদমস�ানেকও �স 

জা�াত �থেক �বর কের 

অদ�াবিধ পথ�� ও �েরািচত 

করেছ। 

 

শয়তােনর �িত আমােদর শ�তা �পাষণ 

এ কারেণই আ�াহ তা‘লা আমােদরেক তার �িত চরম শ�তা 

�পাষেণর আেদশ কেরেছন। তার অনুগত হওয়া �থেক বারণ 

কেরেছন। আ�াহ বেলন, 

 ٦فاطر:  َّ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

“শয়তান �তামােদর শ�; অতএব তােক শ� �েপই �হণ 

কর।” (সূরা ফািতর-৬) 

অন� আয়ােত, 
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 ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ 

 �٦٠س:  َّ مت زت رت يب

“�হ বনী আদম, আিম িক �তামােদরেক বেল রািখিন �য, 

শয়তােনর এবাদত কেরা না, �স �তামােদর �কাশ� শ�?” 

(সূরা ইয়ািছন-৬০) 

 

শয়তান সৃি�েত ��া 

কল�াণ ও অকল�াণ সবই আ�াহর সৃি�। এতদুভয় সৃজন কের 

িতিন মানুেষর সামেন দু’িট পথ িনধ�ারণ কের িদেয়েছন। আ�াহ 

বেলন, 

 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ 

 ١٠ -  ٧ا�شمس:  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب

“শপথ �ােণর এবং িযিন তা সুিবন�� কেরেছন, তাঁর। অতঃপর 

তােক তার অসৎকম� ও সৎকেম�র �ান দান কেরেছন। �য 

িনেজেক �� কের, �সই সফলকাম হয় এবং �য িনেজেক 

কলুিষত কের, �স ব�থ� মেনারথ হয়।” (সূরা শামস ৭-১০) 

অন� আয়ােত বেলন, 
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 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

 ٤١ - ٣٧ا�از�ت:  َّ خف

“তখন �য ব�ি� সীমালংঘন কেরেছ; এবং পািথ�ব জীবনেক 

অ�ািধকার িদেয়েছ, তার িঠকানা হেব জাহা�াম। প�া�ের �য 

ব�ি� তার পালনকত�ার সামেন দ�ায়মান হওয়ােক ভয় কেরেছ 

এবং �খয়াল-খুশী �থেক িনেজেক িনবৃ� �রেখেছ, তার িঠকানা 

হেব জা�াত।” (সূরা নািযআত ৩৭-৪১) 

ইবিলস মানুষেক চ�ােল� কের তােদরেক পথ�� করার 

অ�ীকার কেরেছ। 

 نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّ 

٦٢اإل�اء:  َّ زي ري ٰى ين  ىن  

“�স বলল, �দখুন �তা, এ না �সই ব�ি�, যােক আপিন আমার 

চাইেতও উ� ময�াদা িদেয় িদেয়েছন। যিদ আপিন আমােক 

�কয়ামত িদবস পয�� সময় �দন, তেব আিম সামান� সংখ�ক 

ছাড়া তার বংশধরেদরেক সমূেল ন� কের �দব।” (সূরা ইসরা-

৬২) 

�যন �স বলেছ, �য মানুষেক আপিন স�ান িদেয়েছন ও তােক 

�সজদা করেত বলেছন, অিচেরই তারা দুিনয়ােত িগেয় িবশৃ�লা 
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করেব, খুনাখুিন-হানাহািন করেব। আমােক সুেযাগ িদন! আিমই 

তােদরেক অনুে�রণা �দব ও �েরািচত করব! 

�স মুহূেত� সে� সে� তার চ�ােল� �ত�াখ�ান কের আ�াহ তােক 

জাহা�ােম িনে�প করেত পারেতন। িক� িতিন ��া অবল�ন 

কের মানুেষর ঈমােনর পরী�া করেত তােক �কয়ামত পয�ে�র 

জন� অবকাশ িদেয়েছন। আ�াহ বেলন, 

 مح جح  مجحج مث هت مت خت ُّ 

 ٢٦٨ا�قرة:  َّ  خص حص مس خس حسجس مخ جخ

“শয়তান �তামােদরেক অভাব-অনটেনর ভীিত �দশ�ন কের 

এবং অ�ীলতার আেদশ �দয়। প�া�ের আ�াহ �তামােদরেক 

িনেজর প� �থেক �মা ও অিধক অনু�েহর ওয়াদা কেরন। 

আ�াহ �াচুয�ময়, সুিব�।” (সূরা বা�ারা-২৬৮) 

 

বা�ােদর �িত আ�াহর অনু�হ 

শয়তান মানুষেক ধীের ধীের পথ��তার িদেক িনেয় যায়। �ছাট 

�নাহ �থেক বড় �নােহর িদেক িনেয় যায়। এভােব পয�ায়�েম 

তােক িশিরক পয�� �প�েছ �দয়। কারণ, িশিরক হেলা জাহা�াম 

অবধািরত হওয়ার �ধান উপকরণ। আ�াহ বেলন,  

 ١٥اإل�اء:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض ُّ 
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“�কান রাসূল না পাঠােনা পয�� আিম কাউেকই শাি� দান কির 

না” (সূরা ইসরা-১৭) 

 

শয়তােনর পদে�প 

শয়তান ধীর পদে�েপ মানুষেক জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। 

�ছাট অপরাধ �থেক বড় অপরােধর িদেক িনেয় যায়। এক 

পয�ােয় �স িশরক এ িল� হেয় যায়, যার পিরণিত িচর�ায়ী 

জাহা�াম। আ�াহ বেলন, 

  مجحج مث هت مت ُّ 

 َّ جس مخ جخ مح جح

 ٢٠٨ا�قرة: 

“এবং শয়তােনর পদাংক 

অনুসরণ কেরা না। িনি�ত�েপ 

�স �তামােদর �কাশ� শ�।” 

(সূরা বা�ারা-২০৮) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٢١ا�ور:  َّ ين ىن من خن
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“�হ ঈমানদারগণ, �তামরা শয়তােনর পদা� অনুসরণ কেরা না। 

�য �কউ শয়তােনর পদা� অনুসরণ করেব, তখন �তা শয়তান 

িনল��তা ও ম� কােজরই আেদশ করেব।” (সূরা নূর-২১) 

এর �চেয় সু�� কথা আর কী হেত পাের?!! 

 

ইবিলেসর িসংহাসন 

নবী করীম সা. সংবাদ িদেয়েছন �য, ইবিলেসর আরশ সমুে�। 

�সখান �থেকই মানুষেক পথ�� ও িদক�া� করেত �স তার 

দলবল ও বািহনী পাঠায়। �স তার সহেযাগীেদর �নতৃ� �দয়। 

সফলেদর পুর�ৃত কের। 

ء أ��� ����ل� ���� ��ا و��ا � ��� � � ء �� � � �ل� �� ���� ���� � �� ��

ء  � � أ��� ����ل� ���� ��ا و��ا � ����ل� �� ���� ���� � �� ��

� ا��أ�� � ������ ���  ��� ��� ���� ���� و��� أ��� ����ل � �� ��

  و���ل� ���

শয়তােনর কােছ তার এক সহেযাগী এেস বেল, আজ আিম 

এমন এমন কেরিছ, �স বেল, তুিম িকছুই করিন! অপরজন 

এেস বেল, আিম এরকম এরকম কেরিছ! �স বেল, তুিম িকছুই 

করেত পারিন! অন�জন বেল, আজ আিম অমুক ও তার �ীর 

মােঝ িবেভদ সৃি� কের এেসিছ। শয়তান তােক কােছ �ডেক 

িনেয় বেল, তুিমই �পেরছ!” (মুসিলম) 



 773

সুতরাং �জেন রাখা উিচত, মানুেষর মােঝ সৃ� সকল �কার 

ঝগড়া-িববাদ ও �গা�া-কলেহর মূল ই�নদাতা শয়তান। সুতরাং 

সবসময় তার অিন� হেত আ�াহর কােছ আ�য় �াথ�না করা ও 

তার চ�া� স�েক� সজাগ দৃি� রাখা উিচত। 

 

শয়তােনর দল 

শয়তােনর অনুসারী ও তার দলবেলর পিরণিত হেলা জাহা�াম। 

শয়তান স�েক� আ�াহ বেলন, 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 ٦ر: فاط َّ مب زب رب
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“শয়তান �তামােদর শ�; অতএব তােক শ��েপই �হণ কর। 

�স তার দলবলেক আহবান কের �যন তারা জাহা�ামী হয়।” 

(সূরা ফািতর-৬) 

অন�� বেলন, 

 َّ جه  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل ُّ 

 ١٩ا�جادلة: 

“তারা শয়তােনর দল, সাবধান, শয়তােনর দলই �িত��।” 

(সূরা মুজাদালা-১৯) 

 

��, 

ইবিলস �তা আ�েনর �তির, তেব আ�েনর মাধ�েম 

কী�েপ তােক শাি� �দান করা হেব? 

উ�রঃ শয়তােনর মূল সৃি� হেলা আ�ন। িক� এখন �স আ�ন 

নয়। �কননা, মানুষ মািটর �তির, িক� মািটর মাধ�েমও মানুষেক 

শাি� �দওয়া যায়। �কােনা মানুষ মািটচাপা পড়েল অবশ�ই 

য�ণাবশতঃ �াস�� হেয় �স মৃতু�বরণ করেব। �তমিন মািট 

িদেয় আঘাত করেল �স ব�থা পােব। এমনিক শ� মািট িদেয় 

আঘাত করেল তার মৃতু�ও হেত পাের। 

�তমিন শয়তােনর মূল সৃি� আ�ন �থেক এবং �কয়ামেতর িদন 

জাহা�ােমর এই আ�ন �ারাই তােক শাি� �দওয়া হেব। তেব 
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বত�মােন �স আ�ন নয়; বরং তার �য়ংস�ূণ� �দহ রেয়েছ। 

রেয়েছ তার মুখ। 

�  �ن ه ����   ا���� � أ��ذ�   ���ل ���ذ�� ا�����ن ���� �� ��� 

�� ��ه و����  ���� � ����� أ����� ��ل �� 
�
 ��غ ��� ، ���� ����ول �

�  ���ل ����ك �� � ر��ل �� �  ا������ ��ل ، ا���ة ��
�

 ا���ة �

 ��و إن� ���ل!  ��ك ���� ورأ���ك! ذ�� ��� ���� ����� � ����

�ب ��ء إ���� � ر �� ��� �� �����  �
�

�  � � أ��ذ�  ����! و�� �� 

� أ��ذ��  ��� � أ��ذ��  ��� ��  � ����� أ�����  ��� �� ��  ��� ��

 ����  ا����� � ����� أ������  ا����� � ����� أ������  ا�����

�  ����ه �� ������ ��� ���ه  ا���� � د و��ت ��� �   ��ل �� �� 

�  د��ة و��� ، ��ي �� �����
ن أ�� ����  ���

�
اه ���  ����� � �� 

    �� ا���س

নবী করীম সা. একদা নামােয িছেলন। হঠা ৎ তাঁেক িবর� 

করেত শয়তান এেলা, নবী করীম সা. তােক �দেখ বলেলন, 

আ�াহর কােছই আিম �তার অিন�তা হেত আ�য় চাই! অতঃপর 

বলেলন, আিম �তােক আ�াহর অিভশাপ িদি� (িতনবার)। 

একথা বেল িতিন হাত �সািরত করেলন, (মেন হি�ল কী �যন 

ধরেছন)। নামায �শেষ সাহাবীগণ িজে�স করেলন, �হ আ�াহর 

রাসূল, নামােয আপিন কী �যন বলিছেলন, আপনােক �তা 

নামােয কখেনা এরকম বলেত �িনিন! আবার হাতও �সািরত 
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করিছেলন!? িতিন বলেলন, আ�াহর দুশমন ইবিলস আমার মুখ 

দ� করেত আ�েনর মশাল িনেয় এেসিছল। তােক �দেখ আিম 

বললাম, �তার অিন�তা হেত আিম আ�াহর আ�য় চাই! �তার 

অিন�তা হেত আিম আ�াহর আ�য় চাই! �তার অিন�তা হেত 

আিম আ�াহর আ�য় চাই! অতঃপর বললাম, আিম �তােক 

আ�াহর অিভশাপ িদি�! আিম �তােক আ�াহর অিভশাপ িদি�! 

অতঃপর �স অিবল� পালােত চাইেল নবীজী তােক �হে� 

পাকড়াও কের তার গলািটেপ ধরেলন। নবীজী বেলন, এমনিক 

আিম আমার হােত তার িজ�ার শীতলতা অনুভব করলাম। যিদ 

আমার ভাই সুলায়মােনর �দায়া না থাকত, তেব অবশ�ই �স 

আজ ��ফতার হেতা এবং মানুষ তােক বাঁধা অব�ায় �দখেত 

�পত।” (মুসিলম-১২৩৯) 

বুঝা �গল, ি�ন-শয়তান এখন আ�ন নয়, যিদ আ�ন হেতা 

তেব নবীজী তার িজহবার শীতলতা অনুভব করেতন না এবং 

মানুষেক �দখােনার উে�েশ� তােক আব� করার কথা বলেতন 

না। 

�ي ا�����ن إن�   ��ل � ���ن �� �� �ى ا��     �ما� ��

অন�� নবীজী বেলন, “িন�য় শয়তান মানুেষর রগ-�রশায় 

চলােফরা কের।” (বুখারী-১৯৩৩) 

যিদ শয়তান আ�নই হেতা, তেব মানুষ �তা �স আ�েনর পুেড় 

ভ� হেয় �যত। 
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শয়তােনর ভাষণ 

যখন দুিনয়ার সমাি� ঘটেব, �কয়ামত সংঘিটত হেয় যােব, 

িমযান �াপন করা হেব, আমলনামা িবতরণ করা হেব, মহান 

পালনকত�া সৃি�র িবচারকায� স�াদেনর উে�েশ� অবতরণ 

করেবন, সকল সৃি�েক তার যথাযথ �াপ� বুিঝেয় �দওয়া হেব, 

জা�াতবাসী জা�ােত এবং জাহা�ামবাসী জাহা�ােম যাওয়ার 

চূড়া� ফায়সালা হেব, িঠক তখন শয়তান দাঁিড়েয় �ছা� একিট 

ভাষণ �দেব, এ ভাষেণর পর জাহা�ামবাসীর আর িকছু বলার 

থাকেব না। কী বলেব শয়তান �স ভাষেণ? 

�স ভাষণিটই আ�াহ তা‘লা কুরআনুল কারীেম এভােব বণ�না 

কেরেছন, 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ 

 ىن نن من زن رن مم اميل  ىل

  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين

 حت جت هب مب خب حب جب

 َّ  مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت

 ٢٢إبراهيم: 
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“যখন সব কােজর ফায়সালা হেয় যােব, তখন শয়তান বলেব, 

িন�য় আ�াহ �তামােদরেক সত� ওয়াদা িদেয়িছেলন এবং আিম 

�তামােদর সােথ ওয়াদা কেরিছ, অতঃপর তা ভ� কেরিছ। 

�তামােদর ওপর �তা আমার �কােনা �মতা িছল না, িক� 

এতটুকু �য, আিম �তামােদরেক �ডেকিছ, আর �তামরা আমার 

কথা �মেন িনেয়ছ। অতএব, �তামরা আমােক ভৎস�না কেরা না; 

বরং িনেজেদরেকই ভৎস�না কর। আিম �তামােদর উ�াের 

সাহায�কারী নই। এবং �তামরাও আমার উ�াের সাহায�কারী 

নও। ইিতপূেব� �তামরা আমােক �য আ�াহর শরীক কেরিছেল, 

আিম তা অ�ীকার কির। িন�য় যারা জােলম তােদর জেন� 

রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।” (সূর ইবরাহীম-২২) 

হ�াঁ..! �স তার অনুসারীেদর বলেব, ‘আমােক ভৎস�না কেরা!’ কী 

আ�য�! তেব কােক ভৎস�না করেব?  

�ক তােদরেক অ�ীল কােজর িদেক আ�ান কেরেছ? �ক 

তােদরেক র�পােত উি�েয় িদেয়েছ? �ক তােদর জন� 

হারামকাজ �সৗ�য�মি�ত কের 

উপ�াপন কেরেছ? �ক 

তােদরেক অসৎকেম� উৎসাহ 

িদেয়েছ? উ�র আসেব, ‘বরং 

িনেজেদরেকই �তামরা ভৎস�না 

কর!’ 

অতঃপর শয়তান তােদরেক 
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�সই �ঘাষণা �িনেয় �দেব, যা �েন তােদর পিরতাপ আেরা বৃি� 

পােব। �স িনেজেক আ�াহর অংশীদার সাব�� করা �থেক মু� 

�ঘাষণা কের বলেব, “ইিতপূেব� �তামরা আমােক �য আ�াহর 

শরীক কেরিছেল, আিম তা অ�ীকার কির।” 

 “আমার অনুসরণ িব�ুমা� �তামােদর উপকাের আসেব না” 

�কবল �তামােদর সৎকম� ছাড়া। সব�েশষ কথা হেব তার  “িন�য় 

যারা জােলম তােদর জেন� রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।” 

এভােবই তার ভাষণ সমা� হেব। এই হেলা কােফর সরদােরর 

পিরণিত। এই হেলা অপরাধীেদর গডফাদােরর সমাি�। 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- 

িব�সঘাতকতা, 

ইবিলেসর প� �থেক তার অনুসারীেদর জন� �কােনাই 

�িত�িত �নই; �স �তা �কবল তােদর অিভশাপ করেব এবং 

তােদর �থেক িনেজেক মু� �ঘাষণা করেব। 
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জা�াত 
 

জা�াত হেলা �িতেযািগেদর আ�েহর �ক�িব�ু। মুিমনেদর 

একমা� ল�� ও উে�শ�। সকল ��িমেকর ��মসূ�। সকল 

উপাসনাকারীেদর একমা� বাসনা। কতজন তােক �পেত য�ণার 

শাি� �ভাগ কেরেছ। কত িবপদস�ুল পথ পািড় িদেয়েছ। তা 

হেলা শহীদ ও সৎকম�শীলেদর িঠকানা। উ�ল �জ�ািতম�য় এক 

পিরেবশ। সুগি�েত ভরা চারপাশ। ফুেল-ফেল সুেশািভত 

চািরিদক। িন�াবান আিবদগণ তােত িবলাসপূণ� জীবনযাপন 

করেব। �সখােন পানাহার করেব, মল-মূ� ত�াগ করেব না। 

�ধুই হাসেব, কখেনা কাঁদেব না। িচরকাল অব�ান করেব, 

�ছেড় যােব না। অন� অসীমকাল �সখােন জীিবত থাকেব, 

কখেনা মৃতু�বরণ করেব না। �সখােন তােদর �চহারা হেব 

আেলািকত হােস�া�ল। 

 

* তেব কী �সই জা�াত? 

* কী তার �বিশ��? 
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* জা�াতবাসী কারা? 

* �সখােন যাওয়ার উপায়? 

  

জা�ােতর নামসমূহ 

জা�ােতর উৎসাহ�দান 

জা�ােতর পথসমূহ 

সব��থম জা�ােত �েবশকারী 

সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী 

জা�ােত পু�ষেদর �নতাবগ�  

জা�ােত নারীেদর �ন�ীবগ� 

জা�াতীেদর জা�ােত �েবেশর িববরণ 

জা�ােতর �রসমূহ 

জা�ােতর র�ীবৃ� 

জা�ােতর ভূিম ও বাড়ীসমূহ 

জা�ােত বাড়ীর ক�সমূহ 

জা�ােতর সুবাস  

জা�ােতর বৃ� ও তার ফল  

জা�াতীেদর খাদ� 

জা�াতীেদর পািনয় 

জা�ােতর নদীসমূহ 

জা�ােতর পানপা� 

জা�াতীেদর �পাশাক ও �শাভা 
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জা�ােত মুিমনেদর �ছাট িশ�রা 

জা�ােতর সংখ�াগির� অিধবাসী 

জা�ােত মুসিলম স�দােয়র অব�ান 

জা�াতীেদর �সবক 

জা�ােত নারী স�দায় 

দুিনয়া ও আেখরােতর �ী 

জা�ােতর মােক�ট 

আমার �তা এক ব�ু িছল 

পালনকত�ার দশ�নলাভ 

জা�াতীেদর বাসনা 

মৃতু�েক জবাই 
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জা�ােতর নামসমূহ 
 

(১) “দা�স সালাম” (শাি�র 

জগত) অথ�াৎ �যখােন িবপদ 

বলেত িকছু �নই। 

(২) “দা�ল খুলদ” (িচর�ায়ী 

জগত) অথ�াৎ �যখােন �কােনা 

মৃতু� �নই, বৃ� হওয়ার 

আশ�া �নই। 

(৩) “দা�ল মু�ামা” (�ায়ী বসবােসর জগত)। অথ�াৎ �যখান 

�থেক �ানপিরবত�েনর স�াবনা �নই।  

(৪) “জা�াতুল মাওয়া” (আ�েয়র জা�াত)। অথ�াৎ কবর, হাশর, 

িবচার.. ইত�ািদ �শেষ জা�াতই মুিমনেদর আ�য়�ল। 

জা�ােতর অন�ান� নাম�েলা হেলা, 

(৫) “জা�াতু আদন” (মেনারম বসবােসর জা�াত)। 

(৬) “দা�ল হায়াওয়ান” (িচরবসবােসর জগত)।  

(৭) “জা�াতুল �ফরদাউস” (ফুেল-ফেল সুেশািভত মেনামু�কর 

বািগচা)। 

(৮) “জা�াতু�াঈম” (অনু�হভরা জা�াত)। 

(৯) “আল-মা�ামুল আমীন” (িনরাপদ �ান) 
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(১০) “মা�আদু িসদক” (েযাগ� আসন) । 

আ�াহ বেলন, 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّ 

 ٥٥ - ٥٤القمر:  َّ  مئ زئ

 “�খাদাভী�গণ থাকেব জা�ােত ও িনঝ�িরণীেত। �যাগ� আসেন, 

সব�ািধপিত স�ােটর সাি�েধ�।” (সূরা �ামার ৫৪-৫৫) 

�  ��ل �  ����دي أ��دت�  ���� � ��ل�   ا���� �  ��� ا������ ��� 

�  ذ�� و���اق ���  ��� �� ��� و� ��� أذن و� رأت
�

 ���ب �

    �� و �� �

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 ١٧ا�سجدة:  َّ مب

 নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ বেলন, আিম আমার বা�ােদর 

জন� এমন সব �ভাগিবলাস ��ত �রেখিছ যা �কােনা চ�ু 

�কােনািদন �ত�� কেরিন, �কােনা কণ� �স স�েক� �েনিন 

এবং �কােনা �দেয় তার ক�ণা উদয় হয়িন। আ�াহর কালােম 

�স ইি�তই রেয়েছ- “�কউ জােন না তার জেন� কৃতকেম�র কী 

কী নয়ন-�ীিতকর �িতদান লুকািয়ত আেছ।” (সূরা সাজদা-১৭) 

 

* জা�ােতর কী �সই নামসমূহ? 
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* সব��থম �কান দল জা�ােত �েবশ করেব? কী তােদর 

�বিশ��? 

* সব�েশষ কারা জা�ােত �েবশ করেব?  

* জা�ােত সব�িন��র�া� �ক? আর সেব�া��র�া� �ক? 

* জা�ােতর মােক�ট কী? 

* পালনকত�ার কােছ জা�াতীেদর �ভাগমন এবং �সখােন তােদর 

িচর�ায়ী িনবাস... 

 

ভূিমকা 

�য ব�ি� জা�ােত �েবশ করেব, �স দুিনয়া ও তােত �দখা 

সকল �নয়ামত ও �ভাগ-িবলােসর কথা ভুেল যােব। 

 �ْ�َ  �ِ
َ
�
َ
ِ  أ

� ْ��  �ٍ�ِ��َ  
َ

�ل
َ
� �

َ
� 

َ
  ل

ُ
ِ  َرُ��ل

َّ
   ا�

َ��
ْ
��ُ  �ِ�َ

ْ
�
َ�
ِ��  �ِ�ْ

َ
َ�� أ

ْ
�

ُّ
 ِ�ْ�  ا��

 �ِ�ْ
َ
�رِ  أ ِ�َ��َ��ِ  َ�ْ�مَ  ا��َّ

ْ
  ا�

ُ
��َ�ْ�ُ

َ
�  ِ

�
�رِ  �   ا��َّ

ً
�

َ
��ْ�َ  َّ

ُ ��  
ُ

�ل
َ
��ُ  َ��  َ�   آَدمَ  ا��ْ

ْ
��َ 

 �َ�ْ
َ
ا َرأ ً ْ��

َ
�  

ُّ
�

َ
�  

ْ
��َ  َّ��َ  

َ
��ِ  � ���ِ

َ
�  

ُّ
�

َ
�  

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
�  

َ
�  ِ

َّ
 َو � َربِّ  ��َ  َوا�

َ��
ْ
��ُ  

ِّ
�

َ
�

َ�
ِ�� 

�ِس  ً�� ا��َّ
ْ
��ُ  ِ

�
� ��َ

ْ
�

ُّ
ْ�ِ�  ِ�ْ�  ا��

َ
�ِ  أ َّ� َ �

ْ
  ا�

ُ
��َ�ْ�ُ

َ
�  

ً
�

َ
��ْ�َ  ِ

�
�  ِ� َّ� َ �

ْ
  ا�

ُ
�ل

َ
��ُ

َ
�  ُ

َ
�  َ�� 

 َ�   آَدمَ  ا��ْ
ْ

��َ  �َ�ْ
َ
ً�� َرأ

ْ
��ُ  

ُّ
�

َ
�  

ْ
��َ  َّ��َ  

َ
��ِ  

ٌ
ة

َّ
��ِ  

ُّ
�

َ
�  

ُ
�ل

ُ
��َ

َ
�  

َ
�  ِ

َّ
 َربِّ  ��َ  َوا�

ٌس  ��ِ  َ��َّ  َ��
ُ
��ُ  

ُّ
�

َ
�  

َ
ْ�ُ�  َو�

َ
  َرأ

ً
ة

َّ
��ِ  

ُّ
�

َ
� �   

নবী করীম সা. বেলন, “দুিনয়ােত সেব�া�ত জীবনযাপনকারী 

জাহা�ামীেক িনেয় আসা হেব, তােক জাহা�ােম একটু ঘুিরেয় 

িনেয় এেস বলা হেব, �হ আদমস�ান, তুিম িক কখেনা কল�াণ 
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�দেখছ? কখেনা সুখ-শাি� উপেভাগ কেরছ? �স বলেব, আ�াহর 

শপথ, না �হ �িতপালক। প�া�ের দুিনয়ােত সব�িন�মােনর 

জীবনযাপনকারী জা�াতীেক জা�ােতর পােশ একটু ঘুিরেয় িনেয় 

এেস বলা হেব, �হ আদমস�ান! তুিম িক কখেনা অভাব-অনটন 

�দেখছ? দুিব�সহ জীবনযাপন �ত�� কেরছ? �স বলেব, 

আ�াহর শপথ, না �হ �িতপালক, অভাব কােক বেল কখেনা 

আিম �দিখিন! �কােনাসময় দুিব�সহ জীবেনর স�ুখীন হইিন!” 

(মুসিলম-৭২৬৬)  

সাহাবীগণ জা�ােতর জন� উদ�ীব িছেলন। সব�দা জা�ােতর 

িচ�ায় ব�� থাকেতন। একদা জৈনক নবীজীেক িজে�স করল, 

�হ আ�াহর রাসূল, জা�ােত িক �ঘাড়া থাকেব? নবীজী বলেলন, 

�� أد��� � إن �� أن ��ء� �� ، ا��
�

� � ���� �� ��س �� ���  ��اء ��

،  ���� ��  �
�

� ��   � ���� إ� ��� ��� ا��

�তামােক যিদ আ�াহ জা�ােত �েবশ করান, তেব জা�ােত 

লালবেণ�র �মািতখিচত �তগামী বাহন �তামােক �যথা ই�া 

িনেয় যােব। 

তা পাওয়ার পর আর �স অ� কামনা করেব না। অপর ব�ি� 

িজে�স করল, �হ আ�াহর রাসূল, জা�ােত িক ঊট থাকেব? 

নবীজী তখন �থমজেনর মেতা উ�র না িদেয় বলেলন, 

�� � ����� إن � �� ��� ا�� ��� �� �   ���� و��ت ، ���� ا���
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আ�াহ তা‘লা যিদ �তামােক জা�ােত �িব� করান, তেব �সখােন 

মেনাচািহদাপূরক এবং নয়ন-�ীিতকর সবিকছুই তুিম পােব।” 

(িতরিমযী-২৫৪৩) 

অন� একিদন জৈনক �বদুইন এেস িজে�স করল, �হ আ�াহর 

রাসূল, আিম অ� পছ� কির, জা�ােত িক অ� থাকেব? নবীজী 

উ�ের বলেলন, 

�� أد��� إن ���� �� ���س أ��� ا�� ��� �����ن � ��
�

 ��ر ��  ���� �

�� ��� ���  

�তামােক যিদ জা�ােত �েবশ করােনা হয়, তেব �সখােন 

�তামার জন� �মািতখিচত দু’ডানা িবিশ� অ� থাকেব, �যখােনই 

�তামার �যেত ইে� হয়, �সখােনই �স �তামােক বহন কের 

উেড় যােব।” (িতরিমযী-২৫৪৪) 

 

 

 

 

--------- 

�দায়া, 

�হ আ�াহ! আমরা আপনার কােছ জা�াত চাই 

জাহা�াম �থেক আ�য় চাই! 
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জা�ােতর উৎসাহ�দান 
 

মানুেষর মন যখনই �কােনা 

িকছুর �িত আকৃ� হয়, তখন 

�স তা অজ�েন সেচ� হয়। 

আ�াহ তা‘লা জা�ােতর 

�বিশ�� বণ�না কেরেছন। 

মানুেষর জন� তা সুসি�ত 

কেরেছন। জা�ােতর িদেক 

মানুষেক আহবান কেরেছন। 

তার �িত মানুষেক উৎসাহ �দান কেরেছন। 

�  ��ل ���� ��م ذات  ا����
�
�� ��ن ����� ���� �� أ�( �  �  � ا��

  ��ر ا����� ورب ��  �� ���
�
�

�
��� ��� �  ور�� �� � ���� و�� ��  ���د و��

ة و���� ���  ����ء ��وزو  ����� ���� ة و��� �� ����  �
�

�  أ��ا ���م �
�

� 

ة ة ��� �  و���
�

�� ����� ����� دار � ��  ����ا)  ��
�

 ��  �� ا����ون �

��د ذ�� �� )  � ��ء إن�  ����ا� (  ��ل � ر��ل    ���� و�� ا��

একদা নবী করীম সা. সাথীেদর উে�েশ� বলিছেলন, “আেছ িক 

জা�ােতর জন� ��ত �কউ? িন�য় জা�াত এমন জগত, যার 

ক�ণা কােরা �দেয় উদয় হয়িন! কা‘বার �িতপালেকর শপথ, 
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িন�য় তা আেলাক�ল চমক�দ জগত, সুগি�ময় পিরেবশ, 

সুেশািভত �াসাদসম�, বহমান নদীকুল, অসংখ� পাকা ফলমূল, 

আেবদনময়ী সু�রী �ীবগ�, মূল�বান অলংকারসম�, সুখ-শাি� ও 

িবলািসতায় ভরপুর িচর�ায়ী উ�ত ও িনরাপদ আবাস। 

সকেলই বলল, আমরা ��ত আিছ �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, 

বল ‘ইনশাআ�াহ’ (আ�াহ চােহন �তা) অতঃপর িজহােদর 

িববরণ িদেয় তােদরেক উ�ু� করেলন। (ইবেন িহ�ান-৭৩৮) 

�  ��ل �  ����دي أ��دت�  ���� � ��ل�   ا���� �  ��� ا������ ��� 

�  ذ�� و���اق ���  ��� �� ��� و� ��� أذن و� رأت
�

 ���ب �

    �� و �� �

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 ١٧ا�سجدة:  َّ مب

 নবী করীম সা. বেলন, “আ�াহ বেলন, আিম আমার বা�ােদর 

জন� এমন সব �ভাগিবলাস ��ত �রেখিছ যা �কােনা চ�ু 

�কােনািদন �ত�� কেরিন, �কােনা কণ� �স স�েক� �েনিন 

এবং �কােনা �দেয় তার ক�ণা উদয় হয়িন। আ�াহর কালােম 

�স িদেকই ইি�ত রেয়েছ- “�কউ জােন না তার জেন� 

কৃতকেম�র কী কী নয়ন-�ীিতকর �িতদান লুকািয়ত আেছ।” 

(সূরা সাজদা-১৭) (বুখারী-৩০৭২) 
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যােদর পা�� শয�া �থেক পৃথক 

আ�াহ বণ�না কেরেছন �য, জা�াতীগণ জা�াত পাওয়ার জন� 

আমল করেব, পির�ম করেব। 

�� ��  � � ���� �  ��ل ��� ��
�

�� ��� �� و  � ر��ل ��� �  ا��

��  ��ل ��  ا���  ���  ��� �� �  �  �� ��� � و ��� أذن � و رأت ���

   ��أ ��  ���  ���

 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّ 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين

 ١٧ -  ١٦ا�سجدة:  َّ مب خب حب جب  هئ

 সাহল িবন সা’দ রা. বণ�না কের বেলন, আিম নবী করীম সা. 

এর একিট �বঠেক �শষপয�� উপি�ত িছলাম �যখােন িতিন 

জা�ােতর িববরণ �িনেয়েছন। হািদেসর �শষাংেশ িতিন বেলন, 

নবী করীম সা. বেলন, “এমনসব 

�ভাগিবলাস ��ত রেয়েছ, যা 

�কােনা চ�ু �কােনািদন �ত�� 

কেরিন, �কােনা কণ� �স স�েক� 

�েনিন এবং �কােনা �দেয় তার 

ক�ণাও উদয় হয়িন। অতঃপর 

িনে�া� আয়াত পাঠ কেরন, 

“তােদর পা�� শয�া �থেক আলাদা 
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থােক। তারা তােদর পালনকত�ােক ডােক ভেয় ও আশায় এবং 

আিম তােদরেক �য িরিযক িদেয়িছ, তা �থেক ব�য় কের। �কউ 

জােন না তার জেন� কৃতকেম�র কী কী নয়ন-�ীিতকর �িতদান 

লুকািয়ত রেয়েছ।” (সূরা সাজদা ১৬-১৭) 

�  ��ل �  � ��� ��� �� أن ���  ا����
�

� �� ����� ��ا ا�� ��� � ��  � ��� 

رض ا����ات ��ا��
�
�� أ�� �� ر�� أن و�� وا�  هر أ��و  ���ا ا��� ا��

   ا����م ��ء ا���� ���� � ا���� ��ء ����

জা�াতীেদর িববরণ িদেত িগেয় নবীজী বেলন, “জা�াতী �কােনা 

�লােকর নখ �থেক সামান� পিরমাণ যিদ দুিনয়ােত উদয় হেয় 

যায়, তেব আসমানসমূহ ও যিমেনর মধ��ল�েলা সুেশািভত 

হেয় উঠেব। জা�াতী �কােনা �লােকর হােত পিরিহত বালাসম� 

যিদ দুিনয়ােত �কাশ হয়, তেব সূেয�র আেলা িন�ভ হেয় যােব, 

িঠক �যমন সূেয�র আেলার সামেন তারকারাজীর আেলা িন�ভ 

হেয় যায়।” (িতরিমযী-২৫৩৮) 

 

মুিমনগণ সফল 

মুিমন বা�ােদর জন� আ�াহ তা‘লা জা�াতেক �িতিনয়ত 

সুসি�ত করেছন।  
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� ود� ، ���ه ��ن ��� � ����   ��ل �ر�� ���
�
� و�� ، � �ر�� ���  أ��

،  �� ��� � � �  ��ل ، ا�����ن أ��� ���  ���ل ، إ���
�  � و����

�ور�� � �� ��� 

�� � ��  

নবী করীম সা. বেলন, “জা�ােত আদনেক আ�াহ িনজহােত 

�তির কেরেছন। তার ফল-ফলািদ িনধ�ারণ কেরেছন। তার 

নদী�েলার �বাহপথ িঠক কেরেছন। অতঃপর তার িদেক 

তািকেয় বেলেছন, িন�য় মুিমনগণ সফল হেয় �গেছ। আেরা 

বেলন, আমার ময�াদার শপথ, আমার পা��বত�ী এ জা�ােত 

�কােনা কৃপেণর �ান হেব না।” (আল মু’জামুল কাবীর-১২৭২৩) 

�  أ��� ��ط ����   و��ل
�

� ��  � ��� و����� ا����� �� ���  ا��

�  أ��� ��س و���ب
�

� ��  ا��أة و������  ��� و����� ا����� �� ���  ا��

�� ��    � ��� و����� ا����� �� ���  ا��

নবী করীম সা. আরও বেলন, “�তামােদর কােরা জন� জা�ােত 

লািঠ ধারণ�ল পিরমাণ জায়গা দু’িট দুিনয়া অেপ�া ���। 

�তামােদর কােরা জন� জা�ােত ধনুক পিরমাণ জায়গা দু’িট 

দুিনয়া অেপ�া ���। জা�ােত �কােনা নারীর ম�কাবরণ দু’িট 

দুিনয়া অেপ�া ���।” (মুসনােদ আহমদ-১০২৭০) 

�  ��ل �  ����   ���س ا��
�

� �� ء ا�� �
�� �  �

�
�ء إ� ا����� �

�
   ا�

ইবেন আ�াস রা. বেলন, “জা�ােত নামছাড়া দুিনয়ার �কােনা 

ব�ই থাকেব না” (বায়হাকী) 
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-------- 

আ�হ, 

আেছ িক জা�ােতর জন� ��ত �কউ? 

মুিমন মা�ই জা�ােতর িববরণ �েন আমেল মেনািনেবশ করেব। 
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জা�ােতর পথসমূহ 
 

�কবল �খাদাভী�গণই জা�ােতর বািস�া হেব, যারা দুিনয়ােত 

আ�াহর িনিষ� কাজসমূহ �থেক �বঁেচ থাকত, আ�াহর 

িবিধিবধান �মেন চলত। 

ইবাদেত সামান� িকছু ক� ও পির�ম রেয়েছ, �য�েলা বা�ার 

ঈমানেক সুদৃঢ় কের, �িতপালেকর িবধানাবলীর ��� বািড়েয় 

�দয়। ফেল �স অিধকতর আনুগেত� িল� হেত চায়, অিধকতর 

হারাম �থেক �বঁেচ থাকেত চায়। 

জা�ােতর অেনক পথ রেয়েছ; কুরআন হািদেসর পাতায় পাতায় 

যার িববরণ বিণ�ত.. 

 

* কী �সই পথসমূহ? 

* ���পথ �কানিট? 

* কীভােব মানুষেক �স পেথর িদেক আ�ান করা যায়? 

 

ভূিমকা 

�� ����   ��ل ��ره ا�� �ات ا���ر و��� �� ��� ��   
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নবী করীম সা. বেলন, “জা�াত ক�দায়ক ব�সমূহ িদেয় �বি�ত 

এবং জাহা�াম মেনাবৃি�পূরক ব�সমূহ িদেয় �বি�ত।” (মুসিলম-

৭৩০৮) 

মুিমন মা�ই �িতপালেকর আেদশেক �স মেনাচািহদার উপের 

রােখ। 

জা�াত অজ�েন নবী করীম সা. অসংখ� পথ ও প�িত বেল 

�গেছন। ত�েধ� কেয়কিট আমরা এখােন উে�খ করিছ.. 

 

(১) আ�াহর পেথ িজহাদ (যু�) 

িজহাদ ইসলােমর সেব�া� শৃ� ও নবী রাসূলেদর রীিত। �য 

ব�ি� ইসলােমর জন� িজহাদ না কের মৃতু�বরণ করল, এমনিক 

তার অ�েরও িজহােদর �কােনা আ�হ িছল না, �স এক�কার 

মুনােফকী িনেয় মৃতু�বরণ করল। আ�াহ তা‘লা বেলন,  

 جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ 

 مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن

 ٢١٦ا�قرة:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

“�তামােদর ওপর যু� ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা �তামােদর 

কােছ অপছ�নীয়। প�া�ের �তামােদর কােছ হয়েতা �কােনা 

একটা িবষয় পছ�সই নয়, অথচ তা �তামােদর জন� 

কল�াণকর। আর হয়তবা �কােনা একিট িবষয় �তামােদর কােছ 
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পছ�নীয় অথচ �তামােদর জেন� অকল�াণকর। ব�তঃ আ�াহই 

জােনন, �তামরা জান না।” (সূরা বা�ারা-২১৬) 

মুজািহদীন (েযা�া)েদর জন� আ�াহ জা�ােতর �িত�িত 

িদেয়েছন। 

 
َ

�ل
َ
�  

ُ
ِ  َرُ��ل

َّ
َ�   ا� َّ��َ

َ
�  ُ

َّ
ْ�  ا� َ�َج  ِ�َ

َ
�  ِ

�
�  ِ�ِ��ِ�َ  

َ
�  ُ��ُ�ِ

ْ� ُ ��  
َّ
�ًدا ِإ� َ ِ�� 

 ِ
�

�  �ِ��ِ�َ  
ً��� َ � ��ِ  َوِإ��

ً
���ِ�ْ

َ
ُ�ِ�  َو� ُ

ِ��  �َ ُ َ ��  َّ
َ

��َ  ���ِ��َ  
ْ

ن
َ
ْدِ�  أ

ُ
ُ أ

َ
�  

َ
� َّ� َ �

ْ
ْو  ا�

َ
 أ

ْرِ�َ��ُ 
َ
  أ

َ
ِ��ِ  ِإ�

َ
ِ�ى َ�ْ��

َّ
َ�َج  ا�

َ
�  ُ��ْ�ِ  

ً
��ِ

َ�� ��َ  
َ

ل
َ��  �ْ�ِ  ٍ��ْ

َ
ْو  أ

َ
ِ��َ��ٍ  أ

َ
� �

ِ�ى
َّ
ُ�  َوا�

ْ
�
َ
�  ٍ َّ َ ٍ  ِ�ْ�  َ�� ِ�َ�ِ�هِ  �ُ

ْ َ
�  ُ

َ ْ
��ُ  ِ

�
�  �ِ��ِ�َ  ِ

َّ
  ا�

َّ
ِ�َ��َ��ِ  َ�ْ�مَ  َ��ءَ  ِإ�

ْ
 ا�

 ِ��ِ
َ
��ْ َ َ�  َ� ���ِ  َ ِ

ُ
�  ُ�

ُ
��ْ

َ
�  

ُ
ْ�ن

َ
�ُ  َدٍم  � ُ   َوِر��

ٌ
ِ�ى ِ�ْ��

َّ
ُ�  َوا�

ْ
�
َ
�  ٍ َّ َ   ِ�َ�ِ�هِ  �ُ

َ
��ْ

َ
�  

ْ
ن

َ
 أ

 
َّ

�
ُ

��َ  
َ

��َ  َ� �� ِ�ِ�ْ ُ   َ�� ا�ْ
ُ

ت
ْ

��َ
َ
�  

َ
ف

َ
��ِ  ٍ� َّ� ُ�و َ�ِ

ْ
�

َ
�  ِ

�
�  �ِ��ِ�َ  ِ

َّ
ا ا�

ً
��َ

َ
 أ

 �ْ�ِ
َ
  َو�

َ
�  

ُ
��ِ

َ
  أ

ً
��َ�َ  ْ��ُ

َ
� ِ�ْ

َ
�
َ
�  

َ
  َو�

َ
ون

ُ
� ِ�

َ
��  

ً
��َ�َ  

ُ
 َوَ��
ُّ

�  ْ� ِ
ْ ��
َ
��َ  

ْ
ن

َ
�ا أ

ُ
�
َّ
�

َ
��َ�َ 

ِ�ى َ���ِّ 
َّ
ُ�  َوا�

ْ
�
َ
�  ٍ َّ َ   ِ�َ�ِ�هِ  �ُ

ُ
َ�ِدْدت

َ
�  

ِّ��
َ
ُ�و أ

ْ
�

َ
ِ  أ

�
�  �ِ��ِ�َ  ِ

َّ
  ا�

ُ
��َ

ْ
�
ُ
�
َ
�  َّ

ُ ُ�و ��
ْ
�

َ
 أ

 
ُ

��َ
ْ
�
ُ
�
َ
�  َّ

ُ ُ�و ��
ْ
�

َ
  أ

ُ
��َ

ْ
�
ُ
�
َ
��   

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� আ�াহর পেথ �বর হেলা, তার 

জন� আ�াহর �িত�িত- “�য আমার ওপর িব�াস �রেখ এবং 

আমার রাসূলেদর সত�ায়ন কের �কবলই আমার পেথ যু� 

করার উে�েশ� �বর হেলা, অবশ�ই আিম তােক জা�ােত �েবশ 

করাব অথবা �য ঘর �থেক �স �বিরেয়িছল, �সখােন িনরাপেদ 

যু�ল� স�দ সহকাের �প�েছ �দব।” ঐ স�ার শপথ যার 

হােত আমার �াণ, আ�াহর পেথ �য ব�ি� �কােনা আঘাত�া� 



 797

হেলা, �কয়ামেতর িদন �স ওই আঘাত িনেয় উঠেব, �ত�ান 

�থেক র� ঝরেত থাকেব, িমশেকর সুগি� �বর হেত থাকেব। 

ওই স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, মুসলমানেদর ওপর 

চাপ সৃি� হওয়ার আশ�া না করেল আিম আ�াহর পেথ �বর 

হওয়া �িতিট �সিনক দেলর সােথই �বর হেয় �যতাম। িক� �স 

সুেযাগ না থাকায় আিম তােদরেক িবিভ� �সনাদেল ভাগ কের 

পািঠেয় �দই। জািন, আমােক 

�ছেড় যাওয়া তােদর মেন পীড়া 

�দয়। ওই স�ার শপথ যার 

হােত আমার �াণ, অবশ�ই আিম 

পছ� কির �য, আ�াহর পেথ 

যু� কের িনহত হই, অতঃপর 

আবার যু� কের আবার িনহত 

হই, অতঃপর আবার যু� কের 

আবার িনহত হই।” (মুসিলম-

৪৯৬৭) 

 

(২) িবপেদ �ধয�ধারণ ও আ�াহর ফায়সালায় স�ি�  

এিটও বা�ােদর �িত আ�াহর রহমেতর বিহঃ�কাশ �য, 

তােদরেক িবিভ� িবপদাপদ িদেয় পরী�া কের তােদর জন� 

জা�ােতর পথ সহজ কের �দন। 
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আ�াহ বেলন, 

 حن جن يم ىم  مم  ُّ 

  جه ين ىن من خن

آل  َّ جي يه ىه مه

 ١٤٢عمران: 

“�তামােদর িক ধারণা, �তামরা 

জা�ােত �েবশ করেব? অথচ 

আ�াহ এখনও �দেখনিন 

�তামােদর মেধ� কারা �জহাদ 

কেরেছ এবং কারা �ধয��শীল।” (সূরা আেল ইমরান-১৪২) 

 
َ

�ل
َ
�  

ُ
ِ  َرُ��ل

َّ
ال ���   ا� � � ا���ء �� �����  �

�
 ����  ���  ، و��� ���ه �

   ����� ���� و�� ���� �

নবী করীম সা. বেলন, “মুিমনগণ সব�দা তােদর �দহ ও স�দ 

িনেয় িবপেদ িনপিতত থােক, �শষপয�� আ�াহর সােথ 

সা�াতকােল তার �কােনা �নাহ অবিশ� থােক না।” (আল 

মু�াদরাক-৭৮৭৯) 

সুতরাং �য ব�ি� অসু�তা, দির�তা, স�ানেদর মৃতু�, ��ফতাির 

ইত�ািদ িবপদাপেদ �ধেয�র পিরচয় �দেব, অবশ�ই �স�েলা তার 

জন� �নােহর কাফফারা হেব। �নক আমল বৃি� পােব। 
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(৩) সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ �থেক িনেষধ 

এিট একিট ক�সাধ� এবাদত। এ কােজর জন� অেনক সময় 

ক� ও দুেভ�ােগর স�ুখীন হেত হয়। ��াবান লুকমান তার 

�ছেলেক উপেদশ দানকােল বেলিছেলন, 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص ُّ 

 ١٧لقمان:  َّ حك جك مق حق  مف خف حفجف

“�হ বৎস, নামায কােয়ম কর, সৎকােজ আেদশ দাও, ম�কােজ 

িনেষধ কর এবং িবপদাপেদ সবর কর। িন�য় এটা 

সাহিসকতার কাজ।” (সূরা লুকমান-১৭) 

 

(৪) ইসলােমর িবিভ� ক�সাধ� কাজ 

ইসলােমর িবিধিবধানসমূেহ গেবষণা করেল �দখা যায়, তােত 

পালনীয় �ায় সকল এবাদতসমূেহ �যমন, নামায, যাকাত, �রাযা, 

হ� ইত�ািদ বা�ার ওপর িকছু ক� আেরািপত হয়, চাপ �েয়াগ 

হয়; িক� এ সকল ক� এবং পির�েমর িবিনমেয় �স পুর�ৃত 

হেব। ঈমান যত বৃি� পােব, ততই তার পে� এবাদতসমূহ 

পালন সহজ হেয় যােব। �কননা, নামায দুব�ল �দয় স�� 

�লাকেদর জন� অত�� কিঠন। আ�াহ বেলন,  

 َّ جح  مج حج مث هت مت ختحت جت هب ُّ 

 ٤٥ا�قرة: 
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“�ধয��ের সােথ সাহায� �াথ�না কর নামােযর মাধ�েম। অবশ� তা 

যেথ� কিঠন। িক� িবনয়ী �লাকেদর পে�ই তা স�ব।” (সূরা 

বা�ারা-৪৫) 

এবং যাকাত, যা কৃপণ ব�ি�েদর জন� খুবই পীড়াদায়ক। �তমিন 

হ� অলস ব�ি�েদর জন� দু�হ। বা�া এ সকল এবাদেতর 

��ে� যতটুকু অ�গামী হেব, ততটুকুই �স জা�ােতর িনকটবত�ী 

হেত থাকেব। প�া�ের এ সকল এবাদেত যতটুকু িবল� ও 

অলসতার পিরচয় �দেব, ততটুকুই �স �িতপালেকর অস�ি� ও 

�িত��তার িদেক চেল যােব। 

�ায় সকল এবাদতই জা�ােত গমেনর পথ। �যমনিট আ�াহ 

বেলন, 

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث

 ٧٢ا�و�ة:  َّ  مض خض حض جض مص خصحص

“আ�াহ ঈমানদার পু�ষ ও ঈমানদার নারীেদর �িত�িত 

িদেয়েছন কাননকুে�র, যার তলেদেশ �বািহত হয় ��বণ। 

তারা �স�েলারই মােঝ থাকেব। আর এসব কাননকুে� থাকেব 

পির�� বসবােসর ঘর। ব�তঃ এ সমুদেয়র মােঝ সবেচেয় বড় 

হেলা আ�াহর স�ি�। এিটই মহান কৃতকায�তা।” (সূরা তাওবা-

৭২) 
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-------- 

দয়া, 

জা�ােত গমেনর জন� আ�াহ অসংখ� পথ �তির কের �রেখেছন, 

�যন মানুেষর পে� �স�েলা অনুসরণ ও বা�বায়ণ সহজ হয়। 
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সব��থম জা�ােত �েবশকারী 
 

জা�াতীগণ সব�স�ািনত স�দায়। �য জা�ােত �েবশ করেব, 

অবশ�ই �স িচরসফল। বা�া জা�ােত যতই তার �র উ�ীত 

করেব, ততই �সখােন তার ময�াদা ও �িতপি� বৃি� পােব। 

 

* �ক তাহেল সব��থম জা�ােত যােব? 

* �কান স�দায় সব�াে� জা�ােত �েবশ করেব? 

* আেগ �ক, দির�রা নািক ধনী ব�ি�বগ�? 

 

ভূিমকা 

জা�ােতর িদেক �িতেযািগতা হেলা 

মুিমনেদর �ধান কাজ। এক�বােদ 

িব�াসীেদর �ধান ল��। সব��থম 

জা�ােত �েবশ করেবন আমােদর 

নবী �মাহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়া সা�াম। এিট হেব আ�াহর 

প� �থেক তার জন� স�ান ও ময�াদার বিহঃ�কাশ। সব��থম 

তাঁর জন�ই জা�ােতর দরজা �খালা হেব। �যমনিট িতিন িনেজই 

বেলেছন, 
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���  أ��  ���� أ
�
ب ���ع �� أول وأ��  ، ا������ ��م ���� ءا� �� ��   � ا��

“�কয়ামেতর িদন সব�ািধক অনুসারী হেব আমার! আিমই 

সব��থম জা�ােতর ফটক উে�াচন করব।” (মুসিলম-৫০৫) 

অন� হািদেস িতিন বেলন, 

 �
ب آ�� �� �� �زن ����ل�  ������� ا������ ��م ا�� � ����ل أ��؟ ��� ا��

�� أ��� � أ��ت ��� ����ل�  �
�
� ����  

“জা�ােতর �গেট এেস আিম তা খুলেত বলব। র�ী িজে�স 

করেব, �ক তুিম? আিম বলব, �মাহা�াদ! অতঃপর �স বলেব, 

আপনার জন�ই �খালার আেদশ হেয়েছ; আপনার পূেব� অন� 

কােরা জেন� নয়!” (মুসিলম-৫০৭) 

 

আমােদর উ�তই সব��থম জা�ােত �েবশ করব 

কারণ, আমরাই সব�েশষ ও সব�ে�� উ�ত। জা�ােতর সব�ািধক 

বসবাসকারী আমরাই। আমরাই �কয়ামেতর িদন সকল উ�েতর 

ওপর সা��দান করব। পূব�বত�ী নবীেদর পে� আমরা সা�� 

�দব �য, তারা তােদর স�দােয়র কােছ �ীন �প�েছ িদেয়েছন। 

��   ��ل
�

��ون �
�
و��ن ا�

�
� ا������ ��م ا�

�
�� ���� �� لأو  و�   ا��

নবী করীম সা. বেলন, “আমরা প�াদবত�ী ও �কয়ামেতর িদন 

অ�বত�ী স�দায়। আমরাই সব�াে� জা�ােত �েবশ করব।” 

(মুসিলম-২০১৭) 
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উ�েতর মেধ� সব��থম �েবশ করেবন আবু বকর রা. 

আবু বকর রা. এর ময�াদা, তাঁর �নতৃ�, �ীেনর জন� মহান ত�াগ 

এবং আ�াহর জন� জান মাল ও জীবন উৎসগ� এবং নবী করীম 

সা. এর �িত পরম ভােলাবাসার পুর�ার��প তােক এ ময�াদা 

�দওয়া হেব। িতিন িছেলন নবীজীর িহজরতস�ী। তাঁর 

জীব�শায় ও মৃতু�র পর তার �ধান �িতেবশী। 

� �   ��ل
�� �� أ�� �  ���ي ���� ���

ب ��را�� �� ��  ��� ���� ا��ي ا��

 �
�  وددت � ر��ل �� � ��� أ�� ���ل ، أ���

 إ��� أ��� ���  ��� ��� أ��

�� ���� �� أول ��� أ��  ��  إ�� أ���   � ر��ل ���ل �  �� ا��
  أ���
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নবী করীম সা. বেলন, “একদা িজবরীল এেস হাত ধের িনেয় 

িগেয় আমােক আমার উ�েতর জা�ােত �েবেশর দরজািট 

�দখােলন। অতঃপর আবু বকর রা. বলেলন, �হ আ�াহর রাসূল, 

আমার মেন চাে�, আিমও যিদ তখন আপনার সােথ �থেক তা 

�ত�� করেত পারতাম। তখন নবীজী বলেলন, �হ আবু বকর, 

তুিম হেব আমার উ�েতর মেধ� সব�াে� জা�ােত �েবশকারী।” 

(আবু দাউদ-৪৬৫৪) 

 

দির� মুহািজরগণ সি�িলতভােব সব��থম জা�ােত 

�েবশ করেব 

মুসিলম স�দায় সব�াে� কবর �থেক পুন�ি�ত হেব, সব�াে� 

তারা িহসাব-িনকােশর জন� দাঁড়ােব। তারাই সব�াে� আরেশর 

ছায়ায় আ�য় �নেব, সব�াে� তােদর িবচারকায� সমাধা করা হেব, 

সব�াে� তারা িসরাত অিত�ম করেব, সব�াে� তারা জা�ােত 

�েবশ করেব। তেব এই উ�েতর ��� মানবস�দায় হেলন 

সাহাবীগণ। তােদর মেধ� ��� হেলন মুহািজরগণ, যারা �ীনেক 

সহেযািগতা করেত িনেজেদর স�দ, পিরবার ও �দশেক 

পিরত�াগ কেরিছল। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 
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 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ 

 مل خل  حم جم هل مل خلحل جل مك لك

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

 ٢٢ - ٢٠ا�و�ة:  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىنمن

“যারা ঈমান এেনেছ, �দশত�াগ কেরেছ এবং আ�াহর রােহ 

িনেজেদর জান ও মাল িদেয় �জহাদ কেরেছ, তােদর বড় ময�াদা 

রেয়েছ আ�াহর কােছ, আর তারাই সফলকাম। তােদর সুসংবাদ 

িদে�ন তােদর �িতপালক �ীয় দয়া ও সে�ােষর এবং 

জা�ােতর, �সখােন আেছ তােদর জন� �ায়ী শাি�। তথায় তারা 

থাকেব িচরিদন। িনঃসে�েহ আ�াহর কােছ আেছ 

মহাপুর�ার।” (সূরা তাওবা ২০-২২) 

অন�� বেলন, 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ

ا�ج:  َّ ىت نت مت زت  رت يبىب نب مب

٥٩ - ٥٨ 

“যারা আ�াহর পেথ গৃহত�াগ কেরেছ, এরপর িনহত হেয়েছ 

অথবা মারা �গেছ; আ�াহ তােদরেক অবশ�ই উৎকৃ� জীিবকা 

দান করেবন এবং আ�াহ সেব�াৎকৃ� িরিযকদাতা। তােদরেক 
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অবশ�ই এমন এক�ােন �প�ছােবন, যােক তারা পছ� করেব। 

আর আ�াহ �ানময়, সহনশীল।” (সূরা হ� ৫৮-৫৯) 

�� ���� �� أول �� ��رون ��( �  ��ل  ��  ا����  ؟ � ��� �� ا��

�� ���� �� أول�  ��ل أ�� ور��� �  ا�����ون ا����اء ا��  ��� ا����

� � و����  ا����ر �� �ت ا��ره �� �  و����� أ��� و��
�

 ������ � ��ره �

��� ا�����  ������ �� ���ء �� � ����ل ���ء ��
�

 ����ل �

����  ا����� � ر
�

�� �وا�� ��ن � �  أن أ�������  ���� �� و���
��
� �� 

� ���� ���ء ��  ��ل ؟ ���� � ���� ���دا ���ا إ��
�  و���

���� ���  � �� ���� 

� و��� � و����  ا����ر �� �ت ا��ره �� �  و����� أ��� و��
�

 � ��ره �

��  ��ل ���ء �� ������ � ������ن ذ�� ��� ا����� ������ ���� �� � 

ب ��  �  

 ٢٤ا�رعد:  َّ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن ُّ 

 নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা িক জান, আ�াহর সৃি�র মেধ� 

কারা সব��থম জা�ােত �েবশ করেব? সবাই বলল, আ�াহ ও 

তাঁর রাসূলই ভােলা জােনন! বলেলন, আ�াহর সৃি�র মেধ� 

সব��থম দির� মুহািজরগণ জা�ােত �েবশ করেব, যােদর জন� 

সীমা� ব� ছল, সব�দা িনপীিড়ত িছল। মৃতু�র সময় তােদর 

�েয়াজন অপূণ� �থেক �যত! সুতরাং আ�াহ তা‘লা 

�ফেরশতােদর ল�� কের বলেবন, তােদর কােছ িগেয় সালাম 
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িনেবদন কর! �ফেরশতাগণ বলেব, �হ �িতপালক, আমরা 

আপনার আসমানসমূেহর বািস�া, আপনার ��� সৃি�! 

আমােদরেক তােদর কােছ িগেয় সালাম িনেবদন করেত বলেছন! 

�িতপালক বলেবন, তারা িছল আমার বা�া, আমার এবাদত 

করত, কাউেক আমার সােথ শরীক করত না। তােদর জন� 

সীমা� �� িছল, সব�দা িনপীিড়ত িছল। মৃতু�র সময় তােদর 

�েয়াজন অপূণ� �থেক �যত, পূরণ হেতা না। অতঃপর 

�ফেরশতাগণ তার কােছ সকল দরজা িদেয় �েবশ কের বলেত 

থােক “�তামােদর সবেরর কারেণ �তামােদর ওপর শাি� বিষ�ত 

�হাক। আর �তামােদর এ পিরণামগৃহ কতই না চমৎকার।” 

(সূরা রা’দ-২৪) 

 

সব�াে� জা�ােত �েবশকারীেদর �বিশ�� 

��  � ة أ�� �� ��� ز��ة أول  � ر��ل ��ل�  ��ل ���� � ا��  �� ��ر��

� �����ن � ا���ر ����  ا���� ��رة ���ن و� ��� � ������ن و� ��  آ����

� ���� وا���� ا���� �� وأ����� ا���� ��� ��ة �� و��
�
�� ا�

�
 ور�

� وا�� و�� ا��� ى زو���ن ��� ��  �� ��
�

 �� ا���� وراء �� ���

� ا���ف � ا��� � ����� و� ����  �����ن وا�� ر�� ��� �����

   و���� ���ة �
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নবী করীম সা. বেলন, “সব��থম জা�ােত �েবশকারী দেলর 

�চহারা পূিণ�মার চাঁেদর মেতা উ�ল ও আেলািকত হেব। 

জা�ােত তারা থুথু িনে�প করেব না, নাক ঝাড়েব না, মলত�াগ 

করেব না। তােদর পানপা� হেব �েণ�র। িচ�নী হেব �ণ��পা 

িমি�ত। তােদর ধূপাধার হেব অিত সুগি�কাে�র। �দহসুবাস 

হেব িমশেকর। তােদর �েত�েকর জন� থাকেব দু’জন কের �ী; 

অিতেসৗ�েয� মাংেসর �ভতের তােদর মি�� পয�� �দখা যােব। 

�সখােন তােদর পর�র �কােনা �ভদােভদ ও �িতিহংসা থাকেব 

না। সকেলর অ�র হেব একই আ�ার ন�ায়। সকাল-স��া তারা 

আ�াহর পিব�তা বণ�না করেব।” (বুখারী-৩১৪৯) 

 

�� 

পানাহার করার পরও �কন জা�াতীেদর মল-মূ� 

ত�ােগর �েয়াজন হেব না? 

উ�রঃ জা�ােতর সকল খাদ�ই অিতশয় সু�াদু; যা �খেত �কােনা 

ধরেণর ক� বা পির�ম হেব না এবং তা �থেক �দহিনগ�ত 

�কােনা বজ��ও �তির হেব না; বরং জা�ােতর আহারকৃত খাদ� 

র�-মাংেস িমি�ত হেয় সুগি� ছড়ােত থাকেব। 

�  أ��  �د �� ر��  ا���� � أ��� ا����م أ��  �� �  ���ل ا��� �  أ�� أن ��

�� ��ن ا��
�
��ن �� � و���  ���ه ����  وا��ي( �   � ر��ل ���ل ؟ ���

�  ر�� ��� ��ة ���� أ��� إن
�

ب ا���� � ��ع وا��� �  ���ل ) وا��
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� ا��ي
�
ب �� �  و��� ا���� � ���ن و���

�
� ��  ر��ل ���ل!! أذى ا��

�   ��   ���د� �� ���� ��ق �����
�

   ا��� ���

একদা আহেল িকতােবর একব�ি� নবী করীম সা. এর কােছ 

এেস িজে�স করল, �হ আবুল কােসম, আপিন �তা মেন কেরন, 

জা�াতবাসী পানাহার করেব! নবীজী বলেলন, হ�াঁ..! জা�াতী 

একজন ব�ি�েক পানাহার ও �যৗনিমলেন দুিনয়ার একশতজন 

ব�ি�র �মতা �দওয়া হেব। �স বলল, পানাহার করেল �তা 

মল-মূ� ত�ােগর �েয়াজন হয়; অথচ জা�ােত �তা ক�দায়ক 

িকছু থাকেব না! উ�ের নবীজী বলেলন, আহােরর পর তােদর 

�েয়াজন তােদর �দেহর �িতিট রগেরশায় িমেশ যােব, �সখান 

�থেক িমশেকর সু�াণ �বর হেত থাকেব।” (ইবেন িহ�ান-

৭৪২৪) 

 

জা�ােত �েবশকারী �থম িতনব�ি� 

�  ��ل �� �����ن ���� أول ���  ��ض�   ا����  و��� ��ا��� �  ا��

�� ���دة أ��� ���ك    ���ل ذو ����� و���� ����ه و��� ر

নবী করীম সা. বেলন, “জা�ােত �েবশকারী িতন ধরেণর 

ব�ি�েক আমার সামেন উপি�ত করা হেয়েছ- (১) শহীদ (২) 

কৃতদাস, �য �িতপালেকর এবাদেতর পাশাপািশ আপন 

মিনবেকও স�� কেরেছ (৩) পিরবার-�ীত দির� 

সৎচির�বান।” (ইবেন িহ�ান-৪৩১২) 
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---------- 

ময�াদাদান, 

���নবী মুহা�াদ সা. 

িতিনই সব��থম জা�ােত �েবশ করেবন। 
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সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী 
 

আমল অনুযায়ী জা�াতীেদর জা�ােত �েবশ অ�-প�াত হেব। 

পূেব�ই আেলািচত হেয়েছ, সব��থম �েবশ করেবন নবী 

�মাহা�াদ সা.। 

 

* সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী �ক? 

* কী তার কািহনী? 

 

ভূিমকা 

জা�াত হেলা মহা সুখ-শাি�র জগত; �যখােন �রাগী তার �রাগ 

ভুেল যােব, িবপদ�� তার িবপদ ভুেল যােব, দির� তার দাির�� 

ভুেল যােব, বি� তার বি�� ভুেল যােব, িনকৃ� তার িনকৃ�তা 

ভুেল যােব, িনপীিড়ত তার িনপীড়ন ভুেল যােব। �সখােন স�দ 

স�েয়র �কােনা িল�া থাকেব না। হীন পেদা�িতর বাসনা 

থাকেব না। অসু�তার ভয় থাকেব না। বি�ে�র আশ�া থাকেব 

না। ঘর পুনিন�ম�ােণর বাসনা থাকেব না। �কােনা দুশমন থাকেব 

না। দুি��া থাকেব না; �ধুই সুখ আর সুখ, সব��ই শাি�র 

জয়জয়কার! সালাম আর সালাম! সব�িন�ে�ণীর জা�াতী ব�ি�র 
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সংবাদ �েনই অনুমান করা যায়, সেব�া� �র�া� জা�াতীর 

ময�াদা �কমন! 

 

সব�েশষ জা�ােত �েবশকারীর কািহনী 
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নবী করীম সা. বেলন, “সব�েশষ জা�ােত �েবশকারী ব�ি�িট 

(জাহা�াম �থেক �বর হওয়ার উে�েশ�) একবার চলেব �তা 

একবার �হাঁচট খােব, আেরকবার আ�ন তােক ঝলেস �দেব.. 

এভােব যখন �স জাহা�াম অিত�ম কের �ফলেব, তখন �পছেন 

তািকেয় বলেব, কল�াণময় �সই স�া, িযিন �তার অিন� হেত 

আমােক মুি� িদেয়েছন! আ�াহ আমার ওপর �য অনু�হ 
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কেরেছন, তা পূব�বত�ী পরবত�ী কােরা ওপর কেরনিন! অতঃপর 

তার জন� একিট বৃ� �কাশ করা হেব। তা �দেখ �স বলেব, 

�হ �িতপালক, আমােক একটু ওই বৃে�র িনকটবত�ী ক�ন, 

তার ছায়ায় একটু আ�য় �নব, তার �বািহত পািন �থেক 

সামান� পান করব! আ�াহ তােক বলেবন, �হ আদমস�ান, যিদ 

আিম �তামার চাওয়া পূরণ কির, তেব িক আবারও িকছু চাইেব? 

�স বলেব, না �হ �িতপালক! এভােব �স �িতপালেকর কােছ 

অন�িকছু না চাওয়ার �িত�িত করেব। �িতপালকও তােক 

অনুমিত �দেবন, কারণ �স এমনিকছু �দেখেছ যা �দখার পর 

আর �ধয�� ধরেত পারেব না। অতঃপর তােক �সই বৃে�র 

িনকটবত�ী করেল তদতেল �স আ�য় �নেব, তার �বািহত পািন 

�স পান করেব। অতঃপর তার সামেন ি�তীয় আেরকিট বৃ� 

�কাশ করা হেব, যা �থমিটর তুলনায় উৎকৃ� ও অিধকতর 

দৃি�ন�ন। �স বলেব, �হ �িতপালক, ঐ �য বৃ�..! যিদ তার 

�থেক পান করেত পারতাম..! তার ছায়ায় আ�য় িনেত 

পারতাম..! আর িকছু চাইব না �হ �িতপালক! �িতপালক 

বলেবন, �হ আদমস�ান, তুিম িক ইিতপূেব� ওয়াদা করিন �য 

আর িকছুই চাইেব না? �িতপালক বলেবন, যিদ �তামােক এই 

বৃে�র িনকটবত�ী কির, তেব আর িকছু চাইেব না �তা? �স 

�িতপালেকর কােছ আর িকছুই চাইেব না বেল ওয়াদাব� হেব। 

�িতপালকও তােক অনুমিত �দেবন, কারণ �স এমনিকছু 

�দেখেছ যা �দখার পর আর �ধয�� ধরেত পারেব না। অতঃপর 
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তােক �স বৃে�র িনকটবত�ী করা হেল তদতেল �স আ�য় �নেব 

এবং তার �বািহত পািন �স পান করেব। অতঃপর তার সামেন 

জা�ােতর ফটেকর কােছ তৃতীয় আেরকিট বৃ� �কাশ করা হেব, 

যা পূেব�র দু’িট অেপ�া অিধক সু�র ও অিধকতর দৃি�ন�ন। 

�স বলেব, �হ �িতপালক! আমােক একটু এই বৃে�র িনকটবত�ী 

ক�ন, তার ছায়ায় একটু আ�য় �নব, তার �বািহত পািন �থেক 

সামান� পান করব! আর িকছু চাইব না �হ �িতপালক! 

�িতপালক বলেবন, যিদ �তামােক এই বৃে�র িনকটবত�ী কির, 

তেব আর িকছু চাইেব না �তা? �স �িতপালেকর কােছ 

ওয়াদাব� হেব �য, আর িকছুই চাইেব না। �িতপালকও তােক 

অনুমিত �দেবন, কারণ �স এমনিকছু �দেখেছ যা �দখার পর �স 

আর �ধয�� ধরেত পারেব না। অতঃপর তােক বৃে�র িনকটবত�ী 

করা হেল �স জা�াতবাসীেদর আঁওয়াজ �নেত পােব। �স বলেব, 

�হ �িতপালক! আমােক তােত �েবশ করান! �িতপালক 

বলেবন, �হ আদমস�ান! আমার কােছ চাইেত �তামােক �ক 

বারণ করেছ?! আিম যিদ �তামােক দুিনয়া ও তদসদৃশ অন�িট 

�দই, তুিম িক স�� হেব? �স বলেব, �হ �িতপালক, 

জগতসমূেহর পালনকত�া হওয়া সে�ও আপিন আমার সােথ ঠা�া 

করেছন?!  

অতঃপর হািদেসর বণ�নাকারী ইবেন মাসঊদ রা. �হেস িদেয় 

বলেলন, �তামরা িজে�স করেব না �কন আিম হাসিছ? সবাই 

বলল, �কন হাসেছন? বলেলন, এভােব নবী করীম সা. ও �হেস 
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িদেয় আমােদর িজে�স কেরিছেলন “�তামরা িজে�স করেব না 

�কন আিম হাসিছ?” নবীজী বলেলন, ‘জগতসমূেহর পালনকত�া 

হওয়া সে�ও আপিন আমার সােথ ঠা�া করেছন?!’ এ কথািট 

�েন �িতপালেকর হািসর দ�ন (আিম হাসিছ)! �িতপালক 

বলেবন, আিম কােরা সােথ ঠা�া কির না, আিম যা চাই, তাই 

কির! অতঃপর তােক বলা হেব, আিম যিদ �তামােক দুিনয়ার 

বাদশাহেদর মেধ� একজেনর স�ূণ� রাজে�র সমপিরমাণ �দই, 

তুিম স�� হেব? �স বলেব, আিম স�� �হ �িতপালক! 

�িতপালক বলেবন, �তামােক তা িদলাম, সােথ তদসদৃশ আরও, 

তদসদৃশ আরও, তদসদৃশ আরও এবং তদসদৃশ আরও 

িদলাম..! প�মবােরর মাথায় �স বলেব, আিম স�� �হ 

�িতপালক! �িতপালক বলেবন, এ�েলা �তামােক িদলাম, সােথ 

তদসদৃশ আরও দশ�ণ বািড়েয় িদলাম। �সখােন �তামার মন যা 

চায়, নয়ন �ীত হয়.. সবই পােব! �স বলেব, আিম স�� �হ 

�িতপালক!” (মুসিলম-৪৮১) 

 �
�

�  ����ل�  �� ���ي �� �  ذ�� ��� � ���� ���� � إن� ��  روا�� و�

 ��  � �  ر��
���س أ���� �� �������  ��ل ا���س ا�� ����ل �� ��  �

�
� ��  ا��

 ار���  � ����ل ����ا ���� درة �� �� � ر�� ا���س �� د��  إذا ��� 

�  رأ���  ����ل ؟ ���� رأ�� اءى أو ر�� ��  ��  � � � ����ل ر��
�
�ل �� إ� ��� 

�� ر�� ����  �� �  ��ل ���ز�� ��  ؟ �����  � ����ل � �����د ����
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���  ����ل
� ��  ����ل ا����� �� ��� أ�� ار��

�
 ��ا�� �� ��زن أ��  إ�

��� درة �� ��ذا ا��� � ���� ���  أ���� ������ ����ك �� و��� �� ، 

� ������ � � و�������� وأ���� وأ��ا�� �� أ�� أد��  ��ا�  ��� ��  ا�� � ��� �  

অপর বণ�নায়, “অতঃপর �িতপালক বলেবন, �হ বা�া, চাও! 

�স বলেব, �হ �িতপালক আমােক জা�াতীেদর অ�ভু�� ক�ন! 

আ�াহ তা‘লা বলেবন, যাও! তােদর সােথ িগেয় িমিলত হও! 

অতঃপর �স �তপেদ জা�ােত �েবশ করেব। যখন মানুেষর 

িনকটবত�ী হেব, তখন তার জন� মু�াখিচত একিট �াসাদ 

�কাশ করা হেব। তা �দেখ �স �সজদায় লুিটেয় পড়েব। তােক 

বলা হেব, মাথা উঠাও! কী হেলা �তামার! �স বলেব, আিম 

�িতপালকেক �দেখ �ফেলিছ। তােক বলা হেব, মাথা উঠাও! 

এিট �তা �কবল �তামার একিট ঘর। অতঃপর এক ব�ি�র সে� 

সা�াৎ হেল তােক �দেখও �স �সজদায় লুিটেয় পড়েত চাইেব। 

বলা হেব, কী হেলা �তামার! �স বলেব, �কােনা মহান 

�ফেরশতার সে� আমার সা�াৎ হেলা। �স বলেব, আিম �তা 

�কবল �তামার একজন র�ী, �তামার কৃতদাসেদর একজন। 

অতঃপর �স সামেন চলেত থাকেব, তার জন� �াসাদ উ�ু� 

করা হেব। �দখেব, �স �তা এক মিণমু�াময়, যার দরজা, যার 

�চৗকাঠ, জানালা, চািব.. সবই হেলা মিণমু�ার। এই হেলা 

সব�িন��েরর জা�াতীর মূল�ায়ন।” (আল মু’জামুল কাবীর-

৯৭৬৩) 
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সেব�া� �েরর জা�াতী 

��  أ��� أ�� � ��� �
�

�  � � � ��س ا���� � و���  ���ه ��ا��� ���� ��  ��  � ��� 

�� و� أذن ���� و� � �� �� ���  ��� �  

হািদেসর �শষাংেশ নবীজী বেলন, “আর সেব�া� �েরর 

জা�াতীেদর অব�া হেলা, যােদর আিতেথয়তা আ�াহ িনজহােত 

�তির কেরেছন। অতঃপর �মাহরাি�ত কেরেছন, যা �কােনা চ�ু 

�কােনািদন �দেখিন, �কােনা কণ� �স স�েক� �েনিন এবং 

�কােনা �দেয় যার ক�ণাও কখেনা উদয় হয়িন।” (মুসিলম) 

�� أ�� أد��  إن�   و��ل ��  ا�� � ��� ��  ����  �
�

 ��� أ�� و�ره ���� �

ى ى � أ���ه �� ه �� � ر�� إ� ���� وأر��� ، أد�� �  ��اة��
   وا����

নবী করীম সা. আরও বেলন, “সব�িন� �েরর জা�াতী ব�ি� 

একহাজার বৎসর �মণ কের তার রাজ�সীমার সূচনা ও সমাি� 

�ত�� করেব। আর সেব�া� �েরর জা�াতী ব�ি� সকাল স��া 

আপন �িতপালেকর দশ�ন লাভ করেব।” (িতরিমযী) 

 

--------- 

অনু�হ, 

আ�াহর দয়া তাঁর ��ােধর অ�গামী, 

তাওবার দরজা উ�ু�; ফেল অপরাধীেদর �কােনা অজুহাতও 

আর গৃহীত হেব না। 
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জা�াতী পু�ষেদর �নতা 
 

আমল অনুপােত জা�াতীেদর �ের তারতেম�র পাশাপািশ 

আ�াহর কােছও তােদর ময�াদা ব�বধানময় হেব। 

 

* সেব�া� ময�াদা�া� কারা? 

* �ক হেবন মধ�বয়সী জা�াতীেদর �নতা? 

* যুবক জা�াতীেদর �ধানই বা �ক? 

 

ভূিমকা 

সেব�া� �ের সমাসীন হেবন নবী রাসূলগণ। তারাই সৃি�র ��� 

মানব স�দায়। সেত�র আহবায়ক। পৃিথবীবাসীর �িত আ�াহর 

বাত�াবাহক। 

 

মধ�বয়সী জা�াতীেদর �নতা 

আবু বকর ও উমর রা.। উভেয়ই নবী করীম সা. এর জীব�শায় 

তাঁর �ধান সহেযাগী িছেলন। মৃতু�র পরও রাসূেলর পােশই 

তােদর কবর হেয়েছ। 
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�� أ�� ��ل ���ا �و� ��� أ���   ��ل �  �� ا�� و���
�
�  ا� ����

�
 إ� وا�

 � �  ا������    وا������

নবী করীম সা. বেলন, “আবু 

বকর ও উমর হেলা নবী-

রাসূলগণ ব�তীত পূব�বত�ী ও 

পরবত�ী সকল মধ�বয়সী 

জা�াতীেদর �নতা।” (ইবেন 

িহ�ান-৬৯০৪) 

 

�� 

আবু বকর ও উমর রা. কীভােব মধ�বয়সী 

জা�াতীেদর �নতা হেবন? অথচ জা�ােত �েবশকারী 

সকেলরই বয়স হেব �তি�শ। সকেলই হেবন যুবক। 

উ�রঃ এখােন মধ�বয়সী বলেত ি�শ �থেক চি�শ বছর বয়েসর 

মেধ� �য সকল মুসলমান মৃতু�বরণ কেরিছল, তারা জা�ােত 

�েবশ করেল তােদর �নতা হেবন আবু বকর ও উমর রা.। আর 

যুবক অব�ায় (অনূ�� ি�শ) মৃতু�বরণ কের জা�ােত �েবশ 

করেল তােদর �নতা হেবন হযরত হাসান ও �সাইন রা.। 

জা�ােত নবী করীম সা. উমেরর জন� িনিম�ত �াসাদ �ত�� 

কেরেছন। অিন� সু�র �সই �াসাদ! চার পােশ নদ-নদী 

�বািহত! বৃ�মালা সািরব�ভােব �রািপত! হ�াঁ.. তাঁর সততা, 
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�ীেনর জন� তাঁর আ�ত�াগ, তার এবাদত ও �খাদাভী�তার 

দ�ন সিত�ই উমর িবন খা�াব রা. �সই সুসংবাদ পাওয়ার 

�যাগ�! 

�� د����   ��ل  �����ا ��ا ���  ���� ، ذ�� �� ��� أ��  ��ذا ا��

���� �� ���� ، �
�

�  �
�  ��  أد�� أن �����  �� أ�� �� إ� ا����ب ا��

��    ؟ � ر��ل ��  أ��ر و����� �� ���ل � ���

নবী করীম সা. বেলন, “আিম জা�ােত �েবশ কের �ণ�খিচত 

একিট �াসাদ �দখেত �পলাম। বললাম, কার জন� এিট? তারা 

বলল, এক কুরায়শী ব�ি�র! �হ ইবনুল খা�াব, তােত আিম 

�েবশ করতাম, িক� তুিম ঈষ�াি�ত হেব �ভেব কিরিন। উ�ের 

উমর রা. বলেলন, আপনার ওপরও আিম ঈষ�া করব �হ 

আ�াহর রাসূল?” (বুখারী-৬৬২১) 

 

জা�াতী যুবকেদর �নতা 

তারা হেলন হযরত আলী ও ফােতমা রা. এর দুইপু� হাসান ও 

�সাইন রা.। দুিনয়ােত তােদর ত�াগ-িতিত�া ও �ীেনর খািতের 

আে�াৎসগ�মূলক অবদােনর জন�ই আ�াহ তা‘লা তােদরেক �সই 

স�ােন ভূিষত করেবন। 

�  ا����   ��ل �� أ�� ���ب ���ا وا����    ا��

�যমনিট নবী করীম সা. বেলেছন, “হাসান ও �সাইন জা�াতী 

যুবকেদর সরদার।” (িতরিমযী-৩৭৬৮) 
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জা�ােতর সুসংবাদ�া� দশব�ি� 

নবী করীম সা. আপন স�ীেদর মেধ� দশজন ব�ি�র নাম উে�খ 

কের তােদরেক জা�ােতর সুসংবাদ �িনেয়েছন। ইসলােমর জন� 

তারা িছেলন সব�দা অ�গামী, িজহাদ ও ত�ােগ তারা িছেলন 

আদশ�। তাই বেল এটা উে�শ� নয় �য, বাকী সাহাবীগণ 

জা�ােত যােব না; বরং সকল সাহাবীর ��ে�ই সুসংবাদ বিণ�ত 

হেয়েছ। �যমন, বদরযুে� অংশ�হণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর 

ব�াপাের বিণ�ত হেয়েছ, 

 �� ا���ا� ���ل ��ر أ�� �� ا��� �� � ��� ��ر�� ���   ��ل

   � �� ���ت ��� ���� 

নবী করীম সা. বেলন, “�তামার কী মেন হয়, হয়ত বদের 

অংশ�হণকারী যু�ােদরেক আ�াহ বেল �দেবন �য, �তামােদর 

যতটুকু মেন চায় আমল কর, আিম �তামােদর �মা কের 

িদলাম।” (মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা-৩২৩৪৬) 

�তমিন ঐিতহািসক �দায়িবয়ার সি� স�াদনকােল �য ১৪০০ 

সাহাবী বৃে�র নীেচ নবীজীর হােত যুে�র জন� বায়আত �হণ 

কেরিছেলন, তােদর ব�াপাের নবী করীম সা. বেলন, 

������ �� �� �� ا�� �� �
�

�� ���� إ� ا����ة � �� ا��
�
  ا�

 “লাল ঊ�ীবাহী �লাকিট ব�তীত বৃে�র নীেচ যারাই িছল, 

সকেলই জা�ােত �েবশ করেব।” (িতরিমযী-৩৮৬৩) 
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তেব এই দশজেনর ময�াদা বৃি�র উে�েশ� তােদর নাম উে�খ 

কের নবীজী তােদর জা�াতী হওয়ার িবষয়িট িনি�ত কেরেছন, 

ة�   ��ل ���  �
�

� �� �  ��� أ�� ، ا��
�

� �� �  و�� ، ا��
�

� �� ن ، ا�� �  و���
�

� 

�� �  و���  ، ا��
�

� �� ���  ، ا�� �  وا��
�

� �� �  ،و���� ا��
�

� �� �  ، ا��  ��ف وا��

 �
�

� �� �  و��� ، ا��
�

� �� �  و���� ، ا�� �� �� �  ز
�

� �� �  ����ة وأ�� ، ا�� �� 

�اح �  ا��
�

��ا � �� �  

িতিন বেলন- “দশজন জা�ােত যােব- আবু বকর জা�ােত যােব, 

উমর জা�ােত যােব, উসমান জা�ােত যােব, আলী জা�ােত যােব, 

যুবাইর জা�ােত যােব, তালহা জা�ােত যােব, আ�ুর রহমান িবন 

আউফ জা�ােত যােব, সা’দ জা�ােত যােব, সাইদ িবন যাইদ 

জা�ােত যােব এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জা�ােত 

যােব।” (আবু দাউদ-৪৬৫১) 

 

 

 

 

------------ 

�ত�য়ন, 

কুরআন-সু�ােহ �� উে�খ ব�তীত িনিদ�� কাউেক জা�াতী 

বেল সা�� �দওয়া যােব না।  

  



 825

 

জা�াতী নারীেদর �ন�ীবগ� 
 

মুিমন পু�ষ ও মুিমনা নারী সকেলর জন�ই আ�াহ তা‘লা 

জা�াত �তির কেরেছন। দুিনয়ােত পু�ষরা �যমন িদেনর �বলায় 

�রাযা পালন কের এবং �শষরাি�েত আ�াহর দরবাের কা�াকািট 

কের, �তমিন নারীরাও..! 

 

* �কােনা নারীর জন� িক নবীজী 

  জা�ােতর সা�� িদেয়েছন? 

* তারা কারা? 

 

ভূিমকা 

দুিনয়ােত ব� নারী আমেল পু�ষেদর অ�গামী হেয়েছন! 

এবাদত, নুসরত, আ�াহর পেথ ব�য় ও �ানচচ�ায় পু�ষেদর 

ছািড়েয় �গেছন! বরং ইিতহাস অধ�য়ন করেল ল�� করা যায় �য, 

��� সব আমেলর মূেলই রেয়েছ নারীর অবদান। 

সব��থম িযিন ম�ায় বসবাস কেরেছন, জমজেমর পািন পান 

কেরেছন, সাফা-মারওয়া পব�ত�েয় সাঈ কেরেছন, িতিন একজন 

নারী! ‘হােজরা’, ইসমাইল আ. এর স�ািনত মাতা। সব��থম 

িযিন ইসলাম �হণ কেরেছন ও নবীজীেক সব�া�ক সহেযািগতা 
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কেরেছন, িতিন হেলন একজন নারী; উ�ুল মুিমনীন খািদজাতুল 

কুবরা রা.। সব��থম যাঁেক আ�াহর পেথ শাি� িদেয় শহীদ করা 

হেয়িছল, িতিনও নারী; আ�ার িবন ইয়ািসর রা. এর মাতা 

সুমাইয়া রা.। 

নবী করীম সা. কিতপয় নারীর ব�াপােরও জা�ােতর সুসংবাদ 

�িনেয়েছন। তারা কারা? 

 

উ�ুল মুিমনীন খািদজাতুল কুবরা রা. 

িতিন হেলন সকল মুিমন-মুিমনা’র মাতা, সতী নারীেদর আদশ�, 

�খাদাভী� মিহলােদর সরদার। �ান-বুি�, ��া ও ত�ােগ িযিন 

িছেলন অতুলনীয়। 

তার স�েক� নবী করীম সা. বেলন, 

وا ��� � � ���� ����  �
�

� �� � � ��� �� ا��   ��� و� ��� ��

 “খািদজােক জা�ােত একিট �মািতখিচত বাড়ীর সুসংবাদ দাও! 

�সখােন �কােনা �হ-�ে�াড় �নই, কাি�-পির�ম িকছু �নই।” 

(বুখারী-১৬৯৯) 

ة أ�� ��ل �� أ�� �  ���� ���  � � ��ه ، � ر��ل �� � ��ل�  ا���� � ���� 

ء أ��� �� � اب ���م ��� �� � ����أ أ��� ��  ��ذا ، و�� ���� �� �  ا���م ر��

�� �  ���� و���
�

� �� � � ��� �� ا��    ���� و� ��� ��

আবু �রায়রা রা. বেলন,  “একদা িজবরীল আ. নবীজীর কােছ 

এেস বলেত লাগেলন, �হ আ�াহর রাসূল, ওই �য খািদজা খাদ� 
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ও পািনয়  িনেয় আপনার কােছ আসেছন। িতিন এেল তােক 

তার �িতপালেকর প� �থেক সালাম বলেবন এবং জা�ােত 

এমন একিট �মািতখিচত �াসােদর সুসংবাদ �দেবন �যখােন 

�কােনা �হ-�ে�াড় �নই এবং �াি� ও পির�ম �নই।” (মুসিলম -

৬৪২৬) 

 

উ�ুল মুিমনীন আেয়শা রা. 

িতিন হেলন আবু বকর িস�ীক রা. এর কন�া। নবী করীম সা. 

এর ি�য়তম �ী। �য়ং আ�াহ তা‘লা কুরআনুল কারীেম যার 

স�ির� ও পিরব�তার �ঘাষণা িদেয়েছন। 

 آ��� إ� ا����ء �� ��� و� ����  ا����ل �� ��(   � ر��ل ��ل

 ���� ا����ء �� ����� ��� وإن ��ان ��� و����  ����ن ا��أة

��    ) ا����م ����  �� ا���

নবী করীম সা. বেলন, “পু�ষেদর মেধ� অসংখ� ব�ি� পুণ�তা 

অজ�ন কেরেছ, তেব মিহলােদর মেধ� �কবল ইমরােনর �ী 

মািরয়াম এবং �ফরাউেনর �ী আিসয়া। প�া�ের সকল 

নারীেদর ওপর আেয়শা’র ময�াদা সকল খােদ�র ওপর ছারীদ 

(�িট ও �গাশেতর সম�েয় �তরী ম�িবেশষ) এর ময�াদাসদৃশ।” 

(বুখারী-৩২৩০) �সিট িছল নবী করীম সা. এর ি�য় খাদ�। 

�  أ���  ������  و��ل ��� �  أن ��
�����  �

�  زو���
�

��ة؟ ا����� �
�
 وا�

�  ����� ��ل� و� ���  ���
�  زو���

�
��ة ا����� �

�
   �وا�
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আেয়শা রা. �ক উে�শ� কের নবীজী বেলিছেলন, স�� হেব িক 

যিদ দুিনয়ােত ও আেখরােত তুিম আমার �ী িহেসেব থাক? 

বলেলন, হ�াঁ.. আ�াহর শপথ! বলেলন, তেব তুিম দুিনয়া ও 

আেখরােত আমারই �ী থাকেব।” (ইবেন িহ�ান-৭০৯৫) 

 

ফােতমা রা. 

িতিন হেলন নবী করীম সা. এর কন�া, তাঁর সব�ািধক ��েহর 

পা�ী, তাঁর কিলজার টুকরা, তাঁর চাচােতা ভাই আলী রা. এর �ী, 

হাসান ও �সাইন রা. এর মাতা। 

�ل � ��� ��ا إن�   ��ل رض ���
�
 ر�� ا���ذن ا�����  ��ه ��� �� ا�

�  ���  ��� أن
�� ن و����

�
�� أ�� ���ء ���ة ����� ��  ا��� وأن ا��

 � �� أ�� ���ب ���ا وا����    ا��

নবীজী বেলন, “িন�য় �স এক �ফেরশতা, এই রাি�র পূেব� 

আর পৃিথবীেত আেসিন। �স �িতপালেকর অনুমিত �চেয় 

আমােক সালাম িনেবদন করেত এেসেছ, সুসংবাদ িদে�, িন�য় 

ফােতমা জা�ােত সকল নারীেদর �ন�ী এবং হাসান ও �সাইন 

জা�াতী সকল যুবেকর �নতা।” (িতরিমযী-৩৭৮১) 

 

ইমরােনর �ী মািরয়াম ও মুযািহম-তনয়া আিসয়া 

তারা হেলন পূব�বত�ী উ�তসমূেহর ��� রমণী। তারা ঈমান, 

আনুগত� এবং আ�াহর জন� �ধেয� দৃ�া� �াপন কেরিছেলন। 
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মািরয়াম হেলন ঈসা আ. এর মাতা। আ�াহ তা‘লা কুরআনুল-

কারীেম তাঁর ঘটনা উে�খ কের তাঁেক স�ািনত কেরেছন। 

অপরিদেক মুযািহম-তনয়া আিসয়া হেলন �ফরাউেনর প�ী। 

কিঠন আযােবর স�ুখীন হওয়া সে�ও িতিন ঈমােনর ওপর 

অিবচল িছেলন। মৃতু�র সময় িতিন বেলিছেলন, 

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 ١١ا�حر�م:  َّ جض مص خص حص مس

“�হ আমার পালনকত�া, আপনার সি�কেট জা�ােত আমার জেন� 

একিট গৃহ িনম�াণ ক�ন, আমােক �ফরাউন ও তার দু�ম� �থেক 

উ�ার ক�ন এবং আমােক যােলম স�দায় �থেক মুি� িদন।” 

(সূরা তাহরীম-১১) 

��  � �   � ر��ل ���  ��ل ���س ا��
�

رض �
�
�  ��ل أر��� ����� ا�

�   � ر��ل ���ل أ�� ور��� ��  ����ا ؟ ) ��ا �� أ��رون( 

�� أ�� ���ء أ���(  � ا�� �  ����  و � ��� ����� و ����� ��� ����

   ) ����ن ا��أة ��ا� ��� آ��� و ��ان ���

ইবেন আ�াস রা. বেলন, “একদা নবী করীম সা. মািটেত 

চারিট �রখা এঁেক বলেলন, জােনা এ�েলা কী? সবাই বলল, 

আ�াহ ও তাঁর রাসূলই ভােলা জােনন! বলেলন, িন�য় 

জা�ােতর ��� নারীগণ হেলন খািদজা িবনেত খুওয়াইিলদ, 
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ফােতমা িবনেত �মাহা�াদ, মারইয়াম িবনেত ইমরান ও 

�ফরাউেনর �ী আিসয়া িবনেত মুযািহম। 

যার সংবাদ �য়ং আ�াহই আল-কুরআেন উে�খ কেরেছন, 

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 ١١ا�حر�م:  َّ جض مص خص حص مس

“�হ আমার পালনকত�া, আপনার সি�কেট জা�ােত আমার জেন� 

একিট গৃহ িনম�াণ ক�ন, আমােক �ফরাউন ও তার দু�ম� �থেক 

উ�ার ক�ন এবং আমােক যােলম স�দায় �থেক মুি� িদন।” 

(সূরা তাহরীম-১১) (আল মু�াদরাক) 

আিসয়া িবনেত মুযািহম ও মািরয়াম িবনেত ইমরান আ. এর 

ব�াপাের আ�াহ বেলন,  

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ 

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 ١٢ - ١١ا�حر�م:  َّ  خك حك

 “আ�াহ তা‘লা মুিমনেদর জেন� �ফরাউন-প�ীর দৃ�া� বণ�না 

কেরেছন। �স বলল, �হ আমার পালনকত�া, আপনার সি�কেট 
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জা�ােত আমার জেন� একিট গৃহ িনম�াণ ক�ন, আমােক 

�ফরাউন ও তার দু�ম� �থেক উ�ার ক�ন এবং আমােক 

যােলম স�দায় �থেক মুি� িদন। আর দৃ�া� বণ�না কেরেছন 

এমরান-তনয়া মািরয়েমর, �য তার সতী� বজায় �রেখিছল। 

অতঃপর আিম তার মেধ� আমার প� �থেক জীবন ফুঁেক 

িদেয়িছলাম এবং �স তার পালনকত�ার বাণী ও িকতাবেক সেত� 

পিরণত কেরিছল। �স িছল িবনয় �কাশকারীনীেদর একজন।” 

(সূরা তাহরীম ১১-১২) 

এই হেলা সেত�র ওপর আমৃতু� অিবচল থাকা আদশ� নারীেদর 

�ৃিতকথা। �ফরাউেনর �ী আিসয়া িছেলন একজন িন�াবান 

মুিমনা, আর �ফরাউন িছল �তাপশালী জােলম শাসক। িক� 

কখনই �ামীর কুফুরী তােক আপন �িতপালেকর আনুগত� 

�থেক িবরত রাখেত পােরিন। �যন মানুষ বুঝেত পাের �য, 

আ�াহ হেলন িচর-ন�ায়বান। একজেনর অপরােধর দ�ন 

অন�েক �দাষােরাপ করেবন না। িতিন �িতপালেকর কােছ তার 

সাি�ধ� অজ�েনর �দায়া কেরিছেলন, �ফরাউেনর দু�ম� ও অিন� 

�থেক র�া কের জা�ােত তার জন� একিট বাড়ী ��ত রাখার 

আশা ব�� কেরিছেলন। দয়াময় আ�াহও তার �দায়া ও কামনা 

কবুল কের িনেয়িছেলন।  

অপরিদেক ইমরান-তনয়া মািরয়ম আ.। িযিন �িতপালকেক ভয় 

কেরিছেলন, ফেল আ�াহও তাঁেক ও তাঁর স�ান ঈসােক 

স�ািনত কেরিছেলন। 
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সুতরাং ওেহ স�ািনত মা �বান..! ��েহর কন�াগণ..! আসুন, 

তােদর অনুসরণ কের আমরাও উভয় জগেত সফলতা অজ�েন 

সেচ� হই!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

�সৗভাগ�শীল নারীবৃ�, 

জা�াত পু�ষ-নারী সকেলর িঠক..! তেব কত মুিমনা নারী 

পু�ষেদর অ�গামী হেয়েছ..! 
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জা�াতীেদর জা�ােত �েবেশর িববরণ 
 

জা�াত হেলা সেব�া�ত িনবাস। সুমহান আ�য়। পরম �সৗভাগ�, 

যার পর �কােনা দুভ�াগ� 

�নই। পরম শাি�, যার পর 

�কােনা �াি� �নই। সকল 

�াি� ও পির�ম ভুেল িগেয় 

স��িচে� তারা তােত �েবশ 

করেব। 

 

* কীভােব জা�ােতর িদেক �নয়া হেব? 

* তােদর �সৗ�য� ও �দিহক �দঘ��ের িববরণ কী? 

* জা�ােতর দরজাসমূেহর আয়তন কতটুকু? 

* �েবশকােল িক জন-জেটর স�ুখীন হেব? 

 

ভূিমকা 

জা�াতীেদর জা�ােতর �েবেশর িববরণ আ�াহ এভােব 

িদেয়েছন, 
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 جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّ 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس

 ٧٣ا�ز�ر:  َّ  حط مض

“যারা তােদর পালনকত�ােক ভয় করত তােদরেক দেল দেল 

জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। যখন তারা উ�ু� দরজা 

িদেয় জা�ােত �প�ছুেব এবং জা�ােতর র�ীরা তােদরেক বলেব, 

�তামােদর �িত সালাম, �তামরা সুেখ থাক, অতঃপর সদাসব�দা 

বসবােসর জেন� �তামরা জা�ােত �েবশ কর।” (সূরা যুমার-

৭৩) 

 

দরজাসমূেহর �শ�তা 

�েবশকারীেদর সংখ�ািধক� দরজাসমূেহর সু�শ�তা কামনা 

কের। জা�ােতর দরজাসমূেহর সু�শ�তার িববরণ িদেত িগেয় 

নবী করীম সা. বেলন, 

 � �� �� � ا��
�

� ��� ،وإن � ����� �� �� ا�� � �� ���ر � � ��ا��� ��� ��

�ر � ��
�
� ا���� ، �� ���� ��� ��� ا� � و�� � ا���� �� ، و�� � ا��   ا��ء ، و��

“জা�ােতর কপাটসমূেহর দুই কপােটর মােঝ স�র বৎসর 

�মণ�েলর ব�বধান। জা�ােত পািনর সমু� থাকেব, থাকেব 

শরােবর সমু�, দুেধর সমু�, মধুর সমু�.. �স�েলা �থেক 

শাখা�েপ নদ-নদী ছড়ােব।” (আল-মাছানী ইবেন আেসম) 
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�  �� إن ���ه ����  وا��ي�   و��ل ���  � �� �� ا��ا��� �� ���ر  ا��

��  � ��� ��� � �  � أو و��    و��ى ��� ���

অন�� নবীজী বেলন, “ঐ 

স�ার শপথ, যার হােত 

আমার �াণ, িন�য় 

জা�ােতর কপাটসমূেহর 

দুই কপােটর মেধ� ম�া 

এবং ‘হাজার’ এলাকার 

দূর�সম ব�বধান। অথবা 

ম�া এবং বাসরা’র 

দূর�সম ব�বধান।” 

(মুসিলম-৫০২) 

 

দরজা িদেয় �েবেশর িববরণ 

সকল জা�াতবাসী হেব একই আ�ার মেতা, সবাই হেব একই 

িব�ােস িব�াসী, তােদর মােঝ �কােনা �ভদােভদ থাকেব না, 

�িতিহংসা থাকেব না। কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় হােত হাত ধের তারা 

জা�াত �েবশ করেব। 

�� ������   ��ل �  �� ا��
�  ��- أ�� �����ة أو أ��� ����ن أ���

�
� 

�  - أ���� ���� � آ�� ، ���  وآ��� أو�� ���� ���  ، ���� ����

��    ا���ر ����  ا���� ��ء �� وو����� ا��
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নবী করীম সা. বেলন, “আমার উ�েতর স�রহাজার অথবা 

সাতল� �লাক (বণ�নাকারী সি�হান) জা�ােত �েবশ করেব। 

এেক অেন�র হাত ধের তারা জা�ােত ঢুকেব। তােদর �চহারা 

হেব পূিণ�মার চাঁেদর ন�ায় উ�ল।” (বুখারী-৬১৭৭) 

সকেলই একসােথ একসািরেত �েবশ করেব। 

 

জা�ােতর দরজাসমূহ 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٥٠ص:  َّ مم  ام يل ىل مل يك ُّ 

“তথা �ায়ী বসবােসর জা�াত; তােদর জেন� তার �ার উ�ু� 

রেয়েছ।” (সূলা ছাদ-৫০) 

 

জা�ােতর রেয়েছ আটিট দরজা 

দরজাসমূেহর সু�শ�তা ও িবশালতা সে�ও তার দরজা হেব 

একািধক। 

� �   ��ل
�

� � ���� �ا��
�
� ، أ��اب � ب ��� ن ��� ��  إ� ���� � ا����

�ن
�
   ا����

নবী করীম সা. বেলন, “জা�ােতর রেয়েছ আটিট দরজা। 

ত�েধ� একিট হেলা ‘রাইয়ান ফটক’; �কবল �রাযাদারগণই �স 

ফটক িদেয় �েবশ করেব।” (বুখারী-৩০৮৪) 
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��  � ة أ�� �  أ��� �� ��ل  � ر��ل أن�  ���� �  زو���
�

� ���� � 

�  ��دي
�

� �� � ���  ��ا � ��� ��  ا��
�

 �� د��  ا���ة أ�� �� �ن �

ب ��د أ�� �� �ن و�� ا���ة �� ب �� د��  ا�� ��د ��  �� �ن و�� ا��

ب �� د��  ا����� أ��  �� د��  ا����م أ�� �� �ن و�� ا����� ��

ب ن �� �  ��� أ�� ���ل ا���� ��
�
 ��ه �� د��  �� �� �� وأ��  أ�� ��

��اب
�
� ورة��  �� ا�

�
��اب ��� �� أ�� ��� �

�
 ��� ��ل ؟ ��� ا�

� ���ن أن وأر�� ���   

অন�� নবীজী বেলন, “আ�াহর রা�ায় �য ব�ি� �জাড়া ব� 

(অ�, ঊট, কৃতদাস ইত�ািদ) সাদাকা�েপ দান করল, 

�কয়ামেতর িদন তােক �ডেক বলা হেব, �হ আ�াহর বা�া, এই 

হেলা কল�ােণর দরজা..! নামাযীেদরেক নামােযর দরজা িদেয় 

ডাকা হেব। মুজািহদীনেক িজহােদর ফটক �থেক ডাকা হেব। 

�রাযাদারেদরেক ‘রাইয়ান’ �গট �থেক আ�ান করা হেব। 

সাদকাকারীেদরেক সাদকার জন� িনধ�ািরত দরজা �থেক ডাকা 

হেব। আবু বকর রা. বলেলন, আমার িপতা-মাতা আপনার জন� 

উৎসগ� �হ আ�াহর রাসূল! একজনেক সকল দরজা �থেক 

আ�ােন �কােনা অসুিবেধ �নই �তা! একজনেক সকল দরজা 

�থেক ডাকা হেব িক? নবীজী বলেলন, হ�াঁ.. আিম আশা করিছ 

তুিমও তােদর অ�ভু�� হেব!” (বুখারী-১৭৯৮) 
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�� 

�য ব�ি� সকল এবাদত পালন করেব, তােক িক 

সকল দরজা �থেক আ�ান করা হেব? 

উ�রঃ �য আমলিট তার �থেক অিধক ও সুচা��েপ পািলত 

হেব, তােক �সই দরজা �থেকই আ�ান করা হেব। �সিট নামায 

�হাক, �রাযা �হাক িকংবা অন� �কােনা এবাদত! 

 

�েবশকােল তােদর বয়স 

জা�াতীগণ সুপিরণত বয়স অথ�াৎ �তি�শ বছর বয়সী অব�ায় 

জা�ােত �েবশ করেব। এ বয়েস তােদর �যৗবন ও শি�-সামথ�� 

সুপিরণত হয়। 

�� أ�� �����   ��ل �� ا�� �  ��دا ��دا ا�� �  أ���ء ������  أو �����

�  ��ث    � ��� و�����

নবীজী বেলন, “জা�াতীগণ �কশিবহীন �দহ, দািড়িবহীন �চহারা 

ও �চােখ সুরমা লাগােনা অব�ায় জা�ােত �েবশ করেব। তারা 

হেব �তি�শ বছেরর পিরণত যুবক।” (িতরিমযী-২৫৪৫) 

 

িচরযুবক, কখেনা বৃ� হেব না 

�� أ���  ��ل � ����  � ��� ��د ��د ا�� � ��� و� ����� �����   

নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতীগণ �কশিবহীন �দহ, দািড়িবহীন 

�চহারা ও �চােখ সুরমা লাগােনা অব�ায় জা�ােত �েবশ করেব। 
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তােদর �যৗবন িবলীন হেব না এবং তােদর �পাশাক কখেনা 

�নাংরা হেব না।” (িতরিমযী-২৫৩৯) 

�দহ, আকৃিত ও �সৗ�েয� কখেনাই বাধ�েক�র ছাপ পড়েব না। 

কাপড় ময়লাযু� হেব না; সব�দা সু�র ও অপিরবিত�ত থাকেব। 

 

তােদর �দঘ�� 

জা�াতীেদর �দহ�েলা �দঘ��-�ে� পিরপূণ� থাকেব, সু�র ও 

সুগঠনশীল �দেহর অিধকারী হেব। 

�� أ�� �����   ��ل �� ا�� �  ���دا ���� ��دا ��دا ا��  أ���ء ������

�  ��ث �  ذرا�� ���ن ��� آدم ��� �� و�����
�

   أذرع ���� ��ض �

নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতীগণ �কশিবহীন �দহ, দািড়িবহীন 

�চহারা ও �চােখ সুরমা লাগােনা অব�ায় জা�ােত �েবশ করেব। 

তারা হেব �তি�শ বছেরর পিরণত যুবক; িঠক �যমন আদমেক 

সৃি� করা হেয়িছল, তার �দঘ�� িছল ষাট এবং �� িছল সাত 

হাত।” (মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা-৩৪০০৬) 

তােদর চ�ু হেব সুরমাযু�, �ক হেব অিতমসৃণ, বণ� হেব 

��তাসমৃ�, �ক��� হেব �কামল ও কঁুকেড়া। বয়েস তারা 

হেব �তি�েশর পিরণত যুবক। �দঘ�� হেব ষাট ও �� হেব সাত 

হাত। �যন জা�ােতর �নয়ামতসমূহ উ�ম�েপ �ভাগ করেত 

পাের। পূণ��েপ �াদ �হণ করেত পাের। 
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--------- 

�সৗ�য�, 

জা�াতীেদর সুখ �বেড় যােব, 

তােদর সুদশ�ন �চহারা ও সুগিঠত �দহবয়েব..! 
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জা�ােতর �রসমূহ 
 

জা�ােতর রেয়েছ অেনক�েলা �র। আমল অনুযায়ী িনধ�ািরত 

�ের তােদর িনবাস হেব। আ�াহ বেলন, 

 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ُّ 

 ٧٥طه:  َّ

“আর যারা তাঁর কােছ আেস ঈমানদার হেয় এমতাব�ায় �য �স 

সৎকম� স�াদন কেরেছ, তােদর জেন� রেয়েছ সুউ� মত�বা” 

(সূরা �াহা-৭৫) 

অন�� আ�াহ বেলন, 

 جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ 

 خي حي جي ٰهمه جه هن من  خنحن جن مم خم حم

 ١٠ا�ديد:  َّ هي مي

“�তামােদর মেধ� �য ম�া িবজেয়র পূেব� ব�য় কেরেছ ও �জহাদ 

কেরেছ �স সমান নয়। এ�প �লাকেদর ময�াদা বড় তােদর 

অেপ�া, যারা পের ব�য় কেরেছ ও �জহাদ কেরেছ। তেব 

আ�াহ উভয়েক কল�ােণর ওয়াদা িদেয়েছন। �তামরা যা কর, 

আ�াহ �স স�েক� সম�ক �াত।” (সূরা হাদীদ-১০) 
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* তেব কী �সই �রসমূহ? 

* ব�বধান কী�প? 

* �র উ�ীত করার উপায় কী? 

 
 

ভূিমকা 

জা�াত হেলা িবিভ� �র। ময�াদা ও সুখ �া�ে��র িদক �থেক 

�স�েলােত অেনক ব�বধান থাকেব। মুিমনগণ তােদর ঈমান ও 

তাকওয়ার িভি�েত িবিভ� �ের উ�ীত হেব। 

��  � �  ���   ا���ري ���� أ�� �� أ�� إن(  ��ل  ا���� اءون ا�� ��� 

� �� ا���ف أ��
�

اءون � ��� �  ا�����  ا��ري ا����� ���
�

� ��
�
 �� ا�

ق � �� ������ ا���ب أو ا���  ���زل ��� � ر��ل ��  ����ا�  ) ����

����ء
�
� � ا� ����� � � آ���ا ر��ل ���ه ����  وا��ي ��(  ��ل ��� �� 

�  و����ا   )  ا������

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় জা�াতবাসী তােদর উপেরর 

�েরর জা�াতীেদর ঘরসমূহ �দখেত পােব, �যমন দুিনয়ােত 

�তামরা পূব� ও পি�ম িদগে� তারকারািজ �দখেত পাও! কৃত 

আমল অনুপােত তােদর �ের এরকম তারতম� হেব। সবাই 

বলল, �হ আ�াহর রাসূল, ও�েলা িক নবী রাসূলেদর �র 

�যখােন অন� �কউ �প�ছুেত পারেব না? উ�ের বলেলন, ওই 
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স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, আ�াহর ওপর ঈমান 

আনয়নকারী এবং রাসূলেদর সত�ায়নকারী সকল ব�ি�বগ�ই এ 

�ের �প�ছুেব।” (বুখারী-৩০৮৩) 

 

জা�ােতর একশত �র 

নবী করীম সা. সংবাদ িদেয়েছন �য, জা�ােতর একশিট �র 

রেয়েছ। �িতিট �েরর মােঝ িব�র ব�বধান।  

� آ�� ��   � ر��ل ��ل �� ���  ر���ن و��م ا���ة وأ��م و��

�� ���� أن � �� ��� �ن �  ���� ا��
�

�  ��� أو � ���� �
�

 أر�� �

 �
� و�� ا��� �  إن(  ��ل ؟ ��سا� ����  أ�� � ر��ل ��  �����ا�  ) ���

�
� ��  ا��

�  � أ���� در�� ���� ��������  �
�

� ���� � ��  � ���  � �  � ا��ر���� ��� 

رض ا��ء
�
�� أو�� ���� ا���دوس ������ه � �����  ��ذا وا�  وأ�� ا��

�� �ر ���� و��� ا���� ��ش ���� - أراه -  ا�� �� أ��    ا��

নবীজী বেলন, “�য ব�ি� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর ওপর ঈমান 

আনেব, নামায কােয়ম করেব এবং রমযােনর �রাযা পালন 

করেব, তােক জা�ােত �েবশ করােনা আ�াহর অিধকার হেয় 

যােব। চায় �স আ�াহর পেথ যু� ক�ক িকংবা জ��ােন বেস 

থাকুক! সকেলই বলল, �হ আ�াহর রাসূল, মানুষেক এ স�েক� 

অবিহত করব? িতিন বলেলন, িন�য় জা�ােত একশিট �র 

রেয়েছ �য�েলা মুজািহদীন (আ�াহর পেথর যু�ােদর) জন� 
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�তির কেরেছন। �িতিট �েরর মােঝ আসমান-জিমেনর 

ব�বধান। �তামরা আ�াহর কােছ চাইেল জা�াতুল �ফরদাউস 

�চেয়া! কারণ, �সিট হেলা মধ�বত�ী সেব�া� �েরর জা�াত। তার 

ওপর আিম আ�াহর আরশ �দেখিছ, যা �থেক জা�ােতর 

িনঝ�িরণীসমূহ �বািহত।” (বুখারী-২৬৩৭) 

 

�� 

জা�াতুল �ফরদাউস একইসােথ কীভােব মধ�বত�ী ও 

সেব�া��েরর জা�াত হেত পাের? 

উ�রঃ এখােন মধ�বত�ী বলেত সকল জা�ােতর মধ��েল 

অবি�ত এবং অন�ান� জা�ােতর তুলনায় তার �র উঁচু। কারণ, 

তার ছাদ হেলা আ�াহর আরশ। 

 

িজ�াসা 

এসকল উঁচু�রসমূহ িক �কবলই মুজািহদীেনর জন�? 

উ�রঃ উঁচু�রসমূহ �কবল মুজািহদীেনর জন�ই নয়; 

বরং সকল সফলকাম মুিমনেদর জন�ও..! নবীজী বেলন, 

� �   ��ل
�

� �� �  �� در�� ���� ا�� ��� �  �    ��م ���� در����

 “জা�ােত একশতিট �র রেয়েছ, �িতিট �েরর মােঝ একশত 

বছর �মণ�েলর ব�বধান।” (িতরিমযী-২৫২৯) 
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জা�ােতর অসংখ� কানন 

হােরসা িবন ছুরাকা একজন আনসারী ত�ণ সাহাবী। তার 

একিট চমৎকার ঘটনা বিণ�ত রেয়েছ। উ�েদর যুে� 

মুসলমানেদর সােথ িতিনও অংশ�হণ কেরিছেলন। যু� ��র 

িকছুপূেব� িতিন একিট কূপ �থেক পািন পান করেত �গেলন, 

হঠাৎ একিট তীর এেস তার গলেদেশ আঘাত করেল সােথ 

সােথ িতিন শহীদ হেয় যান। 

যু�েশেষ নবীজী স�ীেদর িনেয় যখন মদীনায় িফের এেলন, 

তখন হােরসা’র মাতা নবীজীর কােছ আসল, িতিন বেয়াবৃ�, 

বয়েসর ভাের হাড়�েলা নরম হেয় �গেছ, চলেন ক� হে�। 

�ছেলর মৃতু�েত িতিন িনদা�ণ ব�িথত। 

িতিন এেস নবীজীেক বলেলন, �হ আ�াহর রাসূল, হােরসার 

পিরণাম স�েক� আমােক বলুন, যিদ �স জা�ােত িগেয় থােক, 

তেব আিম সবর করব অন�থায় অিচেরই আ�াহ �দখেবন আিম 

কী কির! (অথ�াৎ আহাজাির ও �রানাজািরেত আকাশ-বাতাস 

ভাির কের তুলব, মৃেতর জন� কা�াকািটর িবষয়িট তখন পয�� 

িনিষ� িছল না) নবীজী তােক বলেলন, 

� �! أ����! و�� �ن ���ن إ��
�
�� ا���دوس أ��ب ا��� وإن��  �

�
  ا�

 “িধক �তামার! তুিম িক পাগল হেয় �গছ! �স �তা একিট জা�াত 

নয়.. আটিট জা�াত..! আর �তামার �ছেল জা�াতুল �ফরদাউস 

লাভ কেরেছ!” (বুখারী-২৬৫৮) 
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------------- 

ন�ায়িবচার, 

মুিমনগণ তােদর আমল অনুপােত জা�ােতর �ের উ�ীত হেব। 
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জা�ােতর র�ীগণ 
 

জা�ােতর জন� আ�াহ তা‘লা অসংখ� র�ীও �তির কেরেছন। 

 

* কারা �সই র�ী? 

* তারা িক �ফেরশতা? 

* তােদর সংখ�া? 

* কী তােদর দািয়�? 

 

ভূিমকা 

জা�ােতর র�ী িহেসেব আ�াহ তা‘লা �ফেরশতােদর িনযু� 

কেরেছন। তারা জা�াতীেদরেক স�াষণ জানােব, সংবধ�না 

�দেব। আ�াহ বেলন, 

 جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّ 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس

 ٧٣ا�ز�ر:  َّ  حط مض

 “যারা তােদর পালনকত�ােক ভয় করত তােদরেক দেল দেল 

জা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হেব। যখন তারা উ�ু� দরজা 
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িদেয় জা�ােত �প�ছুেব এবং জা�ােতর র�ীরা তােদরেক বলেব, 

�তামােদর �িত সালাম, �তামরা সুেখ থাক, অতঃপর সদাসব�দা 

বসবােসর জেন� �তামরা জা�ােত �েবশ কর।” (সূরা যুমার-

৭৩) 

� �   ��ل
ب آ�� �� �� � ����ل ، ������� ا������ ��م ا��  ���  زنا��

�� أ��� � أ��ت ��� ����ل�  �� ����ل أ��؟
�
� �����   

নবী করীম সা. বেলন, “�কয়ামেতর িদন আিম জা�ােতর 

ফটেকর কােছ এেস তা খুলেত বলব, র�ী বলেব, �ক তুিম? 

বলব, আিম �মাহা�াদ! �স বলেব, আপনার জন�ই �খালার 

আেদশ হেয়েছ; আপনার পূেব� অন� কােরা জেন� নয়!” 

(মুসিলম-৫০৭) 

বুঝা �গল, জা�ােতর অসংখ� র�ী রেয়েছ। পাশাপািশ নবী 

করীম সা. এর ময�াদার িবষয়িটও �� হেয়েছ। �কয়ামেতর 

িদন িতিনই হেবন সকল বনী আদেমর সরদার। 

 

তােদর সংখ�া 

�ফেরশতােদর সিঠক সংখ�া স�েক� আ�াহ ব�তীত �কউ 

অবগত নয়। িক� আমরা িব�াস কির, জা�ােতর অগিণত র�ী 

রেয়েছ। �সখােন অিবরাম তারা তােদর দািয়� পালন কের 

যােব। কখনই তারা আ�াহর আেদেশর িব��াচরণ করেব না।  
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তােদর দািয়� 

তােদর দািয়� হেব অেনক; �কউ �কউ জা�াতীেদর ইে�কবাল 

(স�াষণ) ও সংবধ�না �দােনর কােজ িনেয়ািজত থাকেব। �কউ 

জা�ােতর দরজা উে�াচেনর কােজ থাকেব। �কউ �কউ 

জা�াতীেদর �সবায় তােদর দরজা িদেয় �েবশ করেব। 

 

 

 

 

 

 

---------- 

ময�াদা দান, 

স�ািনত �ফেরশতাবৃ� মুিমনেদর �সবায় িনেয়ািজত থাকেব, 

মুিমনেদর জন� এেতা এক িবরাট ময�াদার িবষয়..! 
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জা�ােতর িভি� এবং অবকাঠােমা 
 

জা�াতীগণ পরম সুখ ও অগিণত �ভাগ িবলােস ম� থাকেব। 

বহমান িনঝ�িরণী, পাকা ফল-মূল, �মািতখিচত তাবু, �ণ��পার 

ঘর.. সুখময় �হাক তােদর জা�াতী জীবন..! 

 

* জা�ােত ঘরবাড়ীর িভি� কী হেব? 

* জা�ােত িনিম�ত পাথর�েলা কীেসর হেব? 

 

ভূিমকা 

সাহাবীগণ �ায়ই নবীজীর কােছ জা�ােতর িববরণ চাইেতন, 

নবীজীও তােদরেক জা�ােতর িববরণ �নােতন। 

ة أ�� ��ل ����  �
 ر�� ���ك ��� إذا إ��  � ر��ل �� �  ���� ��� � ر��

��ة أ�� �� ��� ������
�
���� ��ر���ك وإذا ا� ��� ا����� أ��  ا����ء و��

و�د
�
 ���� أ���  ا��ي ا��ل �� ��ل � �� �����ن ��( �  ���ل وا�

�� ���ي
�

��� ا����� ����
�
�  أ�� و�� ��

�
�ء �����ا � و�� ����� � �� � 

  )�� ���� ��  �����ن ���م

আবু �রায়রা রা. বেলন, আমরা বললাম �হ আ�াহর রাসূল! 

যখন আমরা আপনার কােছ থািক, তখন আমােদর অ�র ন� 
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থােক, আেখরাত আমােদর সামেন থােক। িক� যখনই আপনার 

�থেক পৃথক হেয় যাই, দুিনয়া আমােদর কােছ ভােলা লাগেত 

থােক, �ী-স�ােনর সাহচয� উপেভাগ� মেন হয়। িতিন বলেলন, 

আমার কােছ থাকাব�ায় �তামােদর �য অব�া থােক, তা যিদ 

সবসময় থাকত তেব �তা �ফেরশতাগণ এেস �তামােদর হাত 

ধের মুসাফাহা করত। ঘের থাকাব�ায় �তামােদর �ারা যিদ 

অপরাধ না হয়, তেব আ�াহ এমন স�দায় িনেয় আসেবন, 

যারা অপরাধ করেব, �যন আ�াহ তােদরেক �মা কের �দন। 

(সহীহ ইবেন িহ�ান-১৬/৭৩৮৭) 

 

জা�ােতর িভি� 

 
َ

�ل
َ
ة أ�� � ����   ���َ
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�
ُ
�  َ��  

َ
ِ  َرُ��ل
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َ�� ا�

ْ
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ِّ
��َ  �ْ�َ  ِ� َّ� َ �
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��َ�ِ
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��ِ  

ُ
��ْ ِ

ْ
ُ�  ا�

َ
�
ْ
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َ� ْ
َ�� ا�

ُ
  َوَ�ْ�َ��ؤ

ُ
�

ُ
�
ْ
�

ُّ
  ا��

ُ
�ت

ُ
���َ

ْ
 َوا�

� َ ُ ا�� َ   َو��ُ
ُ

َ�ان
َ
��ْ َ�� َ�ْ�  ا��َّ

ُ
�

ُ
�

ْ
��َ  ُ��َ�ْ�َ  

َ
ُس  َو�

َ
��ْ�َ  

ُ
�

ُ
�
ْ� َ   َو��

َ
  َو�

ُ
�ت ُ َ��  

َ
�  

َ
��ْ

َ
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 ُ��ُ��َ�ِ  
َ

��َ  َو�
ْ
��َ  ُ��ُ��َ

َ
�  

আবু �রায়রা রা. বেলন, আমরা বললাম, �হ আ�াহর রাসূল, 

আমােদরেক জা�াত ও তার বসত স�েক� বলুন, িতিন বলেত 

লাগেলন, একিট ইট �েণ�র এবং আেরকিট ইট �পার। যার 

�েলপ হেব ঘনসুগি�যু� ক�ূরী। যার পাথর�েলা হেব মিণমু�া 

ও �মািতখিচত। যার মািট হেব জাফরান। �য তােত �েবশ 

করেব, �স িচরসুখী; কখনই �স িবতৃ� হেব না। িচরকাল 
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বসবাস করেব, কখনই মৃতু�বরণ করেব না। �পাশাক কখনই 

ময়লাযু� হেব না। �যৗবেন কখনই ভাটা পড়েব না।” (সহীহ 

ইবেন িহ�ান-১৬/৭৩৮৭) 

�� ���� إن�   ��ل     ��� �� و���� ذ�� �� ���� ا��

নবীজী আরও বেলন, “িন�য় জা�ােতর �দওয়ােলর একিট ইট 

�েণ�র, অপরিট �পার (�ািপত থাকেব)” (আল-বা‘ছু ওয়া�ু�র 

বায়হাকী- ২৪৬) 

 

 

 

---------- 

পরম সুখ, 

জা�ােতর িভি� �ণ��পা, মিণমু�া ও �মািতখিচত.. 

যােত জা�াতীেদর আরাম-আেয়শ দৃি�ন�ন হয়। 
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জা�ােতর ক� ও তাবুসম� 
 

জা�ােত থাকেব সুেশািভত �াসাদ ও অ�ািলকা। আ�াহ বেলন, 

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

 ٢٠ا�ز�ر:  َّ جل مك لك خك حك جك مق حقمف

 “িক� যারা তােদর পালনকত�ােক ভয় কের, তােদর জেন� 

িনিম�ত রেয়েছ �াসােদর ওপর �াসাদ। এ�েলার তলেদেশ নদী 

�বািহত। আ�াহ �িত�িত িদেয়েছন। আ�াহ �িত�িতর 

�খলাফ কেরন না।” (সূরা যুমার-২০) 

 

* �াসােদর আকৃিত কী�প? 

* কারা তােত বসবাস করেব? 

* তাবুসমূহ �কাথায় �ািপত হেব? 

 

ভূিমকা 

স ৎকম�ীেদর পুর�ার আ�াহ িবন� করেবন না। তােদর জন� 

��ত থাকেব সুউ� বাড়ী। একিটর ওপর একিট। যার 

তলেদেশ নদ-নদী �বািহত হেব। আ�াহ বেলন,  
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 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّ 

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح

 ٣٧سبأ:  َّ حض جض

 “�তামােদর ধন-স�দ ও 

স�ান-স�িত �তামােদরেক 

আমার িনকটবত�ী করেব না। 

তেব যারা িব�াস �াপন 

কের ও সৎকম� কের, তারা 

তােদর কেম�র ব��ণ 

�িতদান পােব এবং তারা 

সুউ� �াসােদ িনরাপেদ থাকেব।” (সূরা সাবা-৩৭) 

সৎকম� অেনক..! �য ব�ি� 

টাকা ব�য় কের মসিজদ 

িনম�াণ করেব, কুরআন 

িবতরণ করেব, এিতেমর 

ভরণেপাষণ করেব, স�ানেক 

হােফজ, আেলম ও আ�াহর 

পেথর আ�ায়ক�েপ গেড় তুলেব, তার স�দ ও স�ানই তার 

উপকাের আসেব। 
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বরং সৎকেম�র �িতফল দশ�ণ �থেক সাতশত�ণ পয�� বৃি� 

কের �দওয়া হেব। �িতদান��প তােক জা�াত �দওয়া হেব। 

�সখােন �স মেনাচািহদা অনুযায়ী পরম সুেখ জীবনযাপন করেব। 

 

�াসাদ�েলার বািস�ােনর �বিশ�� 

তােদর কৃতকেম�র িববরণ নবী করীম সা. এভােব িদেয়েছন, 

�  إن
�

� �� ى ���� ا�� �� ������ �� � ��� �� ، � ���  أ���� ، ������ �� و��

���� و�� ، �ما�� وأ���  ، ا����م أ����  �� �   � ���م وا���س ��

“িন�য় জা�ােত এরকম অেনক �াসাদ থাকেব �য�েলা �ভতর 

�থেক বাইের এবং বাইের �থেক �ভতের �দখা যােব। এ�েলা 

আ�াহ তা‘লা ��ত কেরেছন ওই সকল ব�ি�েদর জন�, যারা 

খাদ�দান করেব, অিধক পিরমােণ সালাম িবিনময় করেব এবং 

মানুেষর িন�ামুহূত� �শষরাি�েত আ�াহর এবাদত করেব।” 

(ইবেন িহ�ান-২/২৬২) 

অথ�াৎ জা�ােত িকছু �াসাদ থাকেব এরকম, �য�েলা হেব 

অত�� �� ও পির�ার। এ�েলা আ�াহ �তির কেরেছন তােদর 

জেন�, যারা কথাবাত�ায় িবন� হেব, মানুেষর �িত দয়াশীল হেব, 

মানুষেক ক� �দেব না, মেন আঘাত করেব না, �কউ ক� িদেল 

সৎচির� িদেয় তার মন জয় কের �নেব। 

�তমিন যারা অপরেক খাদ�দান করেব, ধনী-গরীব, িমসকীন ও 

সাধারণ-অসাধারণ সকলেক খাবার �দেব। �শষরাি�েত যখন 
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সকল মানুষ গভীর িন�ায় আ�� থােক, তখন আ�াহর 

এবাদেত মশ�ল থাকেব, আ�াহর কােছ কা�াকািট ও 

�মা�াথ�না করেব।  

 

িজ�াসা 

জা�াতীগণ কীভােব তােদর বসত িচনেব? 

উ�রঃ জা�াতীগণ জা�ােত �েবেশর পরপরই িনজ 

িনজ বাস�ান িচেন �ফলেব। �যমনিট আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 ٦ - �٤مد:  َّ خت حت جت هب مب

“যারা আ�াহর পেথ শহীদ হয়, আ�াহ কখনই তােদর কম� 

িবন� করেবন না। িতিন তােদরেক পথ�দশ�ন করেবন এবং 

তােদর অব�া ভােলা করেবন। অতঃপর িতিন তােদরেক 

জা�ােত দািখল করেবন, যা তােদরেক জািনেয় িদেয়েছন।” 

(সূরা মুহা�াদ ৪-৬) 

অথ�াৎ জা�ােত �েবেশর পর তােদরেক তােদর বাস�ান জািনেয় 

�দেবন।   

��(   � ر��ل ��ل � �  ����ة �� ������ن ا���ر �� ا�����ن �� ��� 

�� � ����� وا���ر ا�� ����� �� ��� ���� ��� � ����  �
�

 ���  ا����� �
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�  �� أذن و���ا ����ا إذا
�

�� د��ل � ��� ���ه � ��� ��ا��ي ا��
�
� 

� أ��ى � �� ��  �
�

� �� � ��� ا�� � �� �  �ن ��
�

   ) ا����� �

নবী করীম সা. বেলন, “মুিমনগণ ‘িসরাত’ অিত�ম করার পর 

জা�াত ও জাহা�ােমর মধ�বত�ী একিট �সতুেত তােদর আব� 

করা হেব, �সখােন তােদর পার�িরক ��সাস ও দুিনয়ােত 

তােদর পাওনা পিরেশাধ করা হেব। পিরেশেষ সকেলই যখন 

�� ও �িটমু� হেয় যােব, তখন তােদরেক জা�ােত �েবেশর 

অনুমিত �দওয়া হেব। ওই স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, 

জা�াতীগণ তােদর বাস�ান িচনেত পারেব, িঠক �যমন দুিনয়ােত 

তােদর ঘরসমূহ িচেন থােক।” (বুখারী-৬১৭০) 

 

জা�ােতর তাঁবুসমূহ 

বসবাস�ল একািধক ও িভ�িভ� হেল বসবাসকারী আন� পায়, 

�কােনাসময় �ণ�েরাপাখিচত �াসােদ আবার �কােনাসময় শরােবর 

নদ-নদীসমূেহর পােশ িনিম�ত তাবুেত পিরবার ও বা�বেদর 

িনেয় আন�-ফুিত�েত ম� থাকেব।  

তাবু�েলা �াসােদর �ভতের নয়; বরং স�ূণ� পৃথক �ােন 

িনিম�ত হেব। 
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নবীজী বেলন, “িন�য় মুিমেনর জন� জা�ােত �মািতখিচত তাবু 

িনিম�ত হেব, যার �দঘ�� হেব ষাট মাইল। �সখােন মুিমেনর 

একািধক পিরবার থাকেব, এক পিরবার অন� পিরবারেক 

�দখেত পােব না।” (মুসিলম-৭৩৩৭) 

িতিন আরও বেলন, 

��� إن �  ، ��� ���ن ���� درة ا��
�

� زاو�� � � ا� � ، ����� أ�� ��� �� 

� ��� �  

“িন�য় তাবু হেব �মািতখিচত, যার �দঘ�� হেব ষাট মাইল, তাবুর 

�িতিট পাে�� মুিমেনর িভ�িভ� পিরবার থাকেব, যােদরেক অন� 

পিরবারগণ �দখেত পােব না।” (মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা-

১৩/১০৫) 

দুিনয়ােত আরব �বদুইনেদর 

িনিম�ত তাবু চতুে�াণ ও 

�মাটা চাদের িনিম�ত হয়। 

তাঁবুর িববরণ কুরআেনও 

বিণ�ত হেয়েছ, 

 ٧٢ا�ر�ن:  َّ من خن حن جن  يم  ُّ 

“তাঁবুেত অব�ানকািরণী �রগণ।” (সূরা আর-রাহমান-৭২) 

অবশ�ই জা�ােতর �সই সুউ� মেনামু�কর তাঁবু�েলােত পাল� 

ও ফািন�চার থাকেব..!  
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জা�ােতর পাল� ও �সাফা 

জা�ােতর সুসি�ত �চৗকাঠ, দৃি�ন�ন পাল�, সুেশািভত �সাফা 

�দেখ মুিমন তু� হেয় যােব। কুরআনুল-কারীেম আ�াহ তা‘লা 

এসব িকছুরই �শংসনীয় িববরণ উে�খ কেরন, 

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّ 

 ١٦ - ١٣الغاشية:  َّ  مس خس

“তথায় থাকেব উ�ত ও সুসি�ত আসন, সংরি�ত পানপা�, 

সাির সাির গািলচা এবং িব�ৃত িবছােনা কােপ�ট।” (সূরা গািশয়া 

১৩-১৬) 

 

 

 

 

 

 

-------- 

স�ান, 

মানুেষর �িচেবাধ ও �ভাব �যমন িভ�রকম, 

�তমিন জা�ােতর �াসাদ ও তাঁবু�েলাও িভ�রকম থাকেব। 
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জা�ােতর সু�াণ 
 

জা�ােতর সুবাস ও সুগি� জা�ােতর বাইের পয�� অনুভূত হেব। 

মুিমনগণ অেনক দূর �থেকই জা�ােতর সু�াণ পােবন। কিতপয় 

অপরাধী জা�াত �তা দূের থাক, জা�ােতর সু�াণও পােব না। 

 

* �কান অপরাধ জা�ােতর সু�াণ �থেক বি�ত কের? 

* তাহেল িক তারা জা�ােত �েবশ করেত পারেব না? 

* তারা িক িচরকাল জাহা�ােম থাকেব? 

 

ভূিমকা 

নবী করীম সা. কিতপয় অপরােধর িববরণ িদেয়েছন, যােত িল� 

ব�ি�রা জা�ােতর সু�াণ পয�� পােব না। �যমন, মদ�প, 

�খাটাদােন অভ�� .. ইত�ািদ। তারা কােফর নয়; বরং অপরােধর 

দ�ন তােদর জন� এ এক চরম �মিক। িবচার ও শাি� �শেষ 

তারা জা�ােত �েবশ করেত পাের িঠক; তেব জা�ােতর সু�াণ 

�থেক বি�ত �থেক যােব। 

 

জা�ােতর সু�াণ হেত বি�ত অপরাধী 
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(১) মদ�প 

মদ হেলা সকল অপরােধর 

মূল। সকল অ�ীলতার 

জনক। দুিনয়ােত �য মদপান 

করেব, আেখরােত �স 

জা�ােতর শরাব �থেক বি�ত 

হেব। দুিনয়ােত �য মদপান 

করেব, আেখরােত আ�াহ 

তােক ‘�ীনাতুল খাবাল’ পান 

করােবন। 

��ل؟ ��ل�    ���رة أ�� ا���ر��� �� ر��ل � و�� ���� ا��

“িজে�স করা হেলা, ‘�ীনাতুল খাবাল’ কী? বলেলন, 

জাহা�ামীেদর �দহিনগ�ত পঁুজ।” (মুসনােদ আহমদ) 

মদ�প �কয়ামেতর িদন জা�ােতর সুবাস পােব না। তেব যিদ 

মৃতু�র পূেব� তাওবা কের �নয় এবং আ�াহ তার তাওবা কবুল 

কের থােকন, তাহেল িভ� কথা..! 

 

(২) মানুষেক �হাের অভ�� ও ব�বাহী ন� নারী  

��  � ة أ�� �  �� ����ن( �  ��ل  � ر��ل ���  ����
�  أر�� � أ���

ب ��� ���ط ��� ��م ��ن ا���� أذ�� ��� �  ����ت و���ء ا���س ��
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ت  ����� � ا�����  ا���� أ���� ��� رؤو�� ���ت ����ت ��ر��

�� �ن و� ا�� � �� �� �� وإن ر�� ة �� ����� ر��   ) و��ا ��ا ����

নবী করীম সা. বেলন, “আমার উ�েতর জাহা�ামী দু’িট দল 

এখেনা আিম �দিখিন; 

একদেলর সােথ ষাঁেঢ়র 

�লজসদৃশ চাবুক থাকেব, যা 

িদেয় তারা মানুষেক �হার 

করেব। অপরদল ব�বাহী ন� 

নারী স�দায়, যারা িনেজরাও 

�হেলদুেল থাকেব এবং 

অন�েদরও আকৃ� করেব, 

তােদর মাথা হেব একেপেশ 

ল�া ��িবিশ� ঊ�ীর কঁুেজর 

মেতা; জা�াত দূেরর কথা, 

জা�ােতর সু�াণও তারা পােব 

না, অথচ জা�ােতর সুগি� �তা 

এত এত দূর �থেকই অনুভব করা যায়।” (মুসিলম-৫৭০৪) 

উপেরা� হািদেস নবীজী অন�ায়ভােব মানুষেক �হার করা 

�থেক সতক� কেরেছন।  
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�তমিন সতক� করেছন নারী স�দায়েকও, যারা আ�াহর 

আেদশ পদ�া �ছেড় িদেয় িনেজেদর অধ�ন� �দহ�েলা �দশ�ন 

কের থােক। 

 

(৩) িজি�েক িনয�াতন 

িজি� হেলা, যার িজ�াদারী 

(িনরাপ�ার দািয়�) 

মুসিলমগণ �হণ কেরেছন। 

�স খৃ�ান �হাক িকংবা ই�দী। 

তার িব�ে� যু� করা যােব 

না, তােক িনয�াতন করা যােব 

না, তার অিধকার খব� করা যােব না। 

 ��� أ�� أو ، ����� ��ق و��� ، وا����� �����ا �� �� أ��   ��ل

����  ���� ��� ��� ��� ،  ���� ���  � ر��ل أ��ر �� �  ا������ ��م ��

 ���� �  وذ�� � ذ�� � �����ا ��� و�� أ�� و��ل ��ره إ� ��

�� ر��  ���� � ��م ر��� �� وإن ا�� ة �� ����� ر�� ����  � ����� 

��� ��  �  

নবী করীম সা. বেলন, “.. তেব �কউ যিদ িজ�ীেক িনয�াতন 

কের, তার অিধকার খব� কের, সামেথ��র ঊে�� তার ওপর 

চািপেয় �দয় িকংবা অন�ায়ভােব তার কাছ �থেক িকছু িছিনেয় 

�নয়, তেব �কয়ামেতর িদন আিম িনেজ তার িব�ে� অব�ান 
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�নব। অতঃপর নবীজী �ীয় বে�র িদেক ইি�ত কের বলেলন, 

�জেন �রখ, �য ব�ি� আ�াহ ও তার রাসূল কতৃ�ক িনরাপ�া 

�দানকৃত ব�ি�েক হত�া করল, তার ওপর আ�াহ জা�ােতর 

সু�াণ পয�� হারাম কের �দেবন; অথচ জা�ােতর সু�াণ �তা 

স�র বৎসর �মণ দূর� �ল �থেকও অনুভব করা যায়।” 

(সুনানুল কুবরা-৯/২০৫) 

 

(৪) িপতা-মাতার অবাধ�তা 

িপতা-মাতার অবাধ�তা একিট চরম গিহ�ত অপরাধ। আ�াহ 

তা‘লা িনেজর অিধকােরর সােথ সােথ িপতা-মাতার অিধকার 

জুেড় িদেয় বেলেছন, 

 ٢٣اإل�اء:  َّ ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 “�তামার পালনকত�া আেদশ কেরেছন �য, তাঁেক ছাড়া অন� 

কােরা এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ স��বহার 

কর।” (সূরা ইসরা-২৩) 

অন� আয়ােত আ�াহ িনেজর কৃত�তার পাশাপািশ িপতা-মাতার 

কৃত�তা আদােয়রও আেদশ কেরেছন, 

 ١٤لقمان:  َّ زث رث يت  ىت نت مت زت ُّ 

“িনেদ�শ িদেয়িছ �য, আমার �িত ও �তামার িপতা-মাতার �িত 

কুত� হও!” (সূরা লুকমান-১৪) 

িপতা-মাতার আনুগত� উভয়জগেত �সৗভাগ�শীল হওয়ার পথ। 
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�  � ���� أن �ه ���   ��ل
�

�  � ���� وأن رز�� �
�

ه �  ����� أ��

   � ر��

নবী করীম সা. বেলন, “�য চায় তার িরিযেক বরকত �হাক 

এবং তার সুনাম বৃি� পাক; �স �যন আ�ীয়তার ব�ন বজায় 

রােখ।” (বুখারী-১৯৬১) 

 

(৫) �খাটাদানকারী কৃপণ 

পয�া� ধন-স�দ থাকা 

সে�ও দান খায়রােত 

সংেকাচ �বাধকারীেক 

‘কৃপণ’ বলা হয়। �য 

�মহমােনর আপ�ায়েন 

অিনহা �দখায়, আ�ীয়েদরেক অবেহলা কের, �সই �কৃত 

কৃপণ। ব�য়কু�তা এক মারা�ক ব�ািধ।  

প�া�ের �খাটাদানকারী দান করার পর বারবার দােনর কথা 

বেল। বারবার তা �রণ কিরেয় দান�া�েক �ছাট কের।  

�ون � �����   ��ل � �� ر��  �� �� وإن ، ا�� ة �� ����� ر�� ���� 

ة
�
� �� و���� ��ا���� ا���ق�  ��م ��    � ا���ن وا����� ا��

নবী করীম সা. বেলন, “িতন ধরেণর ব�ি� জা�ােতর সু�াণ�া� 

হেব না; অথচ জা�ােতর সুবাস �তা পাঁচশত বছর দূর �থেকই 
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অনুভব করা যায়- িপতা-মাতার অবাধ�, মদ�প এবং 

�খাটাদানকারী কৃপণ।” (তাহযীবুল আছার-১৫৬৬) 

 

�� 

এক হািদেস স�র বছর দূর� এবং অন� হািদেস 

পাঁচশত বছর দূরে�র কথা বলা হেয়েছ; এতদুভেয়র 

মেধ� সাম�স� কী কের স�ব? 

উ�রঃ জা�ােতর সু�াণ পাওয়া ব�ি�র ঈমান ও আমেলর সােথ 

স�ৃ�। �কউ �কউ ব� দূর �থেকই সু�াণ �পেয় যােব, আবার 

অেনেক খুব কােছ িগেয় সু�াণ পােব। এিট ব�ি�র �াণশি�র 

ওপর িনভ�রশীল নয়।  

আ�াহ আমােদর সকলেক জা�াতবাসীেদর অ�ভু�� ক�ন..! 

 

 

 

 

-------- 

�াথ�না, 

আ�াহ সকলেক জাহা�াম �থেক বাঁিচেয় জা�াতবাসীর অ�ভু�� 

ক�ন..! 
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জা�ােতর বৃ� ও ফল-মূল 
 

জা�ােতর সবুজ শ�ামল দৃশ� এবং হাজােরা �াদ ও বণ�স�িলত 

ফল-মূল জা�াতীর �চাখ জুিড়েয় �দেব। �য়ং আ�াহ তা‘লা 

জা�ােতর ফল-মূেলর �শংসা কের বলেছন, 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّ 

 ٣٠ - ٢٧ا�واقعة:  َّ مك  لك اك يق

“যারা ডান িদেক থাকেব, তারা কত ভাগ�বান! তারা থাকেব 

কাঁটািবহীন বদিরকা বৃে� এবং কাঁিদ কাঁিদ কলায়, দীঘ� ছায়ায়, 

�বািহত পািনেত এবং �চুর ফল-মূেল।” (সূরা ওয়ািকআ ২৭-

৩১) 

অন� আয়ােত আ�াহ বেলন, 

 ٤٨: ا�ر�ن َّ زئ رئ ّٰ ُّ 

“উভয় উদ�ানই ঘন শাখা-প�বিবিশ�।” (সূরা আররাহমান-৪৮) 

আরও বেলন, 

 ٦٨ا�ر�ن:  َّ حم جم هل مل خل ُّ 

“তথায় আেছ ফল-মূল, খজু�র ও আনার।” (সূরা আররাহমান-

৬৮) 
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জা�ােতর বৃ�সমূহ হেব সুিব�র ছায়াদার ও দৃি�ন�ন। 

�  إن�   ��ل
�

� �� �ة ا�� �
�

�  ���� �� �  ا��ا
�

 ، ����� � �م� ���� ���� �

   � ����  إن وا��ءوا

 ٣٠ا�واقعة:  َّ مك  لك اك ُّ 

 নবীজী বেলন, “িন�য় জা�ােত একিট বৃ� এমন, আেরাহী যা 

একহাজার বৎসর পয�� চেলও অিত�ম করেত পারেব না। 

চাইেল এই আয়াতিট পাঠ কর- “সুদীঘ� ছায়ািবিশ�” (সূরা 

ওয়ািকআ-৩০) (বুখারী-৪৮৮১) 

 

اء ��أ �  ا��� �  �زب� ��
  �  ���� ��� ��� � ر��

 ١٤اإل�سان:  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّ 

�� �أ� إن� ���ل  ��ن ا��
�
�� �� �

�
�� ر� �  و���دا ����� ا��  ، و�������

  � ��ءوا ��ل أي ��
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বারা িবন আিযব রা. িনে�া� আয়াত পাঠ করেলন, “তার 

বৃ�ছায়া তােদর ওপর ঝুঁেক থাকেব এবং তার ফলসমূহ তােদর 

আয়�াধীন রাখা হেব।” (সূরা ইনসান-১৪) এবং বলেলন, 

জা�াতবাসী �সই বৃে�র ফল-মূল দাঁিড়েয়, বেস, �েয়.. 

�যেকােনা অব�ায় চায়- �খেত পারেব।” (আল-বা‘ছু ওয়া�ু�র 

বায়হাকী-২৭৩) 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

�াদ, 

দুিনয়ােত আহার কির �ুধা িনবারণকে�, 

তেব আেখরােত �ভাজন �কবলই �াদ ও �ভােগর িনিমে�। 
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জা�াতীেদর খাদ� 
 

জা�াতীেদর জন� ফল-মূল ও পািখর �গাশত �তির থাকেব। 

�সখােন তারা যা �খেত চাইেব, তাই পােব। সুদশ�ন বালকবৃ� 

খাদ� িনেয় তােদর আশপােশ �দি�ণ করেত থাকেব।  

 

* খােদ�র �কৃিত কী�প? 

* �কার�েলা কী কী? 

* আহােরর পর �দেহ কী�প �িতি�য়া 

অনুভূত হেব? 

 

ভূিমকা 

সু�াদু খাদ� জীবনেক সু�র ও রিঙন কের তুেল। সু�া�� 

অিজ�ত হয়। জা�ােতর খাদ��েলা হেব অিধক সু�াদু ও নয়ন-

�ীিতকর। সরবরাহ ও পিরেবশেনর দািয়ে� িনেয়ািজত সু� 

বালকেদর �দেখ খােদ�র �িত আকষ�ণ আেরা �বেড় যােব। 

 

জা�ােতর ফল-মূল 

আ�াহ বেলন, 
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 ٣٣ - ٣٢ا�واقعة:  َّ نن من  زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 “এবং �চুর ফল-মূল, যা �শষ হবার নয় এবং িনিষ�ও নয়।” 

(সূরা ওয়ািকআ ৩২-৩৩) 

একদা নবী করীম সা. সূয��হেণর নামায পড়িছেলন। নামায 

�শেষ বলেলন,  

 
َّ

ْ�َ�  ِإن
َّ

َ�َ�  ا��
َ
�
ْ
ِت  ِ�ْ�  آَ�َ��ِن  َوا� ِ  آ��َ

َّ
  ا�

َ
�ِن  �

َ
��ِ

َ
ْ�ِت  َ�ْ�� َ�ِ  �ٍ�َ

َ
  أ

َ
 َو�

 ِ��ِ��َ ا ِ�َ
َ
ِ�ذ

َ
�  ْ ُ���ْ

َ
  َرأ

َ
��ِ

َ
ُ�وا ذ

ُ
�

ْ
�ذ

َ
�  َ

َّ
�ا� ا�

ُ
��

َ
�  َ��  

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
  ا�

َ
ْ�َ��ك

َ
َ�  َرأ

ْ
َ��َو�

َ
� 

�
ً
��ْ

َ
�  ِ

�
�  

َ
��ِ�

َ
ا َ��

َ
��َ  َّ

ُ ��  
َ

ْ�َ��ك
َ
َ�  َرأ

ْ
�
َ
�

َ
� � 

َ
�ل

َ
�
َ
�   

ْ�ُ�  ِإ��ِّ
َ
  َرأ

َ
� َّ� َ �

ْ
َ�َ��وَ  ا�

َ
� �ُ

ْ
� 

� َ ْ �ًدا ِ���
ُ
��ْ�ُ  �ْ

َ
�ُ  َو�

ُ
�

ْ
�

َ
�

َ
ْ  أ ُ��

ْ َ
�

َ�
�  ُ��ْ�ِ ��َ  �ِ�َ�ِ�َ ��َ

ْ
�

ُّ
  ا��

“িন�য় চ�-সূয� আ�াহর িনদশ�নসমূেহর মেধ� দু’িট িনদশ�ন। যা 

কােরা মৃতু� বা জীবন�াি�েক �ক� কের �হণ হয় না; যখন 

�তামরা তা �দখেত পাও, তখন আ�াহেক �রণ কর। সবাই 

বলল, �হ আ�াহর রাসূল! আমরা �দখলাম আপিন নামােয হাত 

বািড়েয় কী �যন ধরেত চাি�েলন, এরপর কী মেন কের �যন 

হাত �পছেন িনেয় আসেলন। উ�ের িতিন বলেলন, তখন আিম 

জা�াত �দখিছলাম, �সখান �থেক এক�� ফল িনেত চাি�লাম। 

যিদ িনেত পারতাম, তেব �কয়ামত পয�� �তামরা তা �থেক 

আহরণ করেত পারেত।” (বুখারী-১০০৪) 

জা�ােত বৃে�র ফল-মূল তােদর হােতর কােছ থাকেব। আ�াহ 

বেলন, 
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 ١٤اإل�سان:  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّ 

“তার বৃ�ছায়া তােদর ওপর ঝুঁেক থাকেব এবং তার ফলসমূহ 

তােদর আয়�াধীন রাখা হেব।” (সূরা ইনসান-১৪) 

 

তােদর �াস-��াস হেব তাছিবহ 

জা�াতীগণ সব�দা তাছিবহ-তাহিমদ (ছুবহানা�াহ ও 

আলহামদুিল�াহ) পাঠ করেব। �সখােন পানাহার করেব, তেব 

মল-মূ� ত�াগ করেব না। 

 
َ

�ل
َ
�  

ُ
ِ  َرُ��ل

َّ
   ا�

ُ ُ
�

ْ� َ��  
ُ

��ْ
َ
�ِ  أ َّ� َ �

ْ
� ا� َ ���ِ  

َ
ُ��ن َ ْ   َوَ���

َ
  َو�

َ
�ن

ُ
� َّ�

َ
��َ�َ  

َ
 َو�

 
َ

�ن
ُ
��ِ�َ ْ َ��  

َ
  َو�

َ
�ن

ُ
���ُ�َ  

َ
�ْ  ِ�ْ� َو� ُ�ُ��َ

َ
�  

َ
اك

َ
�ءٌ  ذ

َ
��ُ  ِ

ْ �
��َ

َ
�  �ِ�ْ ِ

ْ
  ا�

َ
َ�ُ��ن

ْ
��ُ 

 �َ��ِ�ْ
َّ
  ا��

َ
��ْ َ � َوا�ْ َ َ

�  
َ

َ�ُ��ن
ْ
��ُ  �َ

َ
�    �ا��َّ

নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতীগণ জা�ােত খােব, পান করেব; 

তেব মল-মূ� ত�াগ করেব না, নাক ঝাড়েব না। এক �ঢকুের 

তােদর খাদ� অ��ত�ে� �বািহত হেয় িমশেকর সুগি� ছড়ােব। 

�াস-িন�ােসর মেতা তারা তাছিবহ-তাহিমদ পাঠ করেব।” 

(মুসিলম-৭৩৩৩) 

জা�াতীগণ সব�দা তাছিবহ-তাহিমদ পাঠ করেব, আ�াহর �িত 

তারা কৃত�তা �কাশ করেব। এজন� অিতির� ক� করেত 

হেব না, বরং �াস-িন�ােসর মেতাই �স�েলা �য়ংি�য়ভােব মুখ 

�থেক �বর হেত থাকেব।  
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জা�াতীেদর �থম খাদ� 

কী হেব মুিমনেদর �থম খাদ�? 

 �ْ�َ  �ِ�ْ�َ  ِ
َّ

ِ  ا�
� ٍم  ��ْ

َ
��َ  

َ
�ل

َ
� � َّ َ�  

ُ
َرْدت

َ
  أ

ْ
ن

َ
ْ�ِ�َ  أ

ُ
ْ�ُ�  أ

َ
�
َ
  أ

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
  ا�

 �ُ
ْ
�
ُ
�
َ
�  �

ِّ   ِإ��
َ

�
ُ
��ِ��َ  

َ
�ل

َ
�
َ
�  

ْ
��َ � َّ

َ
ا �

َ
��َ  

َ
�

َ
�  

َ
�ل

َ
�  �ُ

ْ
�
ُ
وَّ  َ�� �

َ
 أ

ُ
  َ�� ل

ُ ُ
�

ْ� َ��  
ُ

��ْ
َ
 أ

 ِ� َّ� َ �
ْ

َ�  ا�
َ
�

َ
�

َ
�  

َ
���ِ َ دة� ��ل و��� ا�ْ    � ا��ت ��� ز��

আ�ু�াহ িবন সালাম রা. বেলন, আিম যখন ইসলাম �হেণ 

আ�হী হলাম, তখন নবী করীম সা. এর কােছ এেস বললাম, 

আিম আপনােক িকছু �� করেত চাই! িতিন বলেলন, যা মেন 

উদয় হয়, িজে�স কর! বললাম, জা�াতীেদর �থম খাদ� কী 

হেব? (দীঘ� হািদেসর �শষাংেশ) নবীজী উ�ের বেলন, মােছর 

কিলজা সংল� অিতির� অংশ।” (মুসনােদ আহমদ-১২৩৮৫)  

ن �� ����  �
  ��� � ر��

َ
�ل

َ
� � �ُ�ْ

ُ
� � ً ِ ���

َ
�  

َ
ِ  َرُ��ِل  ِ�ْ��

َّ
�ءَ   ا� َ �

َ �
�  � ْ���َ 

ْ�َ��رِ  ِ�ْ� 
َ
�دِ  أ ُ َ ��

ْ
  ا�

َ
�ل

َ
�
َ
مُ  �

َ
�   ا��َّ

َ
��ْ

َ
��َ  َ��  ُ َّ َ

ُ
� � ُ��ُ�ْ

َ
�

َ
�

َ
�  

ً
��َ

ْ
دَ  َد�

َ
عُ  � َ�ْ�ُ � َ ْ ���ِ 
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َ
�  �ُ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ

َ�َ�ات   َوا��َّ
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ُ
ِ  َرُ��ل
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ْ
  ا�

َ
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َ
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ْ
ِ�ى ا�

َّ
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সাওবান রা. বেলন, “একবার আিম নবী করীম সা. এর 

সি�কেট দাঁিড়েয় িছলাম, এমনসময় এক ই�দী পি�ত এেস 

বলল, �তামার ওপর শাি� বিষ�ত �হাক �হ মুহা�াদ! একথা 

�েন আিম তােক �েজাের ধা�া িদলাম, এমনিক �স পেড় যাবার 

উপ�ম হেলা। �স বলল, আমােক ধা�া িদ� �কন? বললাম, 

তুিম ‘�হ আ�াহর রাসূল’ বলেত পার না? ই�দী বলল, তার 

পিরবার তােক �য নাম িদেয়েছ, �স নােমই �তা আিম ডাকলাম! 

নবীজী বলেলন, আমার পিরবােরর �দওয়া নাম হেলা �মাহা�াদ! 

ই�দী বলল, আিম আপনােক িকছু �� করেত এেসিছ। নবীজী 

বলেলন, আিম যিদ উ�র �দই, তেব িক �তামার �কােনা 

উপকাের আসেব? �স বলল, আিম দুই কান িদেয় �নব! একথা 

�েন নবীজী তার লািঠ িদেয় ই�দীেক �ঁেতা িদেয় বলেলন, 

িজে�স কর! ই�দী বলল, �যিদন পৃিথবীেক পিরবিত�ত করা 

হেব অন� পৃিথবীেত, �সিদন মানুষ �কাথায় থাকেব? নবীজী 

বলেলন, �সসময় তারা িসরাত-এর �পছেন �ঘার অ�কাের 

অব�ান করেব। ই�দী বলল, সব��থম কােদরেক (িসরাত পার 
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হওয়ার পর জা�ােত �েবেশর) অনুমিত �দওয়া হেব? বলেলন, 

দির� মুহািজরেদরেক! ই�দী বলল, জা�ােত �েবেশর পর 

সব��থম �েদয় উপেঢৗকন কী হেব? বলেলন, মােছর কিলজা 

সংল� অিতির� অংশ! বলল, অতঃপর তােদর খাদ� কী হেব? 

বলেলন, জা�ােতর ষাঁড় জবাই 

হেব, তারা তার অে�র �গাশত 

ভ�ণ করেব। বলল, তােদর 

পািনয় কী হেব? বলেলন, 

ছালছাবীল ঝণ�া �থেক। �স বলল, 

আপিন সত�ই বেলেছন!” 

(মুসিলম-৭৪২) 

 

�� 

মল-মূ� যিদ না-ই ত�াগ কের, তেব এতসব খাদ� 

যােব �কাথায়? 

উ�রঃ জা�ােত অপিব� ও আবজ�না বলেত িকছুই থাকেব না। 

আহারকৃত খাদ� এক �ঢকুের সারা �দেহ ছিড়েয় িমশেকর সু�াণ 

ছড়ােব।  

�� أ�� �� ا���� إن�   � ر��ل ��ل �  ر�� ��� ��ة ���� ا��
�

� 

�
�
ب ا� �ة وا��� ��ع وا��� �د �� ر�� ���ل وا�� � ا��ي ��ن�  ا���

�
�� 
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ب  ��ق أ��� �����   � ر��ل ���ل ا���� � ��ن� و���

� �� ���� ��ذا ���ه �� ���� ��   

নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতী একজনেক পানাহার ও 

�যৗনচািহদা পূরেণ একশতজেনর সম-�মতা �দওয়া হেব। 

তখন এক ই�দী বলল, পানাহার করেল �তা মল-মূ� ত�ােগর 

�েয়াজন হয়!  তখন নবীজী বলেলন, এক �ঢকুের তােদর খাদ� 

অ��ত�ে� �বািহত হেয় িমশেকর সুগি� ছড়ােব।” (মুসিলম-

৭৩৩৩) 

 

��তকৃত খাদ� 

খাদ� বা পািনয় �তিরর ক� করেত হেব না। 

�  ��ل �  ا����  إ� ����� إ���   ����د ا��
�

� �� �� ا�� ء ����� � ���� 

 �����  � ��� ���� �   

ইবেন মাসঊদ রা. বেলন, “জা�ােত তুিম পািখর িদেক তাকােব, 

মেন মেন তা আহােরর সংক� করেল সােথ সােথ তা ভূনা হেয় 

�তামার সামেন চেল আসেব।” (মুসনােদ বাযযার) 

 

নাম অিভ�, �াদ িভ� 

জা�ােতর খােদ�র একিট ব�িত�মী �বিশ�� হেলা, জা�াতী ব�ি� 

একিদন এক ফল খােব, একরকম �াদ পােব, অন�িদন একই 
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ফল খােব �তা িভ� �াদ অনুভব করেব। কত সু�র িববরণ 

িদেয়েছন আ�াহ কুরআেন, 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خنحن جن

 رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي

 ٢٥ا�قرة:  َّ نئ مئ زئ

“আর �হ নবী, যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকাজসমূহ কেরেছ, 

আপিন তােদরেক এমন জা�ােতর সুসংবাদ িদন, যার পাদেদেশ 

নহরসমূহ �বহমান থাকেব। যখনই তারা খাবার িহেসেব �কােনা 

ফল �া� হেব, তখনই তারা বলেব, এ �তা অিবকল �স ফলই 

যা আমরা ইিতপূেব� লাভ কেরিছলাম। ব�তঃ তােদরেক একই 

�কৃিতর ফল �দান করা হেব। এবং �সখােন তােদর জন� 

��চািরনী রমণীকুল থাকেব। আর �সখােন তারা অন�কাল 

অব�ান করেব।” (সূরা বা�ারা-২৫) 

�দখেত অিভ�, �াদ িভ�!! 

 

িচর�ায়ী খাদ� 

�কােনাসময় �সখােন খােদ�র ঘাটিত �দখা �দেব না। আ�াহ 

বেলন, 
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 خن  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من

 ٣٥ا�رعد:  َّ

“�খাদাভী�েদর জন� �িত�ত জা�ােতর অব�া এই �য, তার 

িনে� িনঝ�িরণীসমূহ �বািহত হয়। তার ফলসমূহ িচর�ায়ী এবং 

ছায়াও। এটা তােদর �িতদান যারা সাবধান হেয়েছ এবং 

কােফরেদর �িতফল অি�।” (সূরা রা’দ-৩৫) 

অন�� আ�াহ বেলন, 

 ٥٤ص:  َّ هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ 

 “এটা আমার �দওয়া িরিযক যা �শষ হবার নয়।” (সূরা ছাদ-

৫৪) 

 

আরও বেলন, 

 ٣٣ - ٣٢ا�واقعة:  َّ نن من  زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 “এবং �চুর ফল-মূেল, যা �শষ হবার নয় এবং িনিষ�ও নয়।” 

(সূরা ওয়ািকআ-৩২-৩৩) 
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�হ আ�াহ! আমােদরেক জা�াতবাসী ক�ন..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

�ান, 

মানুেষর চািহদা িবিচ�, 

তাই জা�ােতও তােদর জন� আ�াহ �সরকমই ব�ব�া �রেখেছন! 
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জা�াতীেদর পািনয় 
 

জা�াতীেদর �ভাগ-িবলােস পূণ�তা �দেব তােদর পািনয়। খাদ� 

সু�াদু পািনয় চায় যা আহারেক পিরপূণ� কের তুেল, খােদ�র 

হজমি�য়া সহজ কের �দয়। আ�াহ তা‘লা জা�াতীেদর 

পানীেয়র িববরণ িদেয় মানুষেক তা লােভ উৎসাহ িদেয়েছন। 

 

* কী হেব তােদর পািনয়? 

* কী িমি�ত হেব তা? 

* পানপাে�র ধরণ কী হেব? 

 

ভূিমকা 

কুরআনুল কারীেম আ�াহ তা‘লা মুিমনেদর পান করার িববরণ 

িদেয় বেলেছন,  

 جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم  ُّ 

 ٦ - ٥اإل�سان:  َّ مم خم حم

 “িন�য়ই সৎকম�শীলরা পান করেব কাফুর িমি�ত পানপাে�। 

এিট একিট ঝণ�া, যা �থেক আ�াহর বা�াগণ পান করেব- তারা 

এেক �বািহত করেব।” (সূরা ইনসান ৫-৬) 



 881

যখন ই�া তারা তা পান করেত পারেব।  

অথ�াৎ �যিদেক ই�া �সিদেকই তারা নদীর গমনপথ �তির কের 

িদেত পারেব। আ�াহ বেলন, 

 َّ مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 ١٨ - ١٧اإل�سان: 

 “তােদরেক �সখােন পান 

করােনা হেব ‘যানজাবীল’ 

িমি�ত পানপা�। এটা 

জা�াত� ‘সালসাবীল’ নামক 

একিট ঝণ�া।” (সূরা ইনসান 

১৭-১৮) 

একবার কাফুর িমি�ত, 

আেরকবার যানজাবীল 

(আদা) িমি�ত শরাব 

তােদরেক পান করেত 

�দওয়া হেব। কারণ, আদা 

হেলা ঝাল আর কাফুর হেলা িমি� (ঝাল িনবারক)। 

সু�াণযু� হওয়ায় সাধারণত মানুষ আদা িমি�ত পািনয় পান 

করেত পছ� কের। 

 

পিব� পািনয় 



 882

আ�াহ বেলন, 

 ٢١اإل�سان:  َّ حل جل  مك لك خك ُّ 

“তােদর পালনকত�া তােদরেক পান করােবন ‘পিব� শরবত’।” 

(সূরা ইনসান-২১) 

হ�াঁ.. এমন পিব� শরবত, যা তােদর �পট ও আ�ােক িহংসা-

িবে�ষ ও অ�ীলতা �থেক পিব� কের �দেব।  

�� أ�� �� ا���� إن�   � ��� ��ل س �����  ا��
�
��  ���� و�� ��

� زو��� �� �� �  ازد�� ��� ����ل زو��� إ� ����� ��  ، ����
�

�  �
���� 

 � ����� ���� ����  �   

আ�ু�াহ িবন মাসঊদ রা. বেলন, “�ীর সােথ বেস থাকা 

অব�ায় জা�াতী ব�ি�র কােছ পানপা� িনেয় আসা হেল তা 

�থেক �স পান করেব এবং �ীেক ল�� কের বলেব, তুিম �তা 

আমার �চােখ আেগর �চেয় স�র �ণ অিধক সু�র হেয় �গছ!” 

(ইবেন আিব শাইবা) 

 

জা�ােতর ঝণ�াসমূহ 

জা�ােতর অপার �সৗ�েয�র বিহঃ�কাশ হেলা, তােত অবি�ত 

মেনামু�কর নদ-নদী ও ঝণ�াসমূহ, যা �থেক িবিভ� �ােদর ও 

িবিভ� বেণ�র শরাব �বািহত হেত থাকেব। 

জা�ােতর ঝণ�াসমূেহর িববরণ আ�াহ তা‘লা এভােব িদেয়েছন, 
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 ٤٥ا�جر:  َّ جح مج حج مث هت  مت  ُّ 

“িন�য় �খাদাভী�গণ বাগান ও িনঝ�িরণীসমূেহ থাকেব।” (সূরা 

িহজর-৪৫) 

মুিমনেদর উৎসাহ �দানকে� কুরআেনর একািধক �ােন এর 

িববরণ এেসেছ। আ�াহ বেলন, 

 نث مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 ١٥ا�ار�ات:  َّ من زن رن مم ام يل ىل  مل

- ١٩ 

“�খাদাভী�গণ জা�ােত ও ��বেণ থাকেব! এমতাব�ায় �য, 

তারা �হণ করেব যা তােদর পালনকত�া তােদরেক �দেবন। 

িন�য় ইিতপূেব� তারা িছল সৎকম�পরায়ণ, তারা রাি�র সামান� 

অংেশই িন�া �যত, রােতর �শষ �হের তারা �মা�াথ�না করত 

এবং তােদর ধন-স�েদ �াথ�ী ও বি�েতর হক িছল।” (সূরা 

যািরয়াত ১৫-১৯) 

 

সালসািবল ঝণ�া 

এমনিক কিতপয় ঝণ�ার নামও আ�াহ কুরআেন উে�খ কেরেছন, 

 ١٨اإل�سان:  َّ مج  حج مث هت مت ُّ 
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“এটা জা�াত� ‘সালসাবীল’ নামক একিট ঝণ�া।” (সূরা ইনসান-

১৮) 

অন�� বেলন, 

 ٦اإل�سان:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

“এটা একটা ঝরণা, যা �থেক আ�াহর বা�াগণ পান করেব, 

তারা এেক (েযথা ই�া) �বািহত করেব।” (সূরা ইনসান-৬) 

এ সকল ঝরণা �থেক �� ও সুিম� পািনিবিশ� নদীসমূহ 

�বািহত হেব.. 

 

* তেব জা�ােতর নদীসমূহ কী? 

* পািনর �কার�েলা কী? 

* কীভােব তা �থেক পান করেব? 
 

িব�ািরত আেলাচনা সামেন আসেছ ইনশা�াহ.. 

 

 

--------- 

পরম সুখ, 

যা লােভ �কােনা ক� করেত হেব না, 

যার রঙ ও �াদ হেব িভ�..! 
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জা�ােতর নদীসম� 
 

জা�ােত থাকেব অসংখ� নদী-নালা। �য�েলা আ�াহ তা‘লা 

কুরআেন উে�খ কেরেছন, মানুষেক তার িদেক উৎসািহত 

কেরেছন।  

 

* নদীর �কার�েলা কী? 

* নদী�েলার রঙ কী হেব? 

* নদী�েলার নাম কী? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ বেলন, 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خنحن جن

 رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي

 ٢٥ا�قرة:  َّ نئ مئ زئ

“আর �হ নবী! যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকাজসমূহ কেরেছ, 

আপিন তােদরেক এমন জা�ােতর সুসংবাদ িদন, যার পাদেদেশ 
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নহরসমূহ �বহমান। যখনই তারা খাবার িহেসেব �কােনা ফল 

�া� হেব, তখনই তারা বলেব, এেতা অিবকল �স ফলই যা 

আমরা ইিতপূেব� লাভ কেরিছলাম। ব�তঃ তােদরেক একই 

�কৃিতর ফল �দান করা হেব। এবং �সখােন তােদর জন� 

��চািরনী রমণীকুল থাকেব। আর �সখােন তারা অন�কাল 

অব�ান করেব।” (সূরা বা�ারা-২৫) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ُّ 

  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 ١٥آل عمران:  َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف

 “বলুন, আিম িক �তামােদরেক এসেবর চাইেতও উ�ম িবষেয়র 

স�ান বলেবা?- যারা পরেহযগার, আ�াহর িনকট তােদর জেন� 

রেয়েছ �বেহশত, যার তলেদেশ ��বণ �বািহত- তারা �সখােন 

থাকেব অন�কাল। আর রেয়েছ পির�� সি�নীগণ এবং 

আ�াহর স�ি�। আর আ�াহ তাঁর বা�ােদর �িত সুদৃি� 

রােখন।” (সূরা আেল ইমরান-১৫) 

�কৃতই �সখােন নদী থাকেব, �য�েলা �াসােদর তলেদশ িদেয় 

�বািহত থাকেব। 

 

�বািহত পািন 
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আ�াহ বেলন, 

 ٣١ا�واقعة:  َّ مل يك ىك ُّ 

 “এবং �বািহত পািনেত” (সূরা ওয়ািকআ-৩১) 

অথ�াৎ তার পািন �কােনা গত� ও নীচু ভূিমেত নয়; বরং সমতল 

ভূিমেত জিমেনর ওপর িদেয় �াভািবকভােব �বািহত হেত 

থাকেব। 

 

নদীর �কারসমূহ 

নদী�েলা হেব �বিচ�ময়। আ�াহ বেলন, 

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ُّ 

 ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي

 �١٥مد:  َّ هت مت

 “�খাদাভী�েদরেক �য জা�ােতর ওয়াদা �দওয়া হেয়েছ, তার 

অব�া িন��পঃ তােত আেছ পািনর নহর, িনম�ল দুেধর নহর 

যার �াদ অপিরবত�নীয়, পানকারীেদর জেন� সু�াদু শরােবর 

নহর এবং পিরেশািধত মধুর নহর। তথায় তােদর জেন� আেছ 

রকমাির ফল-মূল ও তােদর পালনকত�ার �মা। �খাদাভী�গণ 

িক তােদর মেতা, যারা জাহা�ােম থাকেব অন�কাল এবং 
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যােদরেক পান করেত �দওয়া হেব ফুট� পািন অতঃপর তা 

তােদর নািড়ভঁুিড় িছ�িবি�� কের �দেব?!” (সূরা মুহা�াদ-১৫) 

 

দুিনয়ােত দুেধর �াদ পিরবিত�ত হেয় টক হেয় যায়। িক� 

জা�ােত দুেধর �াদ কখেনা পিরবিত�ত হেব না। 

দুিনয়ােত �বিশসময় এক�েল জমাট থাকার কারেণ পািনর �াণ 

ন� হেয় যায়। িক� জা�ােত পািনর �াদ ও �াণ কখনই ন� 

হেব না। 

দুিনয়ার মদ হয় িব� ও দুগ��যু�, তেব জা�ােতর শরাব হেব 

সুেপয়, সুিম� ও সুগি�যু�। 

দুিনয়ার মধুেত অেনক কাঁটা বা �ছাট �ছাট দানািবিশ� ময়লা 

থােক, িক� জা�ােতর মধু হেব িনম�ল �� ও পির�ার।  

জা�ােতর শরােব �কােনা �নশা হেব না। মাথা িঝমিঝম করেব 

না। 

 

�কাে�েক �বািহত এ সকল নদী? 

জা�ােতর সকল নদী উঁচু �থেক �বািহত। 
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�  إن�   ��ل
�

� �� �  � أ���� در�� ���� ا�� ��������  �
�

� ���� � 

��،  � ���  � �  � ا��ر���� رض ا��ء ���
�
 ا���دوس ������ه � �����  ��ذا ، وا�

�� أو�� ���� ، �� وأ�� ا�� �ر ���� و��� ا���� ��ش ���� أراه ، ا��  أ��

��    � ا��

নবী করীম সা.বেলন, “িন�য় জা�ােত একশিট �র রেয়েছ, 

�য�েলা আ�াহ তা‘লা মুজািহদেদর জন� �তির কেরেছন। 

�িতিট �েরর মােঝ আসমান ও জিমেনর মধ��ল পিরমাণ 

ব�বধান। �তামরা আ�াহর কােছ চাইেল জা�াতুল �ফরদাউস 

�চেয়া! কারণ, তা জা�ােতর মধ�বত�ী ও সেব�া� জা�াত। িঠক 

তার ওপেরই আ�াহর আরশ, �সখান �থেকই জা�ােতর 

নদী�েলা �বািহত।” (বুখারী-২৬৩৭) 

 

দুিনয়ায় �বািহত চারিট নদী জা�ােতর 

�ر �� � وا���ات و����ن ����ن�   ��ل �� أ��    � ا��

নবী করীম সা. বেলন, “ছাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল এ 

সবকিটই জা�ােতর নদী!” (মুসিলম-৭৩৪০) 

�ج�   و��ل � ��� ا����  ��رة أ�� �� �� �ر أر �� أ��  ا�����  ا��

   � و����ن و����ن وا���ات
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অন� হািদেস বেলন, “িসদরাতুল মুনতাহা’র মূল �থেক জা�ােতর 

চারিট নদী �বািহত- নীল, ফুরাত, সাইহান ও জাইহান।” 

(মুসিলম) 
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�� 

এ সকল নদী �তা দুিনয়ােত �বািহত, তেব কী�েপ 

�স�েলা জা�ােতর নদী হয়? 

উ�রঃ উে�শ� হেলা, এ সকল নদীর পািনর উ ৎস জা�াত। িঠক 

�যমন অিধকাংশ নদ-নদীর পািনর উ ৎস বৃি�। বৃি�ও �তা 

আসমান �থেকই বিষ�ত হয়। এই নদী�েলার পািন জা�াত 

�থেক িসি�ত। 

 

জা�ােতর সব�বৃহৎ নদী হেলা ‘কাউসার’ 

কাউসার হেলা �সই নদী, �যখান �থেক হাউেয পািন সরবরাহ 

হেব। 

 

* কাউসার নদীর পািনর কী �বিশ��? 

* তােত মেনামু�কর ও নয়ন-�ীিতকর কী রেয়েছ? 

 

আ�াহ বেলন, 

 ١ا�كوثر:  َّ نث مث زث رث ُّ 

 “আিম আপনােক দান কেরিছ ‘কাউসার’ (সূরা কাউসার-১) 

�কয়ামেতর িদন িবশাল হাউয �াপন করা হেব। কাউসার নদী 

�থেক �সই হাউেয পািন সরবরাহ করা হেব।  
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কাউসার নদীর �বিশ�� 

কাউসার হেলা জা�ােতর একিট নদী। জা�ােতর নদীসমে�র 

�সৗ�য� ও তার �াদ �কােনা চ�ু কখেনা �ত�� কেরিন, �কােনা 

কণ� �স স�েক� �েনিন এবং �কােনা �দেয় তার ধারণা উদয় 

হয়িন। 

 �ْ�َ  �ٍ
َ
�
َ
  أ

َ
�ل

َ
� ��َ�ْ�َ  

ُ
ِ  َرُ��ل

َّ
   ا�

َ
ات

َ
�َ  َ�ْ�ٍم  ذ ْ

���َ  
َ���ِ ُ ْ ��

َ
  أ

ْ
  ِإذ

َ��
ْ
�

َ
  أ

ً
�َءة

َ
�

ْ
 ِإ�

 َّ
ُ ��  َ�

َ
َ��ُ  َر�

ْ
ً�� َرأ ِّ��َ�َ�ُ ��َ

ْ
�
ُ
�
َ
� ��َ  

َ َ
� َ ْ��

َ
  ��َ  أ

َ
ِ  َرُ��ل

َّ
  ا�

َ
�ل

َ
� »  �ْ

َ
�ِ
� ْ ��
ُ
َّ  أ

َ
��َ �

ً
 آِ��

 
ٌ
 � » ُ��َرة

َ
َ�أ

َ
�
َ
� »  ِ�ْ�ِ  ِ

َّ
ِ�  ا� َ�ْ ِ  ا��َّ ���ِ     ا��َّ

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ 

 ٣ - ١ا�كوثر:  َّ  مك لك اك يق

  َّ
ُ ��  

َ
�ل

َ
� »  

َ
ُرون

ْ
�

َ
�
َ
ُ  َ�� أ

َ ���ْ
َ
�

ْ
َ��� » ا�

ْ
�
ُ
�
َ
�  ُ

َّ
ُ  ا�

ُ
ُ  َوَرُ���

َ
��ْ

َ
 � أ

َ
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َ
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َ
� ُ�

َّ
��ِ  �� ْ َ �� 

 ِ���ِ
َ

ِّ  َوَ��
  َ��َّ  َر��

َّ
ْ��ِ  َوَ��

َ
��َ  � ْ��

َ
�  � ���ِ

َ
�  �َ�ُ  

ٌ
ِدُ  َ�ْ�ض

َ��  ِ��ْ
َ
��َ  ِ

�� َّ�
ُ
ِ�َ��َ��ِ  َ�ْ�مَ  أ

ْ
 ا�

دُ  آِ�َ�ُ��ُ 
َ

ُ��ِم  َ�� ُ�  ا��ُّ
َ
��َ

ْ
��ُ

َ
�  

ُ
��ْ�َ

ْ
�ْ  ا� ُ ْ���ِ  

ُ
�ل

ُ
�
َ
�
َ
�ُ  َربِّ  �

َّ
ِ  ِ�ْ�  ِإ�
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ُ
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� ��َ 

ِرى
ْ
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َ
� ��َ  

َ
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َ
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��ْ  

َ
ك

َ
��ْ�َ « �  

আনাছ রা. বেলন, “একদা রাসূল সা. আমােদর সামেন বসা 

িছেলন, হঠাৎ িতিন ত�া�� হেয় �গেলন, িকছু�ণ পর 

হােস�া�ল অব�ায় মাথা উঠােলন। িজে�স করলাম, �কন 

হাসেছন �হ আ�াহর রাসূল? বলেলন, সেবমা� আমার ওপর 
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একিট সূরা অবতীণ� হেলা। অতঃপর পড়েলন (সূরা কাউসার) 

“পরম ক�ণাময় আ�াহর নােম আর� করিছ। িন�য় আিম 

আপনােক কাওসার দান কেরিছ। অতএব আপনার পালনকত�ার 

উে�েশ� নামায পড়ুন এবং �কারবানী ক�ন। �য আপনার শ�, 

�সই �তা �লজকাটা, িনব�ংশ।” (সূরা কাউসার) অতঃপর বলেলন, 

�তামরা িক জােনা ‘কাউসার’ কী? বললাম, আ�াহ ও তাঁর 

রাসূলই ভােলা জােনন! বলেলন, �সিট হেলা একিট নদী, যার 

�িত�িত আ�াহ তা‘লা আমােক িদেয়েছন। এেত আেছ অসংখ� 

কল�াণ। তা হেলা একিট জলাশয়, �কয়ামেতর িদন �সখােন 

আমার উ�ত উপনীত হেব। যার পানপা� সংখ�া আকােশ 

তারকারািজর মেতা অিধক। িকছুেলাক �সখােন বাধা�� হেব। 

আিম বলব, �হ �িতপালক, তারা �তা আমারই উ�ত! 

�িতপালক বলেবন, আপিন জােনন না আপনার মৃতু�র পর তারা 

কী কা� ঘিটেয়েছ!” (মুসিলম-৯২১) 

 

দুই পা�� হেব সুউ� �গালাকার মিণমু�ার 

ডান ও বামপা���েলা হেব সুউ� �গালাকার মিণমু�ার। 

�  أ���  أ��  ����( �   � ر��ل ��ل
�

� �� � ��  ��ض إذ ا��  �����ه ��

�ف ا����� ���ب  ا�����  ��ا ؟ ��ا �� أ��ري�  ��� ا��ي ا��� ���ل ا��

ب ر�� أ���ك ا��ي    ا��� ���� �� ����ج أر�� إ� ���ه و��
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নবী করীম সা. বেলন, 

একদা আিম জা�ােত 

ঘুরিছলাম, হঠাৎ আমার 

সামেন একিট নদী �কাশ 

করা হেলা যার দুই পা�� 

সুউ� �গালাকার মিণমু�ার। 

িজে�স করলাম, �হ 

িজবরীল- এটা কী? বলেলন, এিটই হেলা �সই কাউসার যা 

আ�াহ তা‘লা আপনােক দান কেরেছন। অতঃপর িতিন তার 

মািটেত মৃদু আঘাত করেল �সখান �থেক িমশক (ক�ূরী) �বর 

হেলা।” (বুখারী) 

 

�বািহত হেব �মািত ও 

মু�ার ওপর.. 

ক�ূরীময় ভূিমর ওপর 

মিণমু�ার অব�ান তার 

�শাভা ও �সৗ�য� ব��েণ 

বািড়েয় �দেব। 

� ا����� �  ��ل ��  �
�

� �� �اه�  ذ�� �� �����ه ا��  ا�����ت �� ��

����  وا��ر  ����� وأ�� ، ا���� �� أ�� و��ؤه�  ا��� �� أ��� ��

   � ا���� ��
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নবী করীম সা. বেলন, “কাউসার হেলা জা�ােতর একিট নদী। 

যার দুইপা�� হেলা �েণ�র। যার �বাহ মিণমু�ার ওপর, যার 

ভূিম িমশক অেপ�া উৎকৃ�। যার পািন মধু অেপ�া িম� এবং 

বরেফর �চেয়ও সাদা।” (িতরিমযী-৩৩৬১) 

 

কাউসাের ঊটপািখ সদৃশ অেনক পািখ থাকেব 

কাউসােরর আশপােশ অসংখ� পািখ �দি�ণ করেত থাকেব। যা 

দশ�কেদর দৃি� আকষ�ণ করেব। পািখ�েলা �দখেত হেব অিতশয় 

মেনামু�কর।  

�  أ�� ��ل
؟ ��  � ر��ل ����  ��� � ر�� � ذاك� ��ل ا����� �� 

�  �� ����� أ�� ، � أ������ �  ، ا���� �� وأ�� ، ا����
�

�  ��� �
�

 أ����

���ق
�
�ر � ��   � ر��ل ���ل!  ����� ��ه إن�  �� ��ل ، ا�� �أ �� 

� أ��� ��� �   

আনাছ রা. বেলন, “একদা নবী করীম সা. �ক িজে�স করা 

হেলা, ‘কাউসার কী?’ িতিন বলেলন, তা একিট নদী, আ�াহ 

আমােক তা দান কেরেছন, যার পািন দুেধর �চেয় সাদা, মধুর 

�চেয় িমি�, যােত ঊেটর দীঘ� গলাসদৃশ অেনক পািখ থাকেব। 

উমর বলেলন, এ�েলার �গাশত �তা অেনক সু�াদু! নবীজী 

বলেলন, ও�েলার �গাশত আরও অিধক সু�াদু হেব।” (মুসনােদ 

আহমদ-১৩৩৩০) 
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নদীর পােশ �ািপত হেব অসংখ� দৃি�ন�ন তাঁবু। 

�� د����   ��ل � أ��  ��ذا ا�� �� ، ا����� ���م �����ه ���  ���ي ���

�ي �� إ� � ��؟ ��  ��ا ���  ��� ، أذ�� ��� ��ذا ا��ء ��� ��  ��ل ���

�� ا��ي ا�����  ��ا    � � أ���

নবী করীম সা. বেলন, “একদা আিম জা�ােত �েবশ কের হঠাৎ 

িনেজেক একিট নদীর ধাের আিব�ার করলাম, যার উভয় পা�� 

সুউ� �গালাকার মিণমু�ার �তির। অতঃপর আিম �বািহত 

পািনর িন�ভূিমেত মৃদু আঘাত করেল �সখান �থেক সুগি�ময় 

িমশক �বর হেলা। বললাম, �হ িজবরীল! কী এটা? বলেলন, 

এটা হেলা �সই কাউসার, যা আ�াহ তা‘লা আপনােক দান 

কেরেছন।” (মুসনােদ আহমদ-১২০২৭) 

কাউসার �থেক �বািহত �সই হাউয �থেক নবী করীম সা. পান 

করেবন অতঃপর তারঁ উ�ত পান করেব।  

আ�াহ তা‘লা আমােদর সকলেক �সখােন উপনীত হেয় পািন 

পান করার তাওিফক িদন..! 

 

---------- 

�স�ত, 

দুিনয়ােতও আ�াহ জা�ােতর চারিট নদী িদেয়েছন, 

সাইহান, জাইহান, নীল, ফুরাত!  
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জা�ােতর পানপা� 
 

সু�র ও সুেশািভত পা� পােন িভ��াদ �তির কের। পােন 

আকৃ� কের তুেল। পািনেয়র পাশাপািশ পা�ও যখন উৎকৃ� 

হেব, তখন �ােদও িভ�রকম অনুভূিত সৃি� করেব। 

 

* কী �সই পানপা�? 

* �কান �কােরর? 

* িকেসর �তির? 

 

পানপা� জা�াতীেদর আশপােশ �দি�ণ করেব 

পা� �নয়ার জন� উেঠ �যেত হেব না; বরং পানপা�ই জা�াতী 

ব�ি�র কােছ চেল আসেব। আ�াহ বেলন, 

 خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح ُّ 

 ٧١ا�زخرف:  َّ جع مظ  حط مض خضحض جض مص

 “তােদর কােছ পিরেবশন করা হেব �েণ�র থালা ও পানপা� 

এবং তথায় রেয়েছ মেন যা চায় এবং নয়ন যােত তৃ� হয়। 

�তামরা তথায় িচরকাল অব�ান করেব।” (সূরা যুখ�ফ-৭১) 
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এই সুখ-শাি� কখনই �শষ হবার নয়; অন� অসীমকাল তারা 

�সখােন পরম সুেখ জীবনযাপন করেত থাকেব। অন� আয়ােত 

আ�াহ বেলন, 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّ 

 ١٦ - ١٥اإل�سان:  َّ  جب هئ

“তােদরেক পিরেবশন করা হেব �পার পাে� এবং �িটেকর 

মেতা পানপাে�। �পািল �িটক পাে�, পিরেবশনকারীরা তা 

পিরমাপ কের পূণ� করেব।” (সূরা ইনসান ১৫-১৬) 

 

পাে�র �কার 

আল-কুরআেনর িবিভ� 

আয়ােত কখেনা তােদর 

পানপা� �ছাট আবার কখেনা 

বড় বলা হেয়েছ। কখেনা 

�ছাট �াস আবার কখেনা 

জগ বিণ�ত হেয়েছ। 

 

পাে�র ধরণ 

জা�াতীেদর পানপা� হেব �ণ�-�পার �তির। একারেণই 

দুিনয়ােত পু�ষেদর জন� �ণ�-�পার ব�বহার হারাম। 
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� آ��� ا����  � �����ا ا���� و� ا�����ج�  ��ل 
�

��ا � ، و� ���

��ة �
�
� ا�

�
� ا����� و��� �

�
� �� � ���� ، �

�
��� �

�
��ا �

�    وا���� ، و� ��

নবী করীম সা. বেলন, “�তামরা �রশম ও �রশমী ব� পিরধান 

কেরা না। �ণ�-�পার পা� িদেয় পান কেরা না। �ণ�-�পার 

�তির ��েট খাবার �খেয়া না; কারণ, িবধম�ীেদর জন� �স�েলা 

দুিনয়ােত, আর আমােদর জন� আেখরােত।” (বুখারী-৫১১০) 

ب ا��ي�   ��ل ���  �
�

� ا���� آ��� �
�
��� إ� � ��  �

�
ر ���� � ��  �� �� �  

অন�� নবীজী বেলন, “�য ব�ি� �পার পা� িদেয় পান করেব, 

�স �যন িনেজর �পেট জাহা�ােমর আ�ন ভিত� করেব।” 

(বুখারী-৫৩১১)  

 

 

 

 

 

---------- 

অিভ�তা, 

সু�র পানপা� পােন িভ� আকষ�ণ �তির কের 
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জা�াতীেদর �পাশাক 
  

�পাশাক হেলা ব�ি�র �সৗ�য�বধ�ক। সু�� �দেয়র বিহঃ�কাশ। 

জা�াতীেদর �ক ও �পাশাক হেব অিতসু�র ও সুদশ�ন, যা 

ব�ি�র �সৗ�য�েক ব��েন বৃি� কের �দেব। 

 

* �পাশােকর ধরণ কী হেব? 

* �পাশােকর �েয়াজন হেব িক? 

* �পাশােক পর�র তারতম� 

  হেব িক? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা জা�াতীেদর �পাশােকর িববরণ িদেত িগেয় 

বেলেছন, 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 ٥١ا�خان:  َّ  ىي ني مي زي ري ٰى

- ٥٣ 
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“িন�য় �খাদাভী�গণ িনরাপদ �ােন থাকেব, উদ�ানরািজ ও 

িনঝ�িরণীসমূেহ। তারা পিরধান করেব িচকন ও পু� �রশমীব�, 

মুেখামুিখ হেয় বসেব।” (সূরা দুখান ৫১-৫৩) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّ 

 مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب

 ٣١ا�كهف:  َّ جس مخ جخ مح جح

“তােদরই জেন� আেছ বসবােসর জা�াত। তােদর পাদেদেশ 

�বািহত হয় নহরসমূহ। তােদর তথায় �ণ�-কংকেন অলংকৃত 

করা হেব এবং তারা পাতলা ও �মাটা �রশেমর সবুজ কাপড় 

পিরধান করেব এমতাব�ায় �য, তারা িসংসাহসেন সমাসীন 

হেব। চমৎকার �িতদান এবং কত উ�ম আ�য়।” (সূরা 

কাহফ-৩১) 

আ�াহ তা‘লা আরও বেলন, 

 يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ 

 ٣٣فاطر:  َّ  نث مث زث رث

“তারা �েবশ করেব বসবােসর জা�ােত। তথায় তারা �ণ�িনিম�ত, 

�মািতখিচত কংকন �ারা অলংকৃত হেব। �সখােন তােদর 

�পাশাক হেব �রশেমর।” (সূরা ফািতর-৩৩) 
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�পাশােকর ধরণ 

জা�াতীেদর ব� হেব পাতলা ও �মাটা �রশেমর সবুজ কাপেড়র 

�তির। নবী করীম সা. ও সাহাবীেদর অ�র সব�দা জা�ােতর 

িদেক আকৃ� থাকত। জা�াত পাওয়ার জন� উদ�ীব থাকত। 

একদা নবী করীম সা. এর কােছ একিট �রশমী চাদর উপহার 

এেল িতিন �সিটেক উি�েয় উি�েয় �দখিছেলন। �সৗ�য� ও 

�কামলতা �দেখ মু� হেয় বেলিছেলন, চাদরিট িক �তামােদর 

মু� কেরেছ? সকেলই বলল, হ�াঁ.. �হ আ�াহর রাসূল! িতিন 

বলেলন, 

�  ��� ���د�� ���ه ����  وا��ي
�

� �� � ���  ا�� ���   

ঐ স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, িনঃসে�েহ জা�ােত 

সা‘দ এর হাত�মালও এর �চেয় উৎকৃ�।” (বুখারী-৩৫৯১) 

এখােন সা‘দ বলেত নবীজী সা‘দ িবন মুয়ায রা. �ক উে�শ� 

কেরেছন, িযিন খ�ক যুে�র পর শহীদ হেয়িছেলন।  

 

কাপড় �নাংরা হেব না 

জা�াতীেদর কাপড় অিধক সময় ধের পিরধােনর দ�ন ময়লা, 

�নাংরা ও পুরাতন হেব না। 

�� ���� ���  ��ل   � ����� ����  و� ����� ��� � ���س � ���� ا��
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নবী করীম সা. বেলন,  “�য ব�ি� জা�ােত �েবশ করেব, �স 

িচরসুেখ থাকেব। তার কাপড় কখনই �নাংরা হেব না। �যৗবেন 

ভাটা পড়েব না।” (মুসিলম-৭৩৩৫) 

 

জা�ােতর িবছানা 

এতসব �নয়ামেতর পাশাপািশ তােদর ক��েলােত িবছােনা 

থাকেব সু�শ� িবছানা। থাকেব না মৃতু�র ভয়, অসু� হওয়ার 

দুি��া, �চহারা�েলা হেব হােস�া�ল, �দহ�েলা হেব পূণ� 

শি�ময়। চারপােশ থাকেব সু� �সবকদল। কী নয়ন-�ীিতকর 

পিরেবশ! 

জা�ােতর িবছানা�েলা হেব অত�িধক সু�র ও �কামল। অিধক 

ব�বহাের এর �সৗ�য� ও �কামলতা িবন� হেব না।  

যার িববরণ িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 ٣٤ا�واقعة:  َّ ٰى ين ىن ُّ 

 “আর থাকেব সমু�ত শয�ায়” (সূরা ওয়ািকআ-৩৪) 

�  � ار������   ��ل   ا��ء ���
�
ة رضوا� �� �� و���� ة ����

�
�    ��م ��

নবী করীম সা. বেলন, “তার উ�তা হেব জিমন �থেক আসমান 

সমতুল�, উভেয়র মােঝ ব�বধান হেব পাঁচশত বছেরর পথ 

বরাবর।” (িতরিমযী-৩২৯৪)  

আ�াহ বেলন, 
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 َّ مم ام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ُّ 

 ٥٤ا�ر�ن: 

“তারা তথায় �রশেমর আ�রিবিশ� িবছানায় �হলান িদেয় 

বসেব। উভয় উদ�ােনর ফল তােদর িনকট ঝুলেব।” (সূরা আর-

রাহমান-৫৪) 

 

 

 

 

 

 

--------- 

�িতদান, 

�য ব�ি� দুিনয়ােত হারাম �পাশাক ত�াগ করল, 

আেখরােত জা�ােতর �পাশাকই তার জন� যেথ�..! 
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জা�ােত মুিমনেদর িশ�গণ 
 

দুিনয়ােত �কউ মারা যায় �শশেব, �কউ 

যুবক হেয়, আবার �কউ বাধ�েক� 

উপনীত হেয়। �যৗবনকােল বা বৃ� 

হেয় মারা �গেল �কয়ামেতর িদন 

তােদর িহসাব �নয়া হেব; তেব যিদ 

�শশেব মারা যায়? 

 

* কী হেব আেখরােত তার পিরণাম? 

* িহসাব হেব িক? 

* নািক িপতা-মাতার সােথ িগেয় িমিলত হেব? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা পরম দয়ালু। দয়া তাঁর ��ােধর অ�গামী। 

সহনশীলতা তাঁর �গা�ার অ�বত�ী। �মা ও মাগেফরাত তাঁর 

কােছ শাি� ও আযাব অেপ�া অিধক পছ�নীয়। 

মুিমনেদর �য সব িশ�স�ান �া� বয়� হওয়ার পূেব�ই মারা 

যায়, তারা জা�াতী হেব। জা�ােত তােদর পিরবার পিরজেনর 

সােথ িগেয় িমিলত হেব। আ�াহ তা‘লা বেলন, 
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 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت  ُّ

 ٢١الطور:  َّ مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق

“যারা ঈমানদার এবং যােদর স�ানরা ঈমােন তােদর অনুগামী, 

আিম তােদরেক তােদর িপতৃপু�ষেদর সােথ িমিলত কের �দব 

এবং তােদর আমল িব�ুমা�ও �াস করব না। �েত�ক ব�ি� 

িনজ কৃতকেম�র জন� দায়ী।” (সূরা �ুর-২১) 

একদা ইবেন উমর রা. িনে�া� আয়াত পাঠ করেলন, 

 ٣٩ -  ٣٨ا�دثر:  َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم  ُّ 

 “�েত�ক ব�ি� তার কৃতকেম�র জন� দায়ী; িক� ডানিদক�রা” 

(সূরা মু�াছিছর ৩৮-৩৯) অত ঃপর বলেলন, তারা হেলা 

মুসিলমেদর িশ� স�ানগণ, তারা আপন কৃতকেম�র জন� দায়ী 

হেব না; বরং িপতৃপু�ষেদর সােথ িগেয় িমিলত হেব।” 

(মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা)  

�ت ��� ���� أو�د � �����ا ا��� إ� �  ��ل  �� � ����� �� ��

� � ������ن  �� ���ل �� � اد���ا ا�� � ���� ر��� ا�� أد���� � وإ��

ء أ��ا��  � � ء أ��ا�� ��� �� � � ء أ��ا�� ��� �� � � � ����ل �� � اد���ا  ��� ��

� �   أ��� وأ��ا

নবী করীম সা. বেলন, “�কােনা মুসিলেমর যিদ �া� বয়� 

হওয়ার পূেব�ই িতনিট স�ান মারা যায়, তেব আ�াহ মৃত স�ান 
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ও িপতােক জা�ােত �েবশ করােবন। বলেবন, �তামরা জা�ােত 

�েবশ কর! তারা বলেব, িপতা-মাতা না আসা পয�� জা�ােত 

�েবশ করব না! িপতা-মাতা না আসা পয�� জা�ােত �েবশ 

করব না! িপতা-মাতা না আসা পয�� জা�ােত �েবশ করব না! 

অতঃপর বলা হেব, �তামরা �তামােদর িপতা-মাতােক িনেয়ই 

জা�ােত �েবশ কর।” (মুসনােদ আহমদ-১০৬২২) 

�  �� ���   ��ل �ت �����  � د��أ إ� ا���� �� ���� ��� ��

�� �� وا���� � �  ����ا � ر��� ���� ا�� � � ��ل ؟ � ر��ل ��  وا���� �  وا����

 ���� ا���� أن ��ث �� �  ووا���  ��ل ؟ � ر��ل ��  ووا���  ����ا

�� إ� ��ره أ��    � ا��

নবী করীম সা. বেলন, মুসিলম 

দ�িতর যিদ িতনিট স�ান মারা যায়, 

তেব িপতা-মাতােক আ�াহ �ীয় কৃপায় 

জা�ােত �েবশ করােবন। তারা বলল, 

যিদ দু’জন মারা যায় �হ আ�াহর 

রাসূল! বলেলন, দু’জন মারা �গেলও! 

তারা বলল, যিদ একজন মারা যায় �হ 

আ�াহর রাসূল! বলেলন, এমনিক 

একজন মারা �গেলও! নবীজী একথাও বলেলন �য, এমনিক 

মােয়র �পট �থেক জে�র পূেব�ই পিতত বা�া নািভ িদেয় �টেন 
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ধের তার মােক জা�ােত িনেয় যােব।” (আল মু‘জামুল কাবীর-

৩০০) 

 

িজ�াসা 

মুিমনেদর মৃত িশ�স�ানরা এখন �কাথায় আেছ? 

উ�রঃ তারা এখন হযরত ইবরাহীম আ. এর 

ত�াবধােন আেছ। �যমনিট নবী করীম সা. বেলন, 

�  ذراري �  ا�����
�

� �� ا���  ������ ا��    ا���م ���� إ��

“মুসিলমেদর স�ানগণ জা�ােত আেছ, ইবরাহীম আ. তােদর 

ত�াবধান করেছন।” (মুসনােদ আহমদ-৮৩২৪) 

 

 

 

 

 

-------- 

কৃপা, 

মৃত স�ান িপতা-মাতার জন� কৃপার পা� হেব, 

�কয়ামেতর িদন �স িপতা-মাতার পে� সা�� �দেব। 
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জা�ােতর সংখ�াগির� অিধবাসী 
 

জা�াতীগণ তােদর আমল ও �বিশে��র �েণ জা�ােত �েবশ 

করেব। সােথ থাকেব আ�াহর দয়া ও ক�ণা। নবী করীম সা. 

জা�ােতর সংখ�াগির� অিধবাসীেদর িববরণ িদেয় �গেছন। 

 

* তারা কারা? 

* �কন তারা সংখ�াগির� হেব? 

 

ভূিমকা 

জা�ােত �িব� অিধকাংশই হেব হতদির� ও জীণ�শীণ� ব�ি�বগ�, 

দুিনয়ােত যােদর �কােনা মূল�ায়ন িছল না; তেব এবাদত, �ভাব-

চির� এবং পিরপূণ� উপাসনায় তারা িছেলন আ�াহর ি�য়পা�। 

� أ��   ��ل �� أ���
�
�� ��  �� أ�� �� ، ����� ، ���� � ؟ ا��

ه � ��
�
� أ��  � �� أ���

�
  �� ������  ، ��اظ ، ��� � ا���ر؟ ��

নবী করীম সা. বেলন, “আিম িক �তামােদরেক জা�াতীেদর 

�বিশ�� বলব? �েত�ক দুব�ল, িবনয়ী; যিদ আ�াহর নােম �কােনা 

শপথ কের বেস, তেব অবশ�ই আ�াহ তােদর শপথ পূরণ 
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করেবন। আিম িক �তামােদরেক জাহা�ামীেদর �বিশ�� বলব? 

�েত�ক �ঢ়, ধনী কৃপণ এবং অহংকারী!” (বুখারী-৪৬৩৪) 

��  ��ل
�

ب �� � �� �� �  د���� �� ���� ��ن ا�� ���  ، ا���

� وأ��ب � أ�� �� ا���ر أ��ب أن ���  �����ن ا��   �  ا���ر إ� ��

নবী করীম সা. বেলন, 

“একদা আিম জা�ােতর 

ফটেক দাঁড়ালাম। �দখলাম 

অিধকাংশ অিধবাসীই দির� 

িমসকীন। ধনী ব�ি�বগ� 

বাধা�া� হেব (দির�েদর 

পর জা�ােত �েবশ করেব)। জাহা�ামবাসীেক জাহা�ােম িনেয় 

যাওয়ার আেদশ হেব।” (বুখারী-৪৯০০) 

�  ا�����   ��ل
�

� �� ���  ��أ�� ا��    ا����اء أ���� أ

অন� হািদেস বেলন, “একদা আিম জা�ােত �েবশ কের 

�দখলাম, অিধকাংশ অিধবাসীই দির�েদর �থেক।” (বুখারী-

৩০৬৯)  

 

িজ�াসা 

জা�ােত কারা সংখ�াগির� হেব, পু�ষ নািক নারী? 

উ�রঃ 



 911

�� �  ذ�� ا������ ��ا
�

ة � ���  � ة أ�� ة أ�� ���ل ����  أ�� ��� أو��  ����

�� ���� ز��ة أول إن�   ا���� �  ا���ر ����  ا���� ��رة �� ا��
 وا���

� �  دري ���� أ��ء �� ����
�

� ا��ئ �� ، ا��ء �  ا����ن زو���ن ���

ي ��  �� ��
�

�  و�� ، ا���� وراء �� ���
�

� ��    � أ��ب ا��

আবু �রায়রা রা. এর সামেন একবার কিতপয় সাহাবী এ িনেয় 

আলাপরত িছেলন। আবু �রায়রা রা. বলেলন, আবুল কােসম 

সা. িক বেল যানিন �য, “জা�ােত গমনকারী �থম দল পূিণ�মার 

চাঁেদর ন�ায় উ�ল ও �জ�ািতম�য় হেব। তৎপরবত�ী দল আকােশ 

��িলত ন��রািজর মেতা চমক�দ থাকেব। �সখােন �েত�ক 

ব�ি�র দু’জন কের �ী থাকেব, অিতশয় �সৗ�েয� �গাশেতর 

�ভতের তােদর �গাছার হাড় পয�� �দখা যােব। জা�ােত �কােনা 

অিববািহত থাকেব না।” (মুসিলম-৭৩২৫) 

বুঝা �গল, জা�ােত মিহলােদর সংখ�া পু�েষর ি��ণ হেব। 

জা�ােত মুিমন নারীেদর সুখ, �সৗ�য� ও ময�াদা �রেদর �চেয়ও 

অিধক হেব। এ ব�াপাের িব�ািরত আেলাচনা সামেন আসেব 

ইনশাআ�াহ। 

 

�� 

অপর হািদেস জাহা�ােম নারীেদর সংখ�াগির� হওয়ার 

িবষয়িট ���েপ বিণ�ত হেয়েছ! এতদুভেয়র মােঝ 

সাম�স� কী কের স�ব? 
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উ�রঃ মূলত দুিনয়ােত পু�ষেদর �চেয় নারীেদর সংখ�াই �বশী। 

হািদেস এেসেছ, �কয়ামেতর পূব�মুহূেত� নারীেদর সংখ�া এত 

�বশী হেব �য, প�াশজন মিহলার দািয়�ভার একজন পু�ষ 

�হণ করেব। বত�মান সমােজ নারী জে�র হার িদনিদন বৃি� 

পাে�। স�িত �কােনা �কােনা �দেশ �িত পাঁচ নারীর িবপরীেত 

একজন পু�ষ গণ�। এভােবই সৃি�র ইিতহােস নারীস�দায় 

অিধক থাকেব। অতঃপর দুিনয়ার অেধ�ক পু�ষ এবং অেধ�ক 

নারী যখন জা�ােত �েবশ করেব, তখনও �সখােন নারীেদর 

সংখ�া অিধকই �থেক যােব। এভােব জাহা�ােমও নারীেদর 

সংখ�া �বিশ হেয় যােব।  

“জাহা�ােম নারীেদর সংখ�া �বশী হেব” কথা �ারা নারী 

স�দায়েক অপমান করা উে�শ� নয়; বরং নারীেদর অপরােধ 

িল� হওয়া পু�ষেদর তুলনায় অিধক �িতকর িবধায় এভােব 

বলা হেয়েছ। 

 

 

 

----------- 

বুি�দী� বাণী, 

জীবেন স�দশালী হেলই �কৃত সফলকাম হেব না, 

কারণ, স�দশালীরা জা�ােত �েবশকােল বাধা�� হেব। 
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মুসিলমেদর কতজন জা�ােত? 
 

জা�াত হেলা সকল মুিমেনর 

িচরআ�য়। �সখােন তারা সুখ 

ভাগাভািগ কের �নেব। িবিভ� 

স�দােয়র �লাক জা�ােত 

অব�ান করেব। 

 

* �কান স�দায় সংখ�ায় অিধক হেব? 

* মুসিলম স�দােয়র পিরমাণ কত হেব? 

 

ভূিমকা 

আমােদর নবী �মাহা�াদ সা. এর সােথ অসংখ� মুসলমান 

জা�ােত �েবশ করেব; যােদর সিঠক সংখ�া �কবল আ�াহই 

ভােলা জােনন।  

� ���  ����  � ر��ل ��ل
�
�� ا� �

�
�  � �� ،  ا����

�
� و��� ا� ��

� ��� ا����� ،  �� � ة ، وا���� � ��� ا���� �� � � ��� ا���� ، وا���� �� � وا����

� و��ه ، �� �� � �� � ���ء وا���� ��ت ��ذا ��اد ���� ، ��� � �� ���

�� ، ����ت ��
�
� ؟ ��ل � � ، و��� ا��� إ� ا�

ا ��اد ���� ، ��ل � ذأ���
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� و� ��اب �  ���ء أ��� ، و���ء ����ن أ��� ��ا�� ، � ���ب ����

��ن ���� � و�؟ ��ل� ���ا ����ون و  ون و� ���� � و�� �����  ر��

   �����ن

নবী করীম সা. বেলন, “আমার সামেন সকল উ�তেক �পশ 

করা হেলা। অতঃপর এক নবী উ�তেক িনেয় অিত�ম করল, 

অপর নবী কেয়কজনেক িনেয় অিত�ম করল। আেরক নবী 

দশজনেক িনেয় অিত�ম করল। আেরক নবী পাঁচজনেক িনেয় 

অিত�ম করল। আেরকজন নবী �কবল একাই অিত�ম করল। 

অতঃপর আিম এক সুিবশাল জনসমােবেশর িদেক তাকালাম। 

বললাম, �হ িজবরীল, এরা িক আমার উ�ত? বলেলন, না! বরং 

উপেরর িদেক তাকান! �দখলাম, �সখােনও সুিবশাল 

জনসমােবশ। বলেলন, ওরাই আপনার উ�ত! তােদর স�ুখভাগ 

�থেক স�র হাজার িবনা-িহসাব ও িবনা-শাি�েত জা�ােত �েবশ 

করেব। িজে�স করলাম, �কন? বলেলন, কারণ আেরাগ� লােভ 

তারা আ�ন িদেয় �ছক িদক না, ঝাড়ফুঁক চাইত না, অ�ভ 

ল�ণ িব�াস করত না, �কবল আ�াহর ওপরই ভরসা করত।” 

(বুখারী-৫৩৭৮) 

 

‘উকাশা’ �তামায় অ�গামী হেয়েছ 
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�  ���� إ��� ���م �  أن � ادع ���ل ��� ��
���� � �� �  ا���� ��ل ���

� ا��� �  أن � ادع ��ل آ�� ر�� إ��� ��م �� �  ���
���� � �� �   ��ل ���

���� � �� ����   

উপেরা� হািদস বণ�না �শষ করেল ‘উকাশা িবন িমহসান রা.’ 

দাঁিড়েয় বলেলন, �দায়া ক�ন আ�াহ �যন আমােকও �সই স�র 

হাজােরর অ�ভু�� কেরন। নবীজী �দায়া করেলন, �হ আ�াহ, 

তােক তােদর অ�ভু�� ক�ন! অতঃপর ি�তীয় আেরকজন 

দাঁিড়েয় বলল, �দায়া ক�ন আ�াহ �যন আমােকও �সই স�র 

হাজােরর অ�ভু�� কেরন! তখন নবীজী বলেলন, উকাশা 

�তামার অ�গামী হেয়েছ।” (বুখারী-৫৩৭৮) 

 

আিশ কাতার 

জা�ােত উ�েতর সংখ�ািধেক�র িববরণ িদেত িগেয় নবীজী 

বেলন, 

�� أ�� ون ا������ ��م ا��   أ���  ، �� و��� ���
�
   ��� ���ن�

“জা�াতবাসী �কয়ামেতর িদন একশ িবশ কাতার হেব। ত�েধ� 

�তামরাই হেব আিশ কাতার।” (মুসা�ােফ ইবেন আিব শাইবা-

৩১৭১৫) 

����  و��ل
�
�  ، ���ه ����  وا��ي�  ���� �

�� �����ا أن أر�� إ��  ر

�� أ��  �����ا أن أر��� ���ل��  وا�����را ���� ا������ ���� �  ا��
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�� أ�� ��� وا�  ا�� �� أ�� ��� �����ا أن أر��� ���ل�  ���� �  ا��

وا �  أ���  ���   ���ل�  ����
�

�  ا���داء �����ة إ� ا���س �
�

 ��ر ��� �

ة أو أ��� �  ����ء ����
�

   أ��د ��ر ��� �

একদা নবীজী আপন সাহাবীেদর ল�� কের বলেলন, “ওই 

স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ, আিম আশা কির �তামরা 

জা�ােতর এক চতুথ�াংশ হেব। একথা �েন সাহাবীগণ খুিশেত ও 

আনে� তাকবীর �িন িদেলন। নবীজী বলেলন, আিম আশা 

কির �তামরা জা�ােতর একতৃতীয়াংশ হেব। একথা �েন 

আবােরা তারা তাকবীর িদেলন। অতঃপর বলেলন, আশা কির 

�তামরা জা�ােতর অেধ�ক হেব। একথা �েন আবােরা তারা 

তাকবীর �িন িদেলন। অতঃপর িতিন �কয়ামেতর িদন অন�ান� 

উ�েতর তুলনায় এই উ�েতর পিরমাণ বণ�না করেত িগেয় 

বেলন, �কয়ামেতর িদন �তামরা সাদা ষাঁেড়র �দেহ একিট 

কােলা �লামসদৃশ হেব অথবা কােলা ষাঁেড়র �দেহ একিট সাদা 

�লামসদৃশ হেব।” (বুখারী-৩১৭০) 

সকল উ�েতর মেধ� সত�ায়েনর িদক �থেক নবী করীম সা. এর 

�াধােন�র িদকিট বণ�না করেত িগেয় বেলন, 

�  ���� أول أ�� 
�

� �� �  ���ق � ا�� ����ء �� ���
�
 �� وإن ، ���� �� ا�

����ء
�
  � وا�� ر�� إ� أ��� �� ���ق �� ���� ا�

 “জা�ােতর ব�াপাের সব��থম আিমই সুপািরশ করব। আিম 

যতটুকু সত�ািয়ত হেয়িছ �কােনা নবী ততটুকু সত�ািয়ত হয়িন। 
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�সিদন এমন নবীও থাকেব, যােক �কবল একজন �লাক 

সত�ায়ন কেরেছ।” (মুসিলম-৫০৬) 

 

ফায়দা 

নবী মুহা�াদ সা. এর অনুসারী অিধক হওয়ার 

রহস�, 

উ�েতর মােঝ পূব�বত�ী নবীেদর অব�ােনর তুলনায় 

নবী মুহা�াদ সা. এর অব�ান খুবই অ�; এমনিক একথা 

বলারও সুেযাগ �নই �য, পূব�বত�ী নবীেদর উ�ত সংখ�ায় কম 

িছল। পূব�বত�ী অেনক নবীর অিধক উ�ত হওয়ার িবষয়িট 

আ�াহ িনেজই বেলেছন, 

 َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٦٩ا�و�ة: 

 “�যমন কের �তামােদর পূব�বত�ী �লােকরা �তামােদর �চেয় �বশী 

িছল শি�েত এবং ধন-স�েদর ও স�ান-স�িতর অিধকারীও 

িছল �বশী।” (সূরা তাওবা-৬৯) 

মূল কারণ হেলা (আ�াহই অিধক অবগত) আ�াহর রাসূেলর 

মু’�জযা পিব� আল-কুরআেনর কল�ােণই তা স�ব হেয়েছ। 

কারণ, এ কুরআন �কবল ওিহ-ই নয়; এ �তা মানুেষর সকল 

সমস�ার সমাধানকারী ও অ�রা�া জয়কারী এক অেলৗিকক ��, 

যা মানুেষর সকল সমস�ার সমাধান িদেয় তােদর �সৗভাগ�শীল 
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কেরেছ। �কয়ামত পয�� তার এই অেলৗিকক� অব�াহত 

থাকেব। �স িদেক ইি�ত কেরই নবী করীম সা. বেলন, 

����ء �� ��
�
�  ا� � ، ا����  ���� آ�� ��� �� أ���  إ� ���

�
 ا��ي �ن وإ�

��ن أن ��ر�� إ��  � أو��ه و��� أو��� � أ ��� ��� أ   �  ا������ ��م ��

“সকল নবীেকই আ�াহ একিট �ামাণ� িদেয়িছেলন, যা �দেখ 

মানুষ তার ওপর ঈমান আনত। আর আমােক যা �দওয়া হেয়েছ 

তা আ�াহর ��িরত ওিহ। তাই, আশা কির �কয়ামেতর িদন 

আিমই সব�ািধক অনুসারী�া� হব।” (বুখারী-৪৬৯৬) 

 

 

 

 

 

 

------------ 

�িতেযািগতা, 

উকাশা’র সৎসাহস ও দূরদিশ�তার ফল, 

অন�েদর ওপর তার অ�গািমতা..! 
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জা�াতীেদর �সবক 
 

জা�াতবাসীর অপার �ভাগিবলাস ও অসীম সুখসা�ে�� 

নতুনমা�া �যাগ করেব তােদর �সবকবৃ�। তােদর �দেখ 

জা�াতীেদর নয়ন �ীত হেব। অ�রা�া তু� হেয় যােব। 

 

* কারা জা�াতীেদর �সবক? 

* �সবকেদর �বিশ�� কী হেব? 

 

ভূিমকা 

জা�াতীেদর �সবায় তােদর 

আশপােশ �দি�ণ করেত 

থাকেব অিতসু� �কামলমিত 

িকেশারবৃ�। মেন হেব, তারা 

�যন মিণমু�ার �তির।  

আ�াহ বেলন, 

الطور:  َّ جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّ 

٢٤ 
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 “সুরি�ত �মািতসদৃশ িকেশাররা তােদর �সবায় ঘুরােফরা 

করেব।” (সূরা তুর-২৪) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 َّ مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ 

 ١٩اإل�سان: 

 “তােদর কােছ �ঘারােফরা করেব িচর িকেশারগণ। আপিন 

তােদরেক �দেখ মেন করেবন �যন িবি�� মিণমু�া।” (সূা 

ইনসান-১৯) 

জা�ােতই তােদর সৃজন হেব। 

 

িজ�াসা 

�সবকেদর সংখ�া কত? 

উ�রঃ অেনক..! 

�  � ��� ��ل �� أ�� �� ���   ��و ��  أ�� ���� ��� إ� أ�� ا��

   � ����� ���� ��� �� �� ��م � ، ��دم

আ�ু�াহ িবন আমর রা. বেলন, “একজন জা�াতীর �সবায় 

একহাজার �সবক িনেয়ািজত থাকেব। �েত�েকর �ত� দািয়� 

থাকেব, যা অন� �সবকেদর থাকেব না।” (যুহদ, ইবনুল 

মুবারক) 
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-------- 

পরম সুখ, 

জা�ােতর সুউ� �াসাদ, নয়নািভরাম দৃশ�, মেনামু�কর 

নদীনালা, সু�রী আেবদনময়ী �র.. 

�িতপালেকর �� �থেক তােদর জন� এ �য িবরাট স�ান..! 
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জা�ােত নারীগণ 
 

জা�াত হেলা নারী-পু�ষ উভেয়রই �ভাগ-িবলােসর �ান। আ�াহ 

তা‘লা বেলন,  

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج مث

 ٧٢ا�و�ة:  َّ  مض خض حض جض مص خصحص

“আ�াহ ঈমানদার পু�ষ ও ঈমানদার নারীেদর �িত�িত 

িদেয়েছন কাননকুে�র, যার তলেদেশ �বািহত হয় ��বণ। 

তারা �স�েলারই মােঝ থাকেব। আর এসব কাননকুে� থাকেব 

পির�� ঘর। ব�তঃ এ সমুদেয়র মােঝ সবেচেয় বড় হেলা 

আ�াহর স�ি�। এিটই মহান কৃতকায�তা।” (সূরা তাওবা-৭২) 

নবী করীম সা. �থেক বিণ�ত অসংখ� হািদেস জা�াতী পু�ষেদর 

�দিহক �সৗ�েয�র িববরণ বিণ�ত হেয়েছ। �যন তােদর �থেক 

�ীগণও সমান তৃি� পায়, সুখ ও আন� লাভ কের। 

�তমিন জা�াতী নারীেদর �সৗ�েয�রও িববরণ এেসেছ। �যন 

তােদর �দেখ পু�ষেদর নয়ন �ীত হয়। পিরপূণ� সুখী দা�ত� 

জীবন লাভ করেত পাের। 
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* জা�াতী নারীেদর কী �বিশ��? 

* জা�ােত িক তােদর আকৃিতর পিরবত�ন ঘটেব? 

* �সখােন কার ময�াদা �বশী হেব, �র নািক মুিমন নারী? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা কুরআনুল 

কারীেম জা�াতী �রেদর 

�সৗ�েয�র িববরণ িদেয় 

তােদর বািহ�ক ও 

আভ��রীণ �প-লাবেণ�র 

�শংসা কেরেছন। িক� 

�সখােন মুিমন নারীেদর 

�সৗ�য� ও �প-লাবণ� �রেদর �চেয়ও অিধক হেব। 

কারণ, �কবল �ভাগ িবলােসর উপকরণ�েপ সৃ� �রেদর �র 

কখনই দুিনয়ােত এবাদতকারী, নামায-�রাযা পালনকারী, 

রাি�েবলায় তাহা�ুদ আদায়কারী এবং হারাম �থেক িবরত 

মুিমন নারীেদর �েরর সমান হেত পাের না। 

যত�েলা �বিশ�� �রেদর �দওয়া হেব, এর �চেয় �বিশ মুিমনা 

নারীেদরেক �দওয়া হেব। 
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 ا��ر أم أ��� ا����� أ���ء � ر��ل �� �  ����  ����  ��� أم ��

 � �  ا��ر �� أ��� ا����� ���ء ���  ��ل ؟ ا����  �� ا����رة ���� ا����

� � ر��ل �� �  ��� ) ا������ �( �  ��ل ؟ ذاك و��  و����� �����

� ��ان ��� ا����  وأ���د�� ا���ر و����� � أ��� � و���د��
�
 ا�

����� ا���  ���اء ا����ب ���   أ� ���� ا���� وأ����� ا��ر ��

�
�

� �� �ت �� �اتا��
�
� أ��ا �

�
� أ��ا ���س �� ا�����ت و�

�
 و�

ت � أ� أ��ا ���� �� ا����
�

 ��� �� ����  أ��ا ���� �� ا��ا���ت و�

    ��� و�ن �

নবীজীর �ী উে� সালামা রা. একদা আ�াহর রাসূলেক িজে�স 

করেলন, “দুিনয়ার মুিমন নারী উ�ম নািক �র? উ�ের নবীজী 

বলেলন, দুিনয়ার মুিমনা নারী �রেদর �চেয় উ�ম হেব। িঠক 

�যমন �দেহর নীেচর অদৃশ� কাপেড়র তুলনায় উপেরর দৃশ�মান 

কাপড় মূল�বান হয়। িতিন বলেলন, �হ আ�াহর রাসূল, কীেসর 

িবিনমেয় তােদর এ মূল�ায়ন? বলেলন, আ�াহর জন� তােদর 

নামায, তােদর �রাযা ও এবাদেতর দ�ন! তােদর �চহারায় 

আ�াহ এক�কার �জ�ািত িদেয় �দেবন। তােদর �দহ হেব সাদা 

ধবধেব �রশেমর ন�য়, কাপড় হেব সবুজ, অল�ার�েলা হেব 

িপতম বেণ�র, তােদর ধুপাদার�েলা হেব �মািতখিচত, তােদর 

িচ�নী হেব �ণ�খিচত। তারা বলেত থাকেব, �ন, আমরাই 

িচর�ায়ী বসবাসকারী, কখনই মৃতু�বরণ করব না। �ন, আমরাই 
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িচরসুখী, কখনই �িত�� হব না। �ন, আমরাই অন�কােলর 

বািস�া, কখনই ��ান করব না। আমরাই িচরস��। অিভন�ন, 

যােদর জন� আমরা এবং আমােদর জন� যারা।” (তাবারানী- 

মু‘জামুল আওসাত) 

এসকল ময�াদা ও ���ে�র িববরণ �েন মুিমনা নারীেদরেক 

অবশ�ই অিধক আমেলর িদেক মনেযাগী হওয়া উিচত। 

কল�াণকর কাজ ও অিধক পিরমােণ এবাদেত আ�িনেয়াগ করা 

উিচত। 

 

জা�ােত নারীেদর আরও �যসকল �বিশে��র িববরণ এেসেছ, 

(১) সু�রী, 

আ�াহ বেলন, 

 ٥٤ا�خان:  َّ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 “এ�পই হেব এবং আিম তােদরেক আনতেলাচনা �ী �দব।” 

(সূরা দুখান-৫৪) 

মুিমনগণ জা�ােত দুিনয়ার �ীর সােথ নতুন কের িববাহব�েন 

আব� হেব। তােদর উভয় �চাখ হেব অিতসু�র। �চহারা হেব 

অিত লাবণ�ময়। হেব পূণ�েযৗবনা �কামল �দেহর অিধকারী। 

 

(২) কািমনী ও সমবয়�া, 
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যা তােদর �ামীেদর জন� অিত ি�য় ও সুখকর হেব। আ�াহ 

বেলন, 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّ 

 ٣٨ - ٣٥ا�واقعة:  َّ حب جب

“আিম জা�াতী রমণীগণেক 

িবেশষ�েপ সৃি� কেরিছ। 

অতঃপর তােদরেক কেরিছ 

িচরকুমার। কািমনী ও সমবয়�া। 

ডানিদেকর �লাকেদর জন�।” 

(সূরা ওয়ািকআ ৩৫-৩৮) 

তারা হেব পূণ�েযৗবনা। 

���� �����   أن�  � �ز ا��أة أ���  ا���� ���ر �� ��
�
 �� � ���ل ا�

�  أن � ادع ، � ��لر 
������ �� �  �� ���ل ، ا��  إن�  ��ز��  ا����

�� �ز ������ � ا�� ��� ا����ز ������  �� �  ر�� ����  ��  إ�  ا����

�   ���ل�  و��ة ���� ��� �� ���� ����  ����� ���� ، �����

�� أد���� إذا � إن ، ���� ذ�� إن      � أ��را ���� ا��

আেয়শা রা. বণ�না কের বেলন, একদা নবী করীম সা. এর 

কােছ এক আনসারী বৃ�া এেস বলল, �হ আ�াহর রাসূল, �দায়া 

ক�ন আ�াহ �যন আমােক জা�াত দান কেরন! অতঃপর 

নবীজী রিসকতার সুের বলেলন, �কােনা বৃ�া জা�ােত �েবশ 
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করেব না। একথা �েন বৃ�া অিতশয় দুি��া�� হেয় িফের 

�গল। ভাবল, বা�েবই �স জা�ােত �যেত পারেব না। অতঃপর 

নবীজী নামায পেড় ঘের িফের এেল আয়শা রা. বলেলন, 

আপনার কথায় আজ আিম অেনক ক� ও আঘাত �পেয়িছ! 

নবীজী বলেলন, হ�াঁ.. যা বেলিছ তাই িঠক! িন�য় তােদরেক 

আ�াহ পূণ� যুবতী বািনেয় জা�ােত �েবশ করােবন।” (আবু 

নুআইম) 

হ�াঁ.. বৃ�ােদর �যৗবন িফিরেয় এেন তােদরেক জা�ােত �েবশ 

করােনা হেব। 

 

(৩) �সখােন তােদর ঋতু�াব হেব না 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 ٥٧ال�ساء:  َّ حتجت هب مب خب ُّ 

“�সখােন তােদর জন� থাকেব পির�ার-পির�� �ীগণ।” (সূরা 

িনসা-৫৭) 

অথ�াৎ জা�ােত তারা হেবন ঋতু�াব ও �সেবা�র �াব �থেক 

মু� ও পিব�। মল-মূে�র ঝােমলা �থেক িন�ৃিত�া�। তােদর 

আচরণও হেব অত�� �কামল ও আেবদনময়; �যখােন �কােনা 

অ�ীলতা িকংবা �নাংরািম পিরলি�ত হেব না। 

 

(৪) তারা �ামীেদরেক ��� সুদশ�ন�েপ �দখেব 
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এিট হেব তােদর দা�ত� জীবেনর পূণ�তা। আ�াহ বেলন, 

 ٤٨ا�صافات:  َّ جن مم خم  حم جم ُّ 

 “তােদর কােছ থাকেব নত, আয়তেলাচনা ত�ণীগণ।” (সূরা 

সাফফাত-৪৮) 

অথ�াৎ �কবল তারা �ামীেদরেকই �দখেব, অন�েদর িদেক দৃি� 

িনে�প করেব না। তােদর �িত আস� হেব না। �ামীেকই �স 

��� সুদশ�ন পু�ষ�েপ পােব। 

 

(৫) �দিহক �সৗ�য� 

সু�র �চহারার পাশাপািশ তােদর �দহেকও আ�াহ তা‘লা িনখুঁত 

ও িন�লুষ কের �দেবন। আ�াহর বাণী, 

 -  ٣١ا�بأ:  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

٣٣ 

 “পরেহযগারেদর জেন� রেয়েছ সাফল�। উদ�ান, আ�ুর, 

সমবয়�া, পূণ�েযৗবনা ত�ণী।” (সূরা নাবা ৩১-৩৩) 

 

(৬) �ামীেদর �িত নমনীয় 

জা�ােত নারীগণ তােদর �ামীেদর �িত অিতসহনশীল হেব, 

অনমনীয় হেব না। তােদর �বিশ�� বণ�না করেত িগেয় আ�াহ 

বেলন, 
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 ٣٧ا�واقعة:  َّ مئ خئ حئ ُّ 

 “কািমনী, সমবয়�া।” (সূরা ওয়ািকআ-৩৭) 

 

(৭) সমবয়�া ও পূণ�েযৗবনা 

আ�াহর বাণী, 

 َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

 ٥٦: ا�ر�ن

 “তথায় থাকেব আনতনয়ন রমণীগণ, �কােনা িজন ও মানব পূেব� 

যােদর ব�বহার কেরিন।” (সূরা আররাহমান-৫৬) 

 

(৮) �ক হেব অিতমসৃণ 

তােদর �দেহর িববরণ িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 جت هب  مب خب ُّ 

 ٥٨ا�ر�ن:  َّ

 “�বাল ও প�রাগ সদৃশ 

রমণীগণ।” (সূরা আর-

রাহমান ৫৮) 

�  ��ل �� ���� ز��ة أول�   ا����  ، را��� ����  ا���� ��رة �� ا��

 � � �� وا���� �� إ��
�
� ، إ��ءة �  � ، وا�� ر�� ��� �� �����
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� ا���ف � ا��ئ ���  ����� و� ���� �� وا��ة � ، زو���ن ��� ��� 

ى ��  �� �
�

   ا��� �� ���� وراء �� ���

নবী করীম সা. বেলন, “জা�ােত গমনকারী �থম দল পূিণ�মার 

চাঁেদর ন�ায় উ�ল ও �জ�ািতম�য় হেব। তৎপরবত�ী দল আকােশ 

��িলত ন��রািজর মেতা চমক�দ হেব। �সখােন �েত�ক 

ব�ি�র দু’জন কের �ী থাকেব, অিতশয় �সৗ�েয� �গাশেতর 

�ভতের তােদর �গাছার হাড় পয�� �দখা যােব।” (মুসিলম-

৭৩৩০) 

 

(৯) স�ির�বান নারীগণ 

তােদর স�িরে�র িববরণ িদেত িগেয় আ�াহ বেলন, 

 ٧٠ا�ر�ن:  َّ يل ىل مل خل ُّ 

 “�সখােন থাকেব স�ির�া সু�রী রমণীগণ।” (সূরা আর-

রাহমান-৭০) 

 

(১০) তােদর �চহরায় থাকেব �জ�ািত ও ঔ�ল� 

�� أ�� ���ء �� ا��أة أن ���   ��ل رض إ� ا���� ا��
�
��ءت ا�

�
� 

�� �� ت ، ����
�
�� �� و�� ���� � � ، ر�� � و�� ا����� �� ���  و������ ���   

নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতী �কােনা রমণী যিদ পৃিথবীেত 

উদয় হেতা, তেব পৃিথবীর চারপাশ আেলািকত হেয় উঠত। 
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আকাশ বাতাস তার সুগি�েত ভের উঠত। তার ম�কাবরণ 

িনঃসে�েহ দুিনয়া ও তােত অবি�ত সকল িকছু �থেক উ�ম।” 

(বুখারী-৬১৯৯) 

�  و��ل �   ا����
�

� ��� ���� �  

 ٥٨ا�ر�ن:  َّ جت هب  مب خب ُّ 

� إ� ����  �  و��
�

� ����ة أد��  وإن ، ا��أة �� أ���  ���� � ء ���� �
���� 

��  � ق ��� � ، وا���ب ا��� � ���ن وإ��  ���  ��ه ������ ����  ����ن ����

ى ��  �� �
�

   � ذ�� وراء �� ���

“�বাল ও প�রাগ সদৃশ রমণীগণ” এর ব�াখ�ায় নবী করীম সা. 

বেলন, “�ামী তার �চহারার গ�েদেশ তাকােব, তােক আয়নার 

�থেকও �� ও পির�ার �দখেত পােব। িন�য় রমণীর সামান� 

অলংকার (�কািশত হেল) পৃিথবীর পুেরা �াচ� ও পা�াত� 

আেলািকত কের তুলেব। �দেহ স�রিট ব� পিরিহত থাকেব; 

তদুপির অিতষয় �সৗ�েয� �গাশেতর �ভতের তােদর �গাছার হাড় 

পয�� �দখা যােব।” (আল মু�াদরাক-৩৭৭৪) 

 

--------- 

ন�ায়িবচার, 

�খাদাভী� ও স�চির�া নারী, 

জা�াতী �র অেপ�া ���। 
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ইহ-পরকােলর সহধিম�ণী 
 

দুিনয়ােত মুিমেনর �ী যিদ সৎ ও 

�ামীভ� হয় এবং �ামীও তােক 

ভােলাবােস, 

 

* তেব �সই �ী িক তার সােথ     

  জা�ােত থাকেব? 

* তােদর �ের কী তারতম� হেব? 

 

ভূিমকা 

দুিনয়ােত মুিমেনর �ী জা�ােতও তার �ী িহেসেবই থাকেব। 

তেব �সখােন তােদর উভেয়র �প-�সৗ�য�েক আ�াহ হাজােরা 

�ণ বািড়েয় �দেবন। 

�ামী যিদ উ�ত �ের হয়, তেব �ীেকও আ�াহ তা‘লা �সই �ের 

�প�েছ �দেবন, প�া�ের �ী যিদ উ�ত ময�াদা পায়, তেব 

�ামীেকও �সই ময�াদায় ভূিষত করেবন। 

�যমনিট আ�াহ তা‘লা বেলন, 
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 يل ىلمل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّ 

 َّ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام

 ٢٤ -  ٢٣ا�رعد: 

“তা হে� বসবােসর বাগান। তােত তারা �েবশ করেব এবং 

তােদর সৎকম�শীল বাপ-দাদা, �ামী-�ী ও স�ােনরা। 

�ফেরশতারা তােদর কােছ আসেব �েত�ক দরজা িদেয়। বলেব, 

�তামােদর সবেরর কারেণ �তামােদর ওপর শাি� বিষ�ত �হাক। 

আর �তামােদর এ পিরণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।” (সূরা রা’দ 

২৩-২৪) 

 

কতই না উ�ম পিরণামগৃহ 

সুউ� জানােত �েবেশর পর �সখােন �ায়ী সুখ-শাি�েত বসবাস 

করেব। �ভাগ-িবলােসর উপকরণ�েলা �িতিনয়তই নতুন ও 

আধুিনক হেত থাকেব। 

�সখােন �িতপালক তােদরেক তােদর ব�ু-বা�ব, আ�ীয়-�জন 

ও িপতৃপু�ষেদর সােথ িমিলেয় �দেবন। ফেল তােদর অ�রা�া 

শীতল হেব। �ফেরশতাগণ �েত�ক দরজা িদেয় �েবশ কের 

তােদরেক স�াষণ জানােব। িচর�ায়ী শাি�র বাত�া িদেত 

থাকেব। বলেব, দুিনয়ােত �তামােদর সৎকম� ও আ�াহর জন� 

ক�-��েশর �িতদান��প �তামরা িচরসুেখ বসবাস করেত 
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থাক। �তামােদর পিরণামগৃহ কতই না চমৎকার। �তামােদর 

পুর�ার কতই না মহান। 

�ফেরশতােদর সােথ মানুেষর �সই �ীিতকর স�ক� নতুন নয়; 

বরং দুিনয়ােত অব�ানকােলই তারা �সই সৎ বা�ােদর জন� 

�দায়া করত। তােদর �মা ও �রবৃি� �াথ�না করত। 

আ�াহ বেলন, 

 جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّ 

 جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ  جخ مح

 َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 �٧فر: 

“যারা আরশ বহন কের এবং যারা তার চারপােশ আেছ, তারা 

তােদর পালনকত�ার স�শংস পিব�তা বণ�না কের, তার �িত 

িব�াস �াপন কের এবং মুিমনেদর জেন� �মা �াথ�না কের 

বেল, �হ আমােদর পালনকত�া, আপনার রহমত ও �ান 

সবিকছুেতই পিরব�া�। অতএব, যারা তওবা কের এবং আপনার 

পেথ চেল, তােদরেক �মা ক�ন এবং জাহা�ােমর আযাব 

�থেক র�া ক�ন।” (সূরা গািফর-৭) 

 

জা�াতীগণ ব�� থাকেব 
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হ�াঁ.. তেব ক� ও �াি�কর কােজ নয়; বরং িচর সুখ-শাি� ও 

সু�রী �ীেদর িনেয় ব�� থাকেব। 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٥٦ - �٥٥س:  َّ ين ىن من خن

“এিদন জা�াতীরা আনে� মশ�ল থাকেব। তারা এবং তােদর 

�ীরা উপিব� থাকেব ছায়াময় পিরেবেশ আসেন �হলান িদেয়।” 

(সূরা ইয়ািছন ৫৫-৫৬) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّ 

 ٧٠ - ٦٩ا�زخرف:  َّ مج حج  مث هت

 “�তামরা আমার আয়াতসমূেহ িব�াস �াপন কেরিছেল এবং 

�তামরা আ�াবহ িছেল। জা�ােত �েবশ কর �তামরা এবং 

�তামােদর �ীগণ সানে�।” (সূরা যুখ�ফ ৬৯-৭০) 

 

�� 

�যসব নারী দুই �ামীর সংসার কেরেছ, তােদর কী 

পিরণিত হেব? 

উ�রঃ একই �� উে� হাবীবা রা. (নবীজীর �ী) কেরিছেলন, 
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�  �� ���ن ��� ا��أة ، � ر��ل �� 
�

�ت ��  ، زو��ن ا����� �
�
� ، ����� 

�� �� ، ����و وز ��  ا�� ��
�
ول ���ن، �

�
؟ أو �� ���

�
�� �   ���ل �� � �� 

�� �  ��� �ن ���� أ����
�

� ����ن ا����� � �  زو��
�

� �� �   ��ل �� �  ا��

�� ��� ذ�� ، ����� أم ��  ��  ا�� � ��ة و���  ا����� ��
�
  � ا�

�হ আ�াহর রাসূল, দুিনয়ােত �য নারীর দু’জন �ামী িছল। �স 

এবং তার উভয় �ামী যখন জা�ােত যােব, তখন �স কার �ী 

হেব? �থমজেনর, নািক ি�তীয়জেনর? উ�ের নবীজী বলেলন, 

দুিনয়ােত �য �ামী তার সােথ অিধক স�ির�বান িছল, �স তার 

�ী িহেসেব থাকেব। অতঃপর বলেলন, �হ উে� হািববা, 

সৎচির�বানগণ উভয়জগেতর কল�াণ হািতেয় িনেয়েছ।” (আবদ 

িবন �মাইদ) 

 

 

 

 

-------------- 

�িত�িত পূরণ, 

�ীেনর িবষেয় যিদ তারা পর�র সহেযাগী হয়,  

তেব জা�ােত আ�াহ অবশ�ই তােদরেক িমিলত করেবন। 
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জা�ােতর মােক�ট 
 

জা�ােত সুখ ও �ভােগর উপকরণ থাকেব অেনক। খাদ�, পািনয়, 

�পাশাক ও স�ার পাশাপািশ 

�িতিনয়ত তারা নতুন নতুন 

উপেভাগ� িবষয় �দখেত 

পােব। ত�েধ� একিট হেলা 

জা�ােতর মােক�ট.. 

 

* কী �সই জা�ােতর মােক�ট? 

* তােত কীেসর �কনােবচা হেব? 

* উপেভাগ� কী থাকেব তােত? চািহদাপূরক সকলিকছু �সখােন 

পাওয়া যােব িক? 

 

ভূিমকা 

জা�ােত তােদর অগিণত িবেনাদন ও সে�ােগর পাশাপািশ 

তােদর জন� �সখােন মােক�ট ও সি�লেনর ব�ব�া করা হেব। 

কারণ, দুিনয়ার সমােজ আমরা �দেখ থািক, অেনক �লাকই 
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বাজার ও মােক�েট িগেয় মানুষেদর সােথ সা�াত ও দীঘ� 

আলাপচািরতা পছ� কের। 

 

মােক�েটর �শাভা 

দুিনয়ার সাধারণ মােক�ট�েলার মেতা নয়; 

�  إن�   ��ل
�

� �� � ����� ا�� ����
�
�� � �� �� ، � ل ر��  ���  ، ا���

�����  �
�

دادون ، ��� �و�� و����� � � ��� ���� �� ���ن�  و��  إ� ���

� �� ���� ازدادوا و�� أ����  ازدد��  ��� و�� أ���� �� ����ل ، و��

��� �� ���� ��   � ��و��  ���� �����  ازدد��  ��� و� وأ��� � ������ن� و��

নবী করীম সা. বেলন, “িন�য় জা�ােত একিট মােক�ট থাকেব, 

জা�াতীগণ �েত�ক জুমুআয় �সথায় একি�ত হেব। অতঃপর 

উ�র িদক �থেক এক�কার সুবাতাস বেয় তােদর �চহারা ও 

ব��েলা ছুঁেয় যােব। ফেল তােদর �সৗ�য� ও �শাভা আেরা 

�বেড় যােব। এভােব পিরবােরর কােছ িফের এেল তারা বলেত 

থাকেব, আ�াহর শপথ, �তামরা �তা পূেব�র �চেয় অিধক সু�র 

ও সুদশ�ন হেয় �গেছা! উ�ের তারা বলেব, আ�াহর শপথ, 

�তামরাও পূেব�র তুলনায় অেনক সু�রী ও সুদশ�না হেয় �গেছা!” 

(মুসিলম-৭৩২৪) 

 

মােক�ট করেত তারা উদ�ীব থাকেব 
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�� ����  � �  أ�� ا���� ��
ة أ�� ���ل ة����  أ��  ���  أن � أ��ل�  ����

�� � ��  �
�  و���� ����

�
�� ��ق � � أو�  ���� ��ل ا��  ����  ��ل ؟ ��ق ���

 �
�� �� أ�� أن  � ر��ل أ��� ��ا د����� إذا ا�� � �� �  أ���� ���� ���

�  �� ���ذن
�

��� ��م ���ار � م �� ا�� ورون ا����� أ�� �  و�� �� � ���

ز �  �� و����ى ���� �� و���
�

ض �� رو�� � �� ر��  �����  �� ����� ا��

��ت �� و�����  ���� �� و�����  ��ر �� �� �� و�����  ��  �� و�����  ز��

�� ��� �� و�����  ذ�� � � و�� � و�� ـ أد�� ���  �
 ا��� ����ن �� ـ د��

ون �� وا����ر � أ��� ا���ا��  أ��ب أن �� ��� ��� ��   

ة أ�� ��ل  ى و�� � ر��ل �� �  �����  ���� �� ���  �� ����  ��ل ؟ ر

رون ���  �
�

 � �����  ��ل � ����  ؟ ا���ر ����  وا���� ا���� رؤ�� �

رون ���  �
�

�  ����  و� ر�� رؤ�� �
�

�� ذ�� �  � ���ه إ� أ�� ا��

� ����� ����ل إ�� ���  ���ة  و��ا ��ا ��� ��م أ���� ��ن �� �  ���

�  ��را�� ��� ����ه ؟
�

 ���  ����ل ��  ���� أ�� رب �� �  ����ل ا����� �

�����  �
������ ���� ��� � � ���� � ������  ��ل ��ه ��� ����� ���� 

�� �
�

� �����ت ��� �وا � ���� ���� �  �� ���ل ��  �� ���� �ر��  ��� ��

�وا ا���ا�� �� �� أ��دت �� إ� ����ا�  و�� � �� ��  ��� �  ��ل ا���

 �
 ���� و� ��� إ� ا����ن ���� � �� ا����� �� ��� �� ���� �����

ذان
�
�� و� ا� � ��� �� ��� ������  ��ل ا����ب �� ��  ��� ���ع ��� ا���
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ء �
ى و� �� ����  �

�
�� أ�� ����  ا���ق ذ�� و� � ا��  � ��ل ���� ����

��  ذو ا���� ����� � � و�� دو�� �� �� �����  ا������ ا��� ���  �
و�� د�� ��� 

ى �� � ا����س �� ���� ��
�

� ��� �
��� ���� ����� ���  ����� آ�� ��

�
�� 

� �  � أ�� وذ�� ���
����� ��

�
�ن أن � �� �  ���ز��� إ� ���ف �� �  ��ل ���

��� وأ�� ������  ����� أزوا��� �������   �� �� وإن ��� ��� ��

��ل ��� ا���م ������ إ�� �  ����ل ���� ��ر���� � أ��� وا���� ا��  ر

��ر ��� ا�� �� ����� أن و��    ا������ �� ��

একদা সাইদ ইবনুল মুছাইিয়ব রহ. আবু �রায়রা রা. এর সােথ 

সা�াৎ করেল আবু �রায়রা রা. তােক ল�� কের বলেলন, 

আ�াহর কােছ �াথ�না করিছ, জা�ােতর মােক�েট িতিন �যন 

আমােদরেক একি�ত কের �দন! সাইদ বলেলন, জা�ােত িক 

মােক�ট থাকেব? বলেলন, হ�াঁ..! নবী করীম সা. সংবাদ িদেয়েছন, 

“জা�াতীগণ যখন জা�ােত �েবশ কের তােদর কৃতকম� অনুযায়ী 

ময�াদা�া� হেব, তখন এক স�াহ অ�র�র তােদরেক আ�াহর 

সােথ সা�ােতর ব�ব�া কের �দওয়া হেব। তােদর সামেন 

আ�াহর আরশ �কাশ করা হেব। অতঃপর জা�ােতর �কােনা 

একিট কানেন পালনকত�া তােদর সামেন অিত উ�ল�েপ 

�কাশ হেবন। অতঃপর তােদর সামেন িকছু �জ�ািতম�য়, িকছু 

�মািতখিচত, িকছু মু�াখিচত, িকছু মিণখিচত, িকছু �ণ�খিচত 

আর িকছু �পাখিচত উপেবশন�ল বসােনা হেব। তােদর সব�িন� 
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�েরর ব�ি� (েসখােন িন�ে�ণীর বলেত �কউ থাকেব না) ক�ূরী 

ও কাফুর মাখা মৃদু উঁচু�েল থাকেব। তারা �চয়াের বসা 

�লাকেদরেক তােদর �চেয় ����েল বেস আেছ ভাবেব না। 

আবু �রায়রা বেলন, অতঃপর আিম িজে�স করলাম, �হ 

আ�াহর রাসূল, আমরা িক �িতপালকেক �দখেত পাব? বলেলন, 

হ�াঁ..! সূয� ও পূিণ�মার চাঁদ �দখেত �তামােদর �কােনা অসুিবধা 

হয়? বললাম, না। বলেলন, �তমিন �তামােদর �িতপালকেক 

�দখেতও �তামােদর �কােনা অসুিবধা হেব না। �স মজিলেস বসা 

�েত�কেকই আ�াহ উ�ম�েপ সে�াধন করেবন। এমনিক 

একজনেক বলেবন, �হ অমুক, �রণ আেছ, তুিম অমুক িদন 

এমন এমন কাজ কেরিছেল? এভােব তার িকছু অপরােধর কথা 

�রণ কিরেয় �দেবন। �স বলেব, �হ �িতপালক, আপিন �তা 

আমােক �মাই কের িদেয়েছন! বলেবন, হ�াঁ.. �মার কারেণই 

�তা আজ তুিম এ �ের �প�ছুেত �পেরছ! এভােব কথািবিনিময় 

চলেত থাকেব; এমনসময় �মঘমালা ওপর �থেক তােদর আ�� 

কের �ফলেব, অতঃপর তােদর ওপর এমন উ�ম ও 

মেনামু�কর বৃি� বষ�ণ হেব, যার সু�াণ ইিতপূেব� �কােনািদনই 

তারা পায়িন। অতঃপর আ�াহ তা‘লা বলেবন, �তামােদর জন� 

�তির ���ে�র �াসাদ�েলােত (মােক�ট) যাও! �সখান �থেক যা 

চাও উপেভাগ কর! অতঃপর আমােদরেক একিট মােক�েট আনা 

হেব, �ফেরশতাগণ যােক �ব�ন কের রাখেবন; এত মেনামু�কর 

ও নয়নািভরাম �াসাদসম� ইিতপূেব� �কােনা �চাখ �ত�� 



 942

কেরিন, �কােনা কণ� ও�েলা স�েক� �েনিন এবং �কােনা 

�দেয়ও �স�েলার ক�ণা উদয় হয়িন। অতঃপর আমােদর জন� 

মেনাচািহদাপূরক ব�সমূহ িনেয় আসা হেব; �সখােন �য়-িব�য় 

বলেত িকছুই থাকেব না। �স মােক�েট জা�াতবাসী পর�র 

সা�ােত িল� হেব। 

অতঃপর উঁচু�র�া� একব�ি� িনচু�েরর (েসখােন িনচু�র 

িবিশ� �কউ থাকেব না) ব�ি�র সে� সা�াত করেল তার 

পিরিহত ব� �দেখ �স অিভভূত হেব। তােদর কথাবাত�া �শষ 

হেত না হেত তােকও এর �চেয় উৎকৃ� �পাশাক পিরেয় �দওয়া 

হেব। কারণ, জা�ােত অনুতাপ বলেত িকছু �নই। অতঃপর ঘের 

িফের এেল �ীগণ আমােদরেক �দেখ বলেত থাকেব, �েভ�া ও 

অিভন�ন �হণ কর! তুিম �তা পূেব�র তুলনায় উ�ম ও উৎকৃ� 

�েপ িফের এেসছ! �স বলেব, হ�াঁ.. আজ আমরা �িতপালেকর 

সা�াত লাভ কেরিছলাম। আর তা লাভ করার পর আমােদর 

�তা এরকম উৎকৃ� �েপ িফের আসাটাই বা�নীয়।” (ইবেন 

িহ�ান-৭৪৩৮) 

 

------- 

��া, 

�িতপালক জােনন �য, মানুেষর �িচেবাধ �বিচ�ময়, 

তাই �ভাগ-িবলােসর উপকরণসমূেহও তােদর জন� �বিচ� 

�রেখেছন। 
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আমার �তা এক ব�ু িছল 
 

জা�াতীগণ িচরসুেখ জীবন যাপন করেত থাকেব, �সখােন 

মেনাচািহদাপূরক সকলিকছুই তারা �া� হেব। 

 

* �সখােন িক দুিনয়ােক �রণ করেব? 

* জাহা�ামীেদর �খাঁজ �নেব িক? 

* তােদর পর�র বাক�ালাপ 

  কী�প হেব? 

 

ভূিমকা 

জা�াতীগণ পর�র আলাপচািরতায় িল� হেব। গে�র আসর 

জমােব। কখেনা কখেনা দুিনয়ােত সংঘিটত িবিভ� িবষয় িনেয়ও 

আেলাচনা করেব। �সখােন তারা জাহা�ামীেদর �রণ করেব। 

জাহা�াম �থেক মুি�র জন� তারা �িতপালেকর কৃত�তা 

আদায় করেব। 

 

ব�ুর গ� 

জা�াতীগণ পর�র সা�ােত িমিলত হেব। এেক অপরেক 

�দখেত যােব। দুিনয়ােত সংঘিটত িবষয় িনেয় আেলাচনা করেব। 
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দুিনয়ােত তােদর সে� থাকা ব�ুেদর স�েক� জানেত চাইেব। 

জা�ােত তারা উ�ত িবছানা ও নরম �সাফায় বেস গ��জেব 

�মেত উঠেব। এমনিক তােদর �কউ �কউ এমন ব�ি� স�েক� 

আেলাচনা উঠােব, �য পরকাল অিব�াস করত, আ�াহর 

সা�াতলাভ ও িহসাব-িনকাশ অ�ীকার করত। কুরআনুল 

কারীেম তােদর এ আলাপচািরতা এভােব ফুেট উেঠেছ-  

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ُّ 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب

 ٥٣ - ٥٠ا�صافات:  َّ خن حن

 “অতঃপর তারা এেক অপেরর িদেক মুখ কের িজ�াসাবাদ 

করেব। তােদর একজন বলেব, আমার এক স�ী িছল। �স 

বলত, তুিম িক িব�াস কর, আমরা যখন মের যাব এবং মািট ও 

হােড় পিরণত হব, তখনও িক আমরা �িতফল�া� হব?” (সূরা 

সাফফাত ৫০-৫৩) 

তখনই তারা বুঝেত পারেব �য, �স �লাকিট জা�ােত �নই। 

তখন কিতপয় মুিমন জাহা�ােম তার অব�ান �দখেত চাইেব। 

�যমনিট আ�াহ বলেবন, 

 ٥٤ا�صافات:  َّ مه جه ين ىن من ُّ 

 “�তামরা িক তােক উঁিক িদেয় �দখেত চাও?” (সূরা সাফফাত-

৫৪) 
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ব�ুর পিরণাম 

তখন �স এবং তার সাথীগণ জাহা�ােম তাকােব। �দখেব, �স 

জাহা�ােমর অি�র �রসমূেহ উলট পালট খাে�, দ� হে�, 

িচৎকার কের পির�াণদাতােক ডাকেছ; িক� �কউ তােক 

পির�াণ িদেত আসেছ না। তার চতুপ�াে�� থাকেব িবষধর অি�-

সাপসমূহ। আ�াহ বেলন, 

 ٥٥ا�صافات:  َّ مي خي  حي جي يه ىه ُّ 

 “অতঃপর �স উঁিক িদেয় �দখেব এবং তােক জাহা�ােমর 

মাঝখােন �দখেত পােব।” (সূরা সাফফাত-৫৫) 

হ�াঁ.. তােক �স জাহা�ােমর মধ��েল �দখেব। চামড়া�েলা তার 

পুেড় কােলা হেয় �গেছ। অ��েলা �কেট পড়েছ। চরম শাি�েত 

িদনযাপন করেছ। এটাই হেলা সীমাল�নকারীেদর শাি�। 

এটাই অহংকারীেদর পিরণিত! তখনই জা�াতী ব�ি�িট আনে� 

�নেচ উঠেব, �িতপালেকর �শংসা কের বলেব,  

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب

 ٦١ - ٥٦ا�صافات:  َّ يث ىث
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 “আ�াহর শপথ, তুিম �তা আমােক �ায় �ংসই কের 

িদেয়িছেল। আমার পালনকত�ার অনু�হ না হেল আিমও �য 

��ফতারকৃতেদর সােথই উপি�ত হতাম। এখন আমােদর আর 

মৃতু� হেব না, আমােদর �থম মৃতু� ছাড়া এবং আমরা শাি� 

�া�ও হব না। িন�য় এিট মহাসাফল�। এমন সাফেল�র জেন� 

পির�মীেদর পির�ম করা উিচত।” (সূরা সাফফাত ৫৬-৬১) 

 

 

 

 

 

 

 

------- 

সুেযাগ, 

জীবন হেলা এক মহা সুেযাগ, যা ি�তীয়বার আর আসেব না; 

সুতরাং এ মূল�বান জীবনেক অসৎ সে� ন� কের িদেয়া না! 
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�িতপালেকর দশ�নলাভ 
 

জা�ােত �িতপালেকর দশ�নলাভ হেব মুিমনেদর সেব�া� 

আকা�া, মহান অনু�হ এবং 

চূড়া� বাসনা। এ অনু�েহর 

সামেন জা�ােতর কৃপা তু� 

মেন হেব। আ�াহ আমােদরেক 

�স অনু�হ লােভর তাওিফক 

িদন! 

 

* তেব কখন মুিমনগণ �িতপালেকর দশ�ন লাভ করেব? 

* এ িবষেয় �মাণ�েলা কী কী? 

* কী পিরতুি�? 

 

ভূিমকা 

আ�াহ তা‘লা আল-কুরআেন বেলেছন, একা� অনুগত 

মুিমনগণই �কবল �িতপালেকর দশ�নলােভ ধন� হেব। আ�াহ 

বেলন, 

 ٢٦يو�س:  َّ حمجم يل ىل مل خل ُّ 
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 “যারা সৎকম� কেরেছ তােদর জন� রেয়েছ কল�াণ এবং তার 

�চেয়ও �বশী িকছু।” (সূরা ইউনুস-২৬) 

অন� আয়ােত বেলন, 

 ٢٣ - ٢٢القيامة:  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ 

 “�সিদন অেনক মুখম�ল উ�ল হেব। তারা আপন 

�িতপালেকর িদেক তািকেয় থাকেব।” (সূরা ি�য়ামাহ ২২-২৩) 
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 خنحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّ 

 ٢٦يو�س:  َّ جي يه ىه مه جهين ىن من

 নবী করীম সা. বেলন, “জা�াতীগণ জা�ােত �েবশ করার পর 

আ�াহ বলেবন, �তামরা িক এমন িকছু চাও, যা �তামােদর 

সুখেক অেনক বািড়েয় �দেব? তারা বলেব, আপিন িক আমােদর 

�চহারা উ�ল কেরনিন?! আমােদরেক জা�ােত �েবশ 

করানিন?! জাহা�াম �থেক মুি� �দনিন?! অতঃপর �িতপালক 

পদ�া উিঠেয় �দেবন। �সিদন মুিমনেদর সব�েভাগ� িবষয় হেব 

পালনকত�ার দশ�ন। অতঃপর নবীজী এই আয়াত পাঠ করেলন, 
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“যারা সৎকম� কেরেছ তােদর জন� রেয়েছ কল�াণ এবং তার 

�চেয়ও �বিশ। আর তােদর মুখম�ল আবৃত করেব না মিলনতা 

িকংবা অপমান। তারাই হেলা জা�াতবাসী, এেতই তারা বসবাস 

করেত থাকেব অন�কাল।” (সূরা ইউনুস-২৬) 

 

আ�াহর দশ�নলােভ সাহাবীেদর অিত আ�হ 

সাহাবীগণই হে�ন উ�েতর ���াংশ, সৎকম�ীেদর আদশ�। 

আ�াহর মহ�েত যােদর অ�র িছল পূণ�।  

ى �� ، � ر��ل �� �  ����ا�  � ر��ل ا������ ��� ��ل �� ���  ر

�  ���رون ���   ���ل ؟ ا������ ��م
�

� ����ا�  ا���ر ����  ا���� رؤ�� �

�  ���رون ��� ���ل � ر��ل ��  �
�

� ��� ا���� � �  ��ب دو��

و�� �����  ��ل� � ر��ل ��  ��  ����ا �� ����   

কিতপয় সাহাবী নবী করীম সা. �ক িজে�স করেলন, �হ 

আ�াহর রাসূল, �কয়ামেতর িদন আমরা িক �িতপালকেক 

�দখেত পাব? উ�ের নবীজী বলেলন, পূিণ�মার রাি�েত চাঁদ 

�দখেত �তামােদর �কােনা ক� হয়? বলল, না �হ আ�াহর 

রাসূল! বলেলন, �� আকােশ সূয� অবেলাকন করেত �তামােদর 

অসুিবধা হয়? বলল, না �হ আ�াহর রাসূল! বলেলন, �তমিন 

�িতপালকেকও �তামরা �সখােন �দখেত পােব।” (মুসিলম-

৪৬৯) 
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িজ�াসা 

কখন তারা �িতপালেকর দশ�ন লাভ করেব? 

উ�রঃ 

�� ��ه  � ر��ل ��
�
  ا�

 ٢٦يو�س:  َّ حمجم يل ىل مل خل ُّ 

�� أ�� د�� إذا(  و��ل �� ا�� دى ا���ر ا���ر وأ�� ا��  أ�� ��  ���د ��

�� �� ����ا � ��� �� أن ا��  أ� ؟ �� و�� ������ن) �  ������ه أن ��

���� � ���� �� و������ و����� و���� ��از  ��ل ؟ ا���ر �� و����� ا��

 أ�� ���� � أ���� �� ����  إ��� �����ون ا���ب �����( 

� �  ا���� �� إ���
دة و��  إ��� ����   ) � ا����

নবী করীম সা. পাঠ করেলন, “যারা সৎকম� কেরেছ তােদর জন� 

রেয়েছ কল�াণ এবং তারও �চেয় �বশী।” (সূরা ইউনুস-২৬) 

অতঃপর বলেলন, জা�াতীগণ জা�ােত এবং জাহা�ামীগণ 

জাহা�ােম �েবশ করার পর এক �ঘাষেকর �ঘাষণা �ভেস 

আসেব, �হ জা�াতবাসী, আ�াহর কােছ �তামােদর একিট 

�িত�িত রেয়েছ, আ�াহ �তামােদর জন� �সিট পূণ� করেত চান! 

তারা বলেব, �সটা কী? িতিন িক আমােদর মীযান ভারী 

কেরনিন! আমােদর �চহারা উ�ল কেরনিন! আমােদরেক 

জা�ােত �েবশ করানিন! জাহা�াম �থেক মুি� �দনিন! অতঃপর 

�িতপালক পদ�া সিরেয় �দেবন। মুিমনেদর �সিদন সেব�া ৎকৃ� 
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িবষয় হেব পালনকত�ার দশ�ন। এিটই সংযু� কৃপা।” (িতরিমযী-

৩১০৫) 

 

আ�াহর িচরস�ি� ও তারঁ দশ�নলাভ 

�  ��ل �� ���ل � إن  ا����
�
� �� �� أ�� ��  ا��  ���� ������ن ا��

��  و����� �  وا��
�

��  � ��� و�� ������ن ؟ ر����  �� ����ل ���� � ��  �� 

 أ��� أ���� أ� ����ل ���� �� أ��ا ��� � �� أ������ و�� رب

ء وأي رب ��  ������ن ؟ ذ�� �� �
 ���� أ�� ����ل ذ�� �� أ��� ��

 �
� �� ر��ا��    أ��ا ���ه ���� أ��

নবী করীম সা. বেলন,  “িন�য় আ�াহ তা‘লা জা�াতীেদর ল�� 

কের বলেবন, �হ জা�াতবাসী! সকেলই বলেব, আমরা উপি�ত 

�হ �িতপালক! বলেবন, �তামরা িক স�� আছ? তারা বলেব, 

�কনই বা স�� হব না! অথচ আপিন আমােদরেক যা িদেয়েছন 

আপনার �কােনা সৃি�েকই তা �দনিন! িতিন বলেবন, আিম 

�তামােদরেক এর �চেয় উ�ম ব� �দব! তারা বলেব, �হ 

�িতপালক, এর �চেয় উ�ম কী? বলেবন, �তামােদর ওপর 

আিম আমার স�ি�েক �ায়ী কের িদলাম, আর কখেনা 

�তামােদর ওপর অস�� হব না।” (বুখারী-৬১৮৩) 

 

নামাযীগণ আ�াহর দশ�নলােভর অিধক হকদার 
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নবী করীম সা. �ায়ই সাহাবীেদর িনেয় জা�ােতর আেলাচনা 

করেতন, �িতপালেকর দশ�ন স�েক� তােদর অ�র আকৃ� 

করেতন। বলেতন, যারা ফজর ও আসেরর নামায িনয়িমতভােব 

উ�ম�েপ আদায় করেব, তারা �িতপালেকর দশ�ন লােভর 

উপযু� হেব। 

�  ��� ����  ��ل ����  �� �  - ����  ا���� إ� ����  ا����
 -  ا���ر ����

ون إ�� ���ل ون � ر�� ��� �  �����ن � ا���� ��ا ��
�

 ��ن رؤ��� �

� و��� ا���� ���ع ��� ��ة �� �����ا � أن ا������     ������ا ��و��

জারীর রা. বেলন, পূিণ�মার রাি�েত আমরা নবী করীম সা. এর 

সাি�েধ� বসা িছলাম, িতিন চে�র িদেক তািকেয় বলেলন, 

িন�য় �তামরা �িতপালকেকও এভােব �চে� �ত�� করেব। 

তােক �দখেত �তামােদর �কােনা অসুিবধা হেব না। সূেয�াদয় ও 

সূয�াে�র পূেব�র নামায�য়েক 

�তামরা উ�ম�েপ আঁকেড় 

ধর। কখনই �যন নামায�য় 

�তামােদর �থেক ছুেট না 

যায়।” (বুখারী-৫৪৭) 

অথ�াৎ িন�া িকংবা ব��তা 

িদেয় �যন শয়তান �তামােদরেক নামায�য় �থেক িবমুখ না কের 

�ফেল।  
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আ�াহর দশ�নলাভই জা�ােতর সেব�াৎকৃ� কৃপা 

�� ، ��� �� ����ن�   ��ل �� و�� آ����  ، ذ�� �� و����ن�  ���

�� �� و�� آ���� �  و��� ��� �  ا���م ��� � إ� ����وا أن و���  رداء إ� ر��

ء �� � �� ا���� �  و��
�

   ��ن ��� �

নবী করীম সা. বেলন, “�পাখিচত দু’িট জা�াত থাকেব, যার 

পানপা� ও তদ�েল অবি�ত সকলিকছুই হেব �পার। 

�ণ�খিচত দু’িট জা�াত থাকেব, যার পানপা� ও তদ�েল 

অবি�ত সকলিকছুই হেব �েণ�র। তােদর এবং �িতপালেকর 

মাঝখােন থাকেব �ধুই তাঁর অহংকার ও মহে�র আবরণ। এিট 

হেব জা�ােত আদেন।” (বুখারী-৪৫৯৭) 

 

সেব�া��েরর জা�াতী সকাল-স��া �িতপালেকর 

দশ�নলাভ করেব 

�� أ�� أد��  إن�   ��ل ��  ا�� � ��� ��  ����  �
�

 ��� أ�� و�ره ���� �

ى ى � أ���ه �� ه �� ���اة ر�� إ� ���� وأر��� ، أد�� ��  �
   وا����

নবী করীম সা. বেলন, “সব�িন��েরর জা�াত�া� ব�ি� 

একহাজার বৎসর পয�� অিত�ম কের তার রাজ� ও 

িবলােসাপকরেণর সূচনা ও �া�সীমা �দখেত পােব। আর 

সেব�া��েরর জা�াত�া� ব�ি� সকাল-স��া �িতপালেকর 

দশ�নলাভ করেব।” (িতরিমযী-২৫৫৩) 
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---------- 

উপেভাগ�, 

আ�াহর শপথ, জা�ােত যিদ �িতপালেকর দশ�নলাভ না হেতা, 

তেব আ�াহওয়ালােদর সকল �াদ িব�ােদ পিরণত হেতা। 
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জা�াতীেদর বাসনা 
 

�সখােন জা�াতীেদর �কােনা চাওয়াই অপূণ� থাকেব না। তােদর 

কামনা বাসনা �সখােন �িচেবােধর িভ�তার কারেণ �বিচ�ময় 

হেব। ত�েধ�.. 

 

কৃিষকােজ আসি� 

দুিনয়ােত মানুষ �বঁেচ থাকার 

তািগেদ খােদ�াপকরণ অবল�ন 

কের। কৃিষকােজ �চুর �ম ও 

সময় ব�য় কের। িক� জা�ােত 

ক�-��শ বলেত িকছুই থাকেব 

না। �সখােন খােদ�াপকরণ 

িহেসেব কৃিষকােজর �েয়াজন 

হেব না। 

তেব একব�ি� জা�ােত কৃিষকােজ আ�হী হেব.. কী তার 

িববরণ..! 

��  � ة�� أ�� �  أن� �� �ث ���� �ن  ا����  أ�� �� ر�� و���ه ��

�� أ�� �� ر�� أن�  ���ل ا���د�� �� ا���ذن ا�� �  ر
�

 � ���ل ا��رع �
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�  �� ��ل ؟ ��� ���  أ���
 ا���ف ���در ���ر ��ل أزرع أن أ�� و����

��ل أ���ل ��ن وا�����ده وا���اؤه ����� �  ��  دو�� � ����ل ا��  ا��

ء ����� � ���� آدم �
�  ���ل � �� ��ا��

�
�ه � و� ا� �

�
 أو ����� إ� �

� أ���ر��  � وأ�� زرع أ��ب ����
�

��ب ����� �
�
�  ���� زرع ��  ا����

  
আবু �রায়রা রা. বেলন, একদা নবী করীম সা. সাহাবীেদর 

সামেন আেলাচনা করিছেলন, তােদর মােঝ এক �বদুইন িছল। 

নবীজী বলেলন, িন�য় জা�ােত একব�ি� �িতপালেকর কােছ 

কৃিষকােজর অনুমিত চাইেল �িতপালক বলেবন, �তামার 

চািহদা�েলা িক পূরণ হে� না? �স বলেব, অবশ�ই পূরণ হে� 

�হ �িতপালক! তেব আমার কৃিষকােজর আ�হ হে�! অতঃপর 

�স বীজ বপন করেব। �চােখর পলেকই বীজ উৎপ� হেয় বড় 

হেয় যােব, �পেক পাহাড়সম �প ধারণ করেব। �িতপালক 

বলেবন, কী হেলা �হ আদমস�ান! �কােনািকছুই �তামােক 

পিরতৃ� করেছ না!  

ওই �বদুইন নবীজীর িববরণ �েন বলল, আ�াহর শপথ, 

ব�ি�িট িন�য় কুরাইশ িকংবা আনসারী হেব! কারণ, তারাই 

কৃিষকােজ অভ��! আর আমরা �তা কৃিষকােজ অভ�� নই! 

�বদুইেনর কথা �েন নবীজী �হেস িদেলন।” (বুখারী-২২২১) 

 

স�ান কামনা 
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জা�ােত মুিমনেদর সােথ 

তােদর পিরবার-পিরজন 

সকলেক এক� কের �দওয়া 

হেব। তথািপ �কােনা �কােনা 

মুিমন �সখােন স�ান কামনা 

করেল মুহূেত�র মেধ� তার �ী 

গভ�বতী হেয় স�ান �সব 

করেব। �সখােন স�ােনর জন� দশমাস দশিদন অেপ�া করেত 

হেব না। স�ান �সেবও �ীর �কােনা ক� হেব না। 

�  ا���� ا���  أذا ا���� إن�  ��ل
�

� ��  و����� وو��� �� �ن ا��

�  �
����  �

�
� ����   

নবী করীম সা. বেলন, “�কােনা মুিমন যিদ জা�ােত স�ান 

কামনা কের, তেব স�ান গভ�ধারণ, �সব ও �বেড় উঠা তার 

চাওয়া অনুযায়ী মুহূেত�র মেধ� স�াদন হেব।” (ইবেন িহ�ান-

৭৪০৪) 

 

 

-------- 

�মতা, 

জা�াত হেলা পূণ� উপেভােগর �ল, 

�সখােন মুিমনগণ যা চাইেব, তাই পােব। 
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মৃতু�েক জলা�িল 
 

জা�াতীেদর চ�ুশীতলকারী ব� 

হেব �সখােন তােদর িচরকাল 

বসবাস। �যখােন কখেনা তারা আর 

মৃতু�র স�ুখীন হেব না, �ংস হেব 

না, অসু� হেব না এবং িচি�তও 

হেব না। 

 

* কীভােব িচরকাল থাকেব? 

* মৃতু�র কী দশা হেব? 

 

ভূিমকা 

দুিনয়ােত একিট িচ�াই মানুষেক ধন স�দ ও �ভাগ-িবলাস 

�থেক িনবৃত কের �ফেল, আর তা হেলা মৃতু�। এ দুিনয়া �তা 

িচরকাল �ভাগ করা যােব না। 

তেব জা�ােতর �ভাগ-িবলাস িচর�ায়ী। আ�াহ বেলন, 
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 حض جض مص خص حصمس خس حس جس  مخ جخ ُّ 

  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 ١٥آل عمران:  َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف

 “বলুন, আিম িক �তামােদরেক এসেবর চাইেতও উ�ম িবষেয়র 

স�ান বলব? যারা পরেহযগার, আ�াহর িনকট তােদর জেন� 

রেয়েছ জা�াত, যার তলেদেশ ��বণ �বািহত- তারা �সখােন 

থাকেব অন�কাল। আর রেয়েছ পির�� সি�নীগণ এবং 

আ�াহর স�ি�। আর আ�াহ তাঁর বা�ােদর �িত সুদৃি� 

রােখন।” (সূরা আেল ইমরান-১৫) 

 

িচরকাল বসবাস 

আ�াহ তা‘লা বেলন, 

 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ُّ 

 ١٣٦آل عمران:  َّ مل يك ىك مك لكاك  يق ىق

 “তােদরই জন� �িতদান হেলা তােদর পালনকত�ার �মা ও 

জা�াত, যার তলেদেশ �বািহত হে� ��বণ �যখােন তারা 

থাকেব অন�কাল। যারা (পুেণ�র) কাজ কের তােদর জন� কতই 

না চমৎকার �িতদান।” (সূরা আেল ইমরান-১৩৬) 

অন� আয়ােত বেলন, 
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 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّ 

 ١٠٨هود:  َّ  هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من

 “আর যারা �সৗভাগ�বান তারা জা�ােতর মােঝ, �সখােনই থাকেব, 

যতিদন আসমান ও জিমন বত�মান থাকেব। তেব �তামার �ভু 

অন� িকছু ই�া করেল িভ� কথা। এ দােনর ধারাবািহকতা 

কখেনা িছ� হওয়ার নয়।” (সূরা হূদ-১০৮) 

�� ���� ���   ��ل �� ا�� �� � �ت �� ��� � و���� ، �� �  ���س �� ���

    ����� ����  و� ، ����� ����

নবী করীম সা. বেলন, “�য ব�ি� জা�ােত �েবশ করেব, 

কখনই �স মৃতু�বরণ করেব না। িচরসুেখ থাকেব, �িত�� হেব 

না। কখনই তার কাপড় �নাংরা হেব না। �যৗবেন ভাটা পড়েব 

না।”  

 أن �� ،وإن ا�أ� �����ا �� ����ا أن �� إن ���د ���دي�  ��ل

��ا
�

���ا �� �
�
���ا ����ا أن �� وإن ، أ��ا �  أن �� وإن�  أ��ا ����

    � ���� ��� �����  أ��ا ������ا �� �����ا

 مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّ 

 خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف
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 جه هن من خن حن جن مم  خمحم جم هل مل

 ٤٣األعراف:  َّ  ٰه مه

 নবী করীম সা. আরও বেলন, “�ঘাষেকর �ঘাষণা �ভেস আসেব, 

�তামরা িচরকাল সু� থাকেব, কখনই অসু� হেব না! �তামরা 

অন�কাল জীিবত থাকেব, কখনই মৃতু�বরণ করেব না! 

�তামােদর �যৗবন িচরকাল থাকেব, কখনই �তামরা বৃ� হেব না! 

িচরসুেখ বসবাস করেব, কখনই �িত�� হেব না! এিটই 

আ�াহর বাণীর সত�ায়ন.. “তােদর অ�ের যা িকছু দুঃখ িছল, 

আিম তা �বর কের �দব। তােদর তলেদশ িদেয় িনঝ�িরণী 

�বািহত হেব। তারা বলেব, আ�াহর কৃত�তা, িযিন 

আমােদরেক এ পয�� �প�িছেয়েছন। আমরা কখনও পথ �পতাম 

না, যিদ আ�াহ আমােদরেক পথ �দশ�ন না করেতন। আমােদর 

�িতপালেকর রাসূল আমােদর কােছ সত�কথা িনেয় 

এেসিছেলন। আঁওয়াজ আসেব, এিট জা�াত। �তামরা এর 

উ�রািধকারী হেল �তামােদর কেম�র �িতদােন।” (সূরা আ’রাফ-

৪৩) (মুসিলম-৭৩৩৬) 

 

মৃতু�েক জবাই 

িশ�র মৃতু� হেল তার জীবন �শষ হেয় যায়, ব�বসায়ীর মৃতু� 

হেল তার ব�বসা িবন� হেয় যায়। অসুে�র মৃতু� হেল আেরাগ� 

�থেক বি�ত হেয় যায়। পৃিথবীেত সকেলই মৃতু� আ�াদন 
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করেব। মৃতু� �ছাট-বড় �চেন না। ধনী-দিরে�র পাথ�ক� বুেঝ না। 

মৃতু�র দরজা িদেয় সকলেকই �েবশ করেত হেব। তেব 

জা�ােত মৃতু� বলেত িকছুই থাকেব না। 

�� أ�� وأد�� ا���ر ا���ر أ�� د�� إذا�   � ر��ل ��ل �� ا��  ا��

�ء � ��ت �� �� ��
�
�� أ�� ��  ���د ����دي أ��� ��� �  ��ل ��ا �����ن ا��

���ن  أ�� ��  ���دي ��  ا��ت ��ا ��� ������ن رأوه �� و� و����ون ����

���ن ��ا �����ن ا���ر  ��ا ��� ������ن رأوه �� و��� و����ون ����

�� أ�� ��  ���دي ��  �����  ����� ا��ت  ا���ر أ�� و��  ��ت و� ���د ا��

    ��� ���� ��ت و� ���د

 َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 �٣٩ر�م: 

 নবী করীম সা. বেলন, “জাহা�ামীরা জাহা�ােম এবং জা�াতীগণ 

জা�ােত �েবেশর পর মৃতু�েক িনেয় আসা হেব। �দখেত সাদা-

কােলা বণ�িমি�ত �ভড়াসদৃশ হেব। অতঃপর এক �ঘাষক �ঘাষণা 

করেব, �হ জা�াতবাসী, িচনেত �পরছ এটা কী? অতঃপর তারা 

�চাখ উিঠেয় ভােলা কের ল�� কের �দেখ বলেব, হ�াঁ..! এটা 

হেলা মৃতু�। অতঃপর �ঘাষণা করেব, �হ জাহা�ামবাসী, িচনেত 

�পরছ এটা কী? অতঃপর তারা �চাখ উিঠেয় ভােলা কের ল�� 

কের �দেখ বলেব, হ�াঁ..! এটা হেলা মৃতু�। অতঃপর তােক ধের 

জবাই কের �দওয়া হেব। �ঘাষণা করা হেব, �হ জা�াতবাসী, 
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িচরকাল বসবাস কর, আজেকর পর �কােনা মৃতু� �নই। ওেহ 

জাহা�ামবাসী, অন�কাল শাি� �ভাগ কর, আজেকর পর �কােনা 

মৃতু� �নই। এিটই হেলা আ�াহর বাণীর সত�ায়ন.. “আপিন 

তােদরেক পিরতােপর িদবস স�েক� �িশয়ার কের িদন যখন 

সব ব�াপাের মীমাংসা হেয় যােব। এখন তারা অসাবধানতায় 

আেছ এবং তারা িব�াস �াপন করেছ না।” (সূরা মািরয়াম-৩৯) 

(মুসনােদ আহমদ-১১০৮১)  

একথা �নার পর জা�াতীেদর খুিশ ও আনে�র সীমা থাকেব 

না। প�া�ের জাহা�ামবাসীরও দুঃখ ও পিরতােপর সীমা রইেব 

না। 
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------- 

দশ�ন, 

জা�াত ও জাহা�ামবাসী সকেলই মৃতু�েক জবাইকৃত �দখেব, 

�যন অন�কাল বসবাস তারা িনি�ত বুঝেত পাের। 
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