জাােত িক হেব?
আাহ তাআলা বেলন, িনয় পরেহযগাররা বাস করেব উদান ও বণসমূেহ । (তােদরেক বলা হেব,)
তামরা শাি ও িনরাপওার সােথ তােত েবশ কর। আিম তােদর অের য ঈষা থাকেব তা দূর কের দব;
তারা াত ৃভােব পরর মেু খামিু খ হেয় আসেন অবান করেব। সথায় তােদরেক অবসাদ শ করেব না
এবং তারা সথা হেত বিহৃতও হেব না। (সূরা িহজর ৪৫-৪৮) িতিন আেরা বেলন, হ আমার বাাগণ!
আজ তামােদর কান ভয় নই এবং তামরা ঃিখতও হেব না। যারা আমার আয়ােত িবাস কেরিছল এবং
আসমপনকারী (মস
ু িলম) িছেল। তামরা এবং তামােদর সহ ধিমনীগণ সানে জাােত েবশ কর।
েণর থালা ও পান পাএ িনেয় ওেদর মােঝ িফরােনা হেব, সখােন রেয়েছ এমন সম িকছ,ু যা মন চায়
এবং যােত নয়ন ত ৃ হয়। সখােন তামরা িচরকাল থাকেব। এটাই জাাত, তামরা তামােদর কেমর
ফলপ যার অিধকারী হেয়ছ। সখােন তামােদর জন রেয়েছ চরু ফলমূল, তা থেক তামরা আহার
করেব। (সূরা যখু ফ ৬৮-৭৩) িতিন অন জায়গায় বেলন, “িনয় সাবধানীরা থাকেব িনরাপদ ােনবাগানসমূেহ ও ঝরনারািজেত, ওরা পিরধান করেব িমিহ ও প
ু রশিম ব এবং মেু খামিু খ হেয় বসেব।
এপই ঘটেব ওেদর; আর আয়াতেলাচনা রেদর সােথ তােদর িববাহ দব। সখােন তারা িনিে িবিবধ
ফলমূল আনেত বলেব। (ইহকােল) থম মতুৃ র পর তারা সখােন আর মতুৃ  আাদন করেব না। আর িতিন
তােদরেক জাহাােমর শাি থেক রা করেবন। (এ িতদান) তামরা িতপালেকর অনু হপ। এটাই
তা মহাসাফল।” (সূরা খান ৫১-৫৭) আাহ অনএ বেলেছন, “পণু বানগণ তা থাকেব পরম াে।
তারা সস
ু িত আসেন বেস দখেত থাকেব। তুিম তােদর মখু মেল াের সজীবতা দখেত পােব।
তােদরেক মাহর আঁটা িবশ মিদরা হেত পান করােনা হেব। এর মাহর হে করীর। আর তা লােভর
জনই িতেযািগতারা িতেযািগতা কক। এর িমন হেব তাসনীেমর (পািনর)। এটা একিট বণ, যা
হেত নকটা বিরা পান করেব। (সূরা ম
ু ািফফীন ২২-২৮) এ মেম আেরা অেনক আয়াত রেয়েছ।
এখােন িকছ ু হাদীস উেখ করা হল- ১) জােবর (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল
ু াহ (সাঃ) বেলেছন,
“জাাতবাসীরা জাােতর মেধ পানাহার করেব; িক পশাব-পায়খানা করেব না, তারা নাক ঝরােব না,
পশাবও করেব না। বরং তােদর ঐ খাবার ঢকুর ও করীবৎ সগু ময় ঘাম (হেয় দহ থেক বর হেয়
যােব)। তােদর মেধ তাসবীহ ও তাকবীর পডা় র য়ংিয় শি ি হেব, যমন াসিয়ার শি
য়ংিয় করা হেয়েছ।” (মস
ু িলম ২৮৩৫, আবূ দাউদ ৪৭৪১) ২) আবূ রাইরা হেত বিণত, িতিন বেলন,
রাসূল
ু াহ বেলন, “মহান আাহ বেলেছন, ‘আিম আমার পণু বান বাােদর জন িজিনস ত রেখিছ, যা
কান চু দশন কেরিন, কান কন বন কেরিন এবং যার সেক কান মানেু ষর মেন ধারণাও জেিন।
তামরা চাইেল এ আয়াতিট পাঠ করেত পার; যার অথ, “কউই জােন না তার জন তার কৃতকেমর িবিনময়
প নয়ন-ীিতকর কী পরু ার লিু কেয় রাখা হেয়েছ।” (সূরা সাজদাহ ১৭) (সহীল বখু ারী ৩২৪৪,
৪৭৭৯,৪৭৮০) ৩) উ রাবী (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল
ু াহ (সাঃ) বেলেছন, “জাােত থম
েবশকারী দলিটর আকৃিত পূিণমা রােতর চাঁেদর মত হেব।তারপর তােদর পেরর দলিট আকােশর সবেচেয়
উল নের নায় জািতময় হেব। তারা জাােত পশাব করেব না, থথু ু ফলেব না, নাক ঝাডে় ব না।

তােদর িচনী হেব েণর। তােদর ধনু িু চেত থাকেব সগু  কাঠ। তােদর ী হেব আয়াতেলাচনা রগণ। তারা
সকেলই একিট মানব কাঠােমা, আিদ িপতা আদেমর আকৃিতেত হেব (যােদর উতা হেব) ষাট হাত পয।”
(সহীল বখু ারী ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৫৪, ৩৩২৭) ৪) বখু ারী-মস
ু িলেমর আর এক বণনায় আেছ য,
“(জাােত) তােদর পাএ হেব েণর, তােদর গােয়র ঘাম হেব করীর নায় সগু ময়। তােদর েতেকর
জন এমন ’জন ী থাকেব, যােদর সৗেযর দন মাংস ভদ কের পােয়র নলার হােডর় মা দখা
যােব। তােদর মেধ কান মতেভদ থাকেব না। পারিরক িবেষ থাকেব না। তােদর সকেলর অর একিট
অেরর মত হেব। তারা সকাল-সায় তাসবীহ পােঠ রত থাকেব।” মগু ীর ইবেন ’বা (রাঃ) হেত বিণত,
রাসূল
ু াহ (সাঃ) বেলেছন, “মূসা (আঃ) ীয় ভুেক িজেসা করেলন, ‘জাাতীেদর মেধ সবেচেয়
িনমােনর জাাতী ক হেব? আাহ তাআলা উওর িদেলন, স হেব এমন একিট লাক, য সম জাাতীগণ
জাােত েবশ করার পর (সবেশষ) আসেব। তখন তােক বলা হেব, ‘তুিম জাােত েবশ কর।’ স বলেব,
‘হ ভু! আিম িকভােব (কাথায়) েবশ করব? অথচ সম লাক িনজ িনজ জায়গা দখল কেরেছ এবং িনজ
িনজ অংশ িনেয় ফেলেছ।’ তখন তােক বলা হেব, ‘তুিম িক এেত স য, পিথবীর
রাজােদর মেধ কান
ৃ
রাজার মত তামার রাজ হেব?’ স বলেব, ‘ভু! আিম এেতই স।’ তারপর আাহ বলেবন, ‘তামার
জন তাই দওয়া হল। আর ওর সমতুল, ওর সমতুল, ওর সমতুল, ওর সমতুল (অথাৎ, ওর চার ন
রাজ দওয়া হল)।’ স পমবাের বলেব, ‘‘হ আমার ভু! আিম (ওেতই) স।” তখন আাহ বলেবন,
‘তামার জন এটা এবং এর দশন (রাজ তামােক দওয়া হল)।” এ ছাডা় ও তামার জন রইল স সব
ব, যা তামার অর কামনা করেব এবং তামার চু ত ৃি উপেভাগ করেব।’ তখন স বলেব, ‘আিম ওেতই
স, হ ভু!’ মূসা (রাঃ) বলেলন, ‘হ আমার িতপালক! আর সেবা েরর জাাতী কারা হেব?’ আাহ
তাআলা বলেলন, ‘তারা হেব সই সব বাা, যােদরেক আিম চাই। আিম হে যােদর জন সান-ব
ৃ
রাপণ কেরিছ এবং তার উপর সীল-মাহর অংিকত কের িদেয়িছ (যােত তারা বিতেরেক অন কউ তা
দখেত না পায়)। সত
ু রাং কান চু তা দশন কেরিন, কান কন তা বন কেরিন এবং কান মানেু ষর মেন
তা কিতও হয়িন।” (মস
ু িলম ১৮৯, িতরিমযী ৩১৯৮) ৫) ইবেন মাসঊদ (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন,
একিদন রাসূল
ু াহ (রাঃ) বলেলন, “সবেশেষ য বি জাহাাম থেক বর হেয় জাােত েবশ করেব, তার
সেক অবশই আমার জানা আেছ। এক বি হামািড় িদেয় (বা বেু ক ভর িদেয়) চেল জাহাাম থেক
বর হেব। তখন আাহ আযযা অজা বলেবন, “যাও জাােত েবশ কর।” তখন স জাােতর কােছ এেল
তার ধারণা হেব য, জাাত পিরপূণ হেয় গেছ। ফেল স িফের এেস বলেব, ‘হ ভু! জাাত তা পিরপূণ
দখলাম।’ আাহ আযযা অজা বলেবন, “যাও, জাােত েবশ কর।” তখন স জাােতর কােছ এেল তার
ধারণা হেব য, জাাত তা ভের গেছ। তখন স আবার িফের এেস বলেব, ‘হ ভু! জাাত তা ভরিত
দখলাম।’ তখন আাহ আযযা অজা বলেবন, “যাও জাােত েবশ কর।” তামার জন থাকল পিথবীর
ৃ
সমতুল এবং তার দশন (পিরমাণ িবশাল জাাত)! অথবা তামার জন থাকল পিথবীর
দশন (পিরমাণ
ৃ
িবশাল জাাত রইল)! তখন স বলেব, ‘হ ভু! তুিম িক আমার সােথ ঠাা করছ? অথবা আমার সােথ
হািস-মজাক করছ অথচ তুিম বাদশাহ (হািস-ঠাা তামােক শাভা দয় না)।’ বণনাকারী বেলন, তখন আিম
রাসূল
ু াহ (সাঃ)-ক এমনভােব হাসেত দখলাম য, তাঁর চায়ােলর দাঁতিল কািশত হেয় গল। িতিন

বলেলন, “এ হল সবিন মােনর জাাতী।” (সহীল বখু ারী ৬৫৭১, ৭৫১১, মস
ু িলম ১৮৬) ৬) আবূ মূসা
আশআরী (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন, “িনয় জাােত ম’ু িমনেদর জন একিট শূনগভ মািতর
তাঁবু থাকেব, যার দঘ হেব ষাট মাইল। এর মেধ ম’ু িমনেদর জন একািধক ী থাকেব। যােদর সকেলর
সােথ ম’ু িমন সহবাস করেব। িক তােদর কউ কাউেক দখেত পােব না।” (সহীল বখু ারী
৩২৪৩,৪৮৭৮,৪৮৮০ মস
ু িলম ১৮০) ৭) আবূ সাঈদ খদু রী হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন, “জাােতর
মেধ এমন একিট ব
ৃ আেছ, যার ছায়ায় কান আেরাহী উৎকৃ, িবেশষভােব িতপািলত হালকা দেহর
তগামী ঘাডা় য় চেড় একেশা বছর চলেলও তা অিতম করেত সম হেব না।” (সহীল বখু ারী ৬৫৫৩,
মস
ু িলম ২৮২৮) ৮) এিটেকই আবূ রাইরা (রাঃ) হেত বখু ারী-মস
ু িলম সেয়েন বণনা কেরেছন য, “একিট
সওয়ার (অােরাহী) তার ছায়ায় একেশা বছর বাপী চলেলও তা অিতম করেত পারেব না।” ৯) উ রাবী
(আবূ সাইদ খদু রী (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন, “অবশই জাাতীগন তােদর উপেরর বালাখানায়
অিধবাসীেদর এমনভােব দখেত পােব, যমন তামরা আকােশর পূব অথবা পিম িদগে উল অগামী
তারকা গভীর দিেত
দখেত পাও। এিট হেব তােদর মযাদার ববধােনর জন।” সাহাবীগণ বেলন, “হ
ৃ
আাহর রসূল! এ তা নবীগেনর ান; তাঁরা ছাডা় অনরা সখােন পৗছেত পারেব না।” িতিন বেলন,
“অবশই, সই সার শপথ, যাঁর হােত আমার াণ আেছ! সই লাকরাও (পৗছেত পারেব) যারা আাহর
িত ঈমান রেখ রসূলগনেক সত বেল িবাস কেরেছ।” (সহীল বখু ারী ৩২৫৬,৬৫৫৬, মস
ু িলম
২৮৩০,২৮৩১) ১০) আবূ রাইরা (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন, “জাােত ধনক
ু পিরমান ান
(িনয়ার) যসব বর উপর সূয উিদত িকা অিমত হে সসব ব চেয়ও উওম।” (সহীল বখু ারী
২৭৯৩,৩২৫৩,৪৮৮১, মস
ু িলম ১৮৮২,২৮২৬) ১১) আনাস (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন,
“জাােত একিট বাজার হেব, যখােন জাাতীগণ েতক বার আসেব। তখন উর িদক থেক বায়ু
বািহত হেব, যা তােদর চহারায় ও কাপেড় সগু  ছিডে় য় দেব। ফেল তােদর শাভা- সৗয আেরা বেড়
যােব । তারপর তাঁরা প-সৗয বি
ৃ িনেয় তােদর ীগেনর কােছ িফরেব। তখন তাঁরা তােদরেক দেখ
বলেব, “আাহর কসম! আপনােদর প-সৗয বেড় গেছ!” তাঁরাও বেল উঠেব, “আাহর কসম!
আমােদর যাবার পর তামােদরও প-সৗয বেড় গেছ!” (মস
ু িলম ২৮৩৩) ১২) সাহল ইবেন সা’দ
(রাঃ) হেত বিণত, রাসূল
ু াহ (সাঃ) বেলেছন, “জাাতীগণ জাােতর বালাখানািলেক এমন গভীরভােব
দখেব, যভােব তামরা আকােশর তারকা দেখ থাক।” (সহীল বখু ারী ৩২৫৬,৬৫৫৬,মস
ু িলম ২৮৩০,
২৮৩১) ১৩) উ রাবী (রাঃ)হেত বিণত, িতিন বেলন, রাসূল
ু াহ (সাঃ)-এর এমন এক মজিলেস উপিত
িছলাম, যখােন িতিন জাাত সেক আেলাচনা করিছেলন। শষ পয িতিন তা সমা করেলন এবং
আেলাচনার শেষ বলেলন, “জাােত এমন িনয়ামত (সখু -সামী) িবদমান আেছ যা কান চাখ দেখিন, যা
কান কান েনিন এবং যা কান মানেু ষর মেন তার ধারণার উেকও হয়িন। তারপর িতিন এই আয়াত পাঠ
করেলন, “তাঁরা শযাতাগ কের আকাা ও আশংকার সােথ তােদর িতপালকেক ডােক এবং আিম তােদর
যা িয দান কেরিছ তা হেত তাঁরা দান কের। কউই জােন না তার জন তার কৃতকেমর িবিনমেয় প
নয়ন-ীিতকর কী পরু ার লিু কেয় রাখা হেয়েছ।” (সূরা সাজদাহ ১৬-১৭, মস
ু িলম ২৮২৫) ১৪) আবূ সাইদ
খদু রী (রাঃ) ও আবূ রাইরা (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ) বেলেছন, “জাাতীরা যখন জাােত েবশ কের

যােব, তখন একজন ঘাষণাকারী ঘাষণা করেব য, তামােদর জন এখন অন জীবন; তামরা আর কখেনা
মরেব না। তামােদর জন এখন িচর স
ু া; তামরা আর কখেনা অসু হেব না। তামােদর জন এখন িচর
যৗবন; তামরা আর কখেনা বৃ হেব না। তামােদর জন এখন িচর সখু ও পরমান; তামরা আর কখেনা
ঃখ-ক পােব না।” (মস
ু িলম ২৮৩৬,২৮৩৭) ১৫) আবূ সাইদ খদু রী (রাঃ) হেত বিণত, নবী (সাঃ)
বেলেছন, “মহান ভু জাাতীেদরেক সোধন কের বলেবন, ‘হ জাােতর অিধবািসগণ!’ তাঁরা উের
বলেব, ‘হ আমােদর িতপালক! আিম হািযর আিছ, যাবতীয় সখু ও কলাণ তামার হােত আেছ।’ তখন
আাহ তাআলা বলেবন, ‘তামরা িক স হেয়ছ?’ তাঁরা বলেব, ‘আমােদর িক হেয়েছ য, স হব না? হ
আমােদর িতপালক! তুিম তা আমােদরেক সই িজিনস দান কেরছ, যা তামার কান সিেক
দান করিন।’
ৃ
তখন িতিন বলেবন, ‘এর চেয়ও উম িকছ ু তামােদরেক দান করব িক?’ তারা বলেব, ‘এর চেয়ও উম
ব আর কী হেত পাের?’ মহান ভু জবােব বলেবন, ‘তামােদর উপর আমার সি অিনবায করব। তারপর
আিম তামােদর িত কখেনা অস হব না।” (সহীল বখু ারী ৬৫৪৯,৭৫১৮,মস
ু িলম ১৮৩) ১৬) জারীর
ইবেন আুাহ (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলন, এক রােত আমরা রাসূল
ু াহ (সাঃ)-এর কােছ িছলাম। হঠাৎ
িতিন পূিনমার রােতর চাঁেদর িদেক তািকেয় বলেলন, “শান! িনয় তামরা তামােদর িতপালেক তমিন
 দখেত পােব, যমন  ঐ চাঁদেক দখেত পা। তাঁেক দখেত তামরা কান িভেডর় সুখহীন হেব
না।” (সহীল বখু ারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১,মস
ু িলম ৬৩৩) ১৭) সহু াইব (রাঃ) হেত বিণত, রাসূল
ু াহ (রাঃ)
বেলেছন, “জাাতীরা যখন জাােত েবশ কের যােব, তখন মহান বরকতময় আাহ বলেবন, ‘তামরা িক
চাও য, আিম তামােদর জন আেরা িকছ ু বিশ দই?’ তারা বলেব, ‘তুিম িক আমােদর মখু মল উল কের
দাওিন? আমােদরেক তুিম জাােত িব করিন এবং জাহাাম থেক মিু  দাওিন?’ তারপর আাহ (হঠাৎ)
পদা সিরেয় দেবন (এবং তারা তাঁর চহারা দশন লাভ করেব)। সত
ু রাং জাােতর ল যাবতীয় সখু সামীর মেধ জাাতীেদর িনকট তােদর ভুর দশন (দীদার)ই হেব সবেচেয় বশী িয়।” (মস
ু িলম ১৮১)
মহান আাহ বেলেছন, “িনয়ই যারা িবাস কেরেছ এবং ভাল কাজ কেরেছ তােদর িতপালক তােদর
িবােসর কারেন তােদরেক পথ দশন করেবন, শাির উদানসমূেহ তােদর (বাসােনর) তলেদশ িদেয়
নদীমালা বািহত থাকেব। সখােন তােদর বাক হেব, ‘সবু হানাকাাা’ (হ আাহ! তুিম মহান পিব)!
এবং পরেরর অিভবাদন হেব সালাম। আর তােদর শষ বাক হেব, ‘আলহাম িলািহ রািল আলামীন’
(সম শংসা সারা জাহােনর িতপালক আাহর জন)"। (সূরা ইউনসু ৯-১০)

