জাহান্নােমর ভয়াবহ শাস্িত
আল্লাহ তা‘আলা মানব জািতেক সৃষ্িটর শ্েরষ্ঠ জীব িহেসেব পৃিথবীেত
প্েররণ কেরেছন। উদ্েদশ্য হল: মানুষ এক আল্লাহর দাসত্ব করেব, তাঁর
সােথ কাউেক শরীক করেব না, সার্িবক জীবন একমাত্র অহীর িবধান
অনুযায়ী পিরচালনা করেব, রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শেকই একমাত্র
আদর্শ িহসােব গ্রহণ করেব। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এই উদ্েদশ্য
বাস্তবায়েনর লক্েষ মানব জািতর জন্য ইসলামেক একমাত্র দ্বীন িহেসেব
মেনানীত কের তার যাবতীয় িবিধ-িবধান অহী মারফত জািনেয় িদেয়েছন। পথ
প্রদর্শক িহেসেব যুেগ-যুেগ নবী-রাসূলগণেক প্েররণ কেরেছন। আল্লাহ
তা‘আলা
কেরেছন

তাঁর আনুগত্যশীল বান্দােদর সম্মািনত করার জন্য
জান্নাত। আর অমান্যকারীেদর লাঞ্িচত করার জন্য

সৃষ্িট
সৃষ্িট

কেরেছন জাহান্নাম। মৃত্যুর পেরই মানুেষর অবস্থান স্থল িনর্ধািরত
হেব। সৎকর্মশীল হেল জান্নােত এবং অসৎকর্মশীল হেল জাহান্নােম
িচরস্থায়ীভােব বসবাস করেব। জান্নােতর সূখ েযমন- মানুেষর কল্পনার
বাইের। জাহান্নােমর শাস্িতও েতমিন মানুেষর কল্পনার বাইের। এ
িবষেয় আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আেলােক জাহান্নােমর শাস্িতর স্বরূপ
তুেল ধরার প্রয়াস পাব ইন্শাআল্লাহ।
আল্লাহ তা‘আলা মানুষ এবং জ্িবন জািতেক সৃষ্িট কের পার্িথব জীবন
পিরচালনার জন্য ভাল-মন্দ দু’িট পথ েদিখেয় িদেয়েছন এবং বান্দার
প্রিতিট কােজর পূর্ণ প্রিতদান েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন। ভাল
কােজর প্রিতদান স্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কােজর প্রিতদান স্বরূপ
জাহান্নাম সৃষ্িট কেরেছন। আর এিট হল অহংকারী ও পাপীেদর
মর্মান্িতক আবাসস্থল। চূড়ান্ত দুঃখ, িধক্কার ও অনুতাপস্থল। যুগ
যুগ ধের দগ্ধীভূত চূড়ান্ত দািহকাশক্িত সম্পন্ন ভয়ংকর আগুেনর
েলিলহান বহ্িনিশখা এই জাহান্নােমর স্বরূপ ধারাবািহকভােব তুেল ধরা
হেব।
জাহান্নােমর অস্িতত্ব :
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

তাঁর

আনুগত্যশীল

বান্দােদর

জন্য

জান্নাত ও অমান্যকারীেদর জন্য জাহান্নাম সৃষ্িট কেরেছন যা
বর্তমােন িবদ্যমান এবং কখনই তা ধ্বংস হেব না। িতিন মানুষ ও জ্িবন
জািত সৃষ্িট করার পূর্েবই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্িট কেরেছন।
অতঃপর তার অিধবাসী সৃষ্িট কেরেছন। এ ব্যাপাের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল
জামা‘আত ঐক্যমত েপাষণ কেরেছন। তেব মু‘তািযলা ও ক্বাদািরয়াগণ এ
ব্যাপাের দ্িবমত েপাষণ কের বেলন- আল্লাহ তা‘আলা ক্িবয়ামেতর িদন

জান্নাত ও জাহান্নামেক সৃষ্িট করেবন।*১*
জাহান্নােমর িবদ্যমানতা সম্পর্েক কুরআন েথেক দলীল :
প্রথম দলীল : আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘েতামরা জাহান্নামেক ভয় কর যা
প্রস্তুত করা হেয়েছ কািফরেদর জন্য’ {সূরা আল-ইমরান: ১৩১}।
দ্িবতীয় দলীল : আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘িনশ্চয়ই জাহান্নাম েগাপন
ফাঁদ। সীমালংঘনকারীেদর জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল’ {সূরা নাবা: ২১২২}।
জাহান্নােমর িবদ্যমানতা সম্পর্েক হাদীছ েথেক দলীল :
প্রথম দলীল : হাদীেছ এেসেছ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) হেত
বর্িণত েয, আল্লাহর রাসূল (ছা.) বেলেছন, েতামােদর েকউ মারা েগেল
অবশ্যই তার সামেন সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থানস্থল উপস্থাপন করা
হয়। যিদ েস জান্নাতী হয়, তেব (অবস্থানস্থল) জান্নাতীেদর মধ্েয
েদখােনা
হয়।
আর
েস
জাহান্নামী
হেল,
তােক
জাহান্নামীেদর
(অবস্থানস্থল েদখােনা হয়) আর তােক বলা হয়, এ হচ্েছ েতামার
অবস্থান স্থল, ক্িবয়ামত িদবেস আল্লাহ েতামােক পুনরুত্িথত করা
অবিধ।*২*
দ্িবতীয় দলীল : অন্য হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) বেলন,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, আিম আমর ইবনু আিমর ইবেন লুহাই
খুযআহ্েক তার বিহর্গত নািড়ভুঁিড় িনেয় জাহান্নােমর আগুেন চলােফরা
করেত েদেখিছ। েসই প্রথম
প্রথা প্রচলন কের।*৩*

ব্যক্িত

েয

সা-য়্িযবাহ্

উৎসর্গ

করার

তৃতীয় দলীল : অন্য হাদীেছ এেসেছ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)
হেত বর্িণত। িতিন বেলন রাসূল (ছা.)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল।
েলােকরা িজজ্েঞস করল, েহ আল্লাহর রাসূল! আমরা েদখলাম, আপিন িনেজর
জায়গা হেত িক েযন ধরেছন, আবার েদখলাম, আপিন েযন িপছেন সের এেলন।
িতিন বলেলন, আিমেতা জান্নাত েদখিছলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুেরর
প্রিত হাত বািড়েয়িছলাম। আিম তা েপেয় েগেল দুিনয়া কািয়ম থাকা
পর্যন্ত অবশ্য েতামরা তা েখেত পারেত। অতঃপর আমােক জাহান্নাম
েদখােনা হয়, আিম আজেকর মত ভয়াবহ দৃশ্য কখেনা েদিখিন। আর আিম
েদখলাম, জাহান্নােমর অিধকাংশ বািসন্দা নারী। েলােকরা িজজ্েঞস
করল, েহ আল্লাহর রাসূল! কী কারেণ? িতিন বলেলন, তােদর কুফরীর
কারেণ। িজজ্েঞস করা হল, তারা িক আল্লাহর সােথ কুফরী কের? িতিন
জবাব িদেলন, তারা স্বামীর অবাধ্য থােক এবং ইহসান অস্বীকার কের।

তুিম যিদ তােদর কােরা প্রিত সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর েস
েতামার হেত (যিদ) সামান্য ত্রুিট পায়, তাহেল বেল েফেল, েতামার
কাছ েথেক কখেনা ভাল ব্যবহার েপলাম না।*৪*
চতুর্থ দলীল : অন্য হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) হেত
বর্িণত। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, আল্লাহ তা‘আলা যখন জান্নাত
সৃষ্িট করেলন, তখন িজবরাইল (আ.)-েক বলেলন, যাও, জান্নাত েদেখ আস।
িতিন িগেয় উহা এবং উহার অিধবাসীেদর জন্য েযই সমস্ত িজিনস আল্লাহ
তা‘আলা ৈতরী কের েরেখেছন, সবিকছু েদেখ আসেলন, এবং বলেলন, েহ
আল্লাহ! েতামার ইজ্জেতর কসম! েয েকহ এই জান্নােতর অবস্থা
সম্পর্েক শুনেব, েস অবশ্যই উহােত প্রেবশ করেব। (অর্থাৎ, প্রেবেশর
আকাঙ্খা করেব)। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জান্নােতর চারপার্েশ
কষ্টসমূহ দ্বারা েবষ্টন কের িদেলন, অতঃপর পুনরায় িজবরাইল (আ.)-েক
বলেলন, েহ িজবরাইল! আবার যাও এবং পুনরায় জান্নাত েদেখ আস। িতিন
িগেয় উহা েদেখ আসেলন এবং বলেলন, েহ আল্লাহ! এখন যা িকছু েদখলাম,
উহার প্রেবশপথ েয কষ্টকর। আমার আশংকা হচ্েছ েয, েকান একজনই উহােত
প্রেবশ করেব না। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলন, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা
যখন জাহান্নামেক সৃষ্িট করেলন, তখন বলেলন, েহ িজবরাইল! যাও,
জাহান্নাম েদেখ আস। িতিন েদেখ এেস বলেবন, েহ আল্লাহ! েতামার
ইজ্জেতর কসম! েয েকহ এই জাহান্নােমর ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনেব, েস
কখনও উহােত প্রেবশ করেব না। (অর্থাৎ, এমন কাজ করেব, যােত উহা হেত
েবঁেচ থাকেত পাের)। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর চারপার্েশ
প্রবৃত্িতর আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা েবষ্টন করেলন এবং পুনরায়
িজবরাইলেক বলেলন, আবার যাও এবং দ্িবতীয়বার উহা েদেখ আস। িতিন
েগেলন এবং এবার েদেখ এেস বলেলন, েহ আল্লাহ! েতামরা ইজ্জেতর কসম
কের বলিছ, আমার আশংকা হচ্েছ, একজন েলাকও উহােত প্রেবশ ব্যতীত
বাকী থাকেব না।*৫*
জাহান্নােমর সৃষ্িট সম্পর্েক িবেরাধীেদর যুক্িত ও তার জবাব
যুক্িত : যিদ বর্তমােন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্িট হেয় থােক
তাহেল ক্িবয়ামেতর িদন তা (জান্নাত ও জাহান্নাম) এবং তার
অিধবাসীরাও ধ্বংস হেয় যােব। এ মর্েম আল্লাহ তা‘আলার বাণী- তাঁর
(আল্লাহ) সত্ত্বা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল। {সূরা কাছাছ: ৮৮}
প্রত্েযক জীবেক মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেত হেব। {সূরা আেলইমরান: ৮৫} সুতরাং প্রত্েযক িজিনস েযেহতু ধ্বংস হেব, তাই পূর্েব
জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্িট হেল তা অনর্থক হেয় যায়। আর আল্লাহ
তা‘আলা অনর্থক েকান কাজ কেরন না।

জবাব : আল্লাহ তা‘আলা েয সকল বস্তু সৃষ্িট কের তার ধ্বংস
িলিপবদ্ধ কেরেছন ক্িবয়ামেতর িদন েস সকল বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হেয়
যােব। িকন্তু জান্নাত ও জাহান্নামেক আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করার
জন্য সৃষ্িট কেরনিন। অনুরূপভােব আল্লাহ্র আরশ যা জান্নােতর ছাদ
িহসােব থাকেব*৬* তাও ধ্বংস হেব না।*৭*
জাহান্নােমর অবস্থান
ওলামােয় আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত ঐক্যমত েপাষণ কেরন েয,
বর্তমােন জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় িবদ্যমান, পূর্েবর পর্েব
উল্েলিখত দলীল সমূহ যার স্পষ্ট প্রমাণ বহন কের। িকন্তু বর্তমান
অবস্থান িনেয় ওলামােয় েকরামেদর মধ্েয মতেভদ পিরলক্িষত হয়, যা
পর্যােলাচনা করেল িতনিট মত পাওয়া যায়। প্রথম মত : বর্তমােন
জাহান্নাম মািটর নীেচ অবস্িথত। দ্িবতীয় মত : বর্তমােন তা আসমােন
অবস্িথত। তৃতীয় মত : জাহান্নােমর বর্তমান অবস্থান সম্পর্েক
আল্লাহ তায়ালাই অিধক জ্ঞাত যা মানুেষর জ্ঞােনর বাইের। আর এই
মতিটই ছহীহ। কারণ, জাহান্নােমর অবস্থান সম্পর্েক কুরআন ও ছহীহ
হাদীছ েথেক েকান দলীল পাওয়া যায় না।
হােফয সুয়ূতী (রহ.) বেলন, জাহান্নােমর বর্তমান অবস্থান আল্লাহ
তা‘আলা ব্যতীত অন্য েকউ জােন না। আর আমার িনকেট এমন েকান অকাট্য
দলীল নাই যার উপর িভত্িত কের জাহান্নােমর অবস্থান িনর্িদষ্ট করা
েযেত পাের।*৮*
শায়খ

অিলউল্লাহ

েদহলভী

(রহ.)

বেলন,

জান্নাত

ও

জাহান্নােমর

িনর্িদষ্ট অবস্থান সম্পর্েক েকান স্পষ্ট দলীল নাই। বরং তা আল্লাহ
তা‘আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্িট ও িবশ্বজগৎ আমােদর
আয়ত্েতর বাইের।*৯* আল্লামা িছদ্দীক হাসান খান এই মতিটেকই ছহীহ মত
বেল আখ্যািয়ত কেরেছন।
হাশেরর িদেনর ভয়াবহ অবস্থা
হাদীেছ এেসেছ, আনাস ইবনু মািলক (রা.) হেত বর্িণত, রাসূলুল্লাহ
(ছা.) বলেলন, কািফরেদরেক হাশেরর মােঠ মুেখর মাধ্যেম হাঁিটেয়
উপস্িথত করা হেব। তখন এক ব্যক্িত বলল, েহ আল্লাহ্র রাসূল! মুেখর
ভের কািফরেদরেক িকভােব হাশেরর ময়দােন উঠােনা হেব? িতিন বলেলন,
দুিনয়ােত েয সত্তা দু’পােয়র উপর হাঁটান, িতিন িক ক্িবয়ামেতর িদন
মুেখর ভের হাঁটােত পারেবন না? তখন কাতাদাহ (রা.) বলেলন, আমােদর
প্রিতপালেকর ইয্যেতর কসম! অবশ্যই পারেবন।*১০*

অন্য হাদীেছ এেসেছ, আেয়শা (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন।
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, মানুষেক হাশেরর মােঠ উঠােনা হেব শূন্য
পা, উলঙ্গ েদহ এবং খাৎনা িবহীন অবস্থায়। আেয়শা (রা.) বেলন, আিম
তখন বললাম, েহ আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! তখন তাহেল পুরুষ ও নারীগণ
এেক অপেরর িদেক তাকােব। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেলন, েহ আেয়শা! এরকম
ইচ্েছ করার েচেয় তখনকার অবস্থা হেব অতীব সংকটময়। (কােজই িক কের
এেক অপেরর িদেক তাকােব)।*১১*
জাহান্নােমর স্তর
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দােদর পাপ অনুযায়ী শাস্িত প্রদান করার
জন্য জাহান্নােমর িবিভন্ন স্তর এবং স্তরেভেদ তােপর তারতম্য
সৃষ্িট কেরেছন। েযমন- িতিন মুনািফকেদর স্তর উল্েলখ কের বেলেছন,
‘মুনািফকগণ জাহান্নােমর িনম্নতম স্তের থাকেব’ {সূরা িনসা: ১৪৫}।
িতিন

অন্যত্র

বেলন,

‘প্রত্েযেক

যা

কের

তদনুসাের

তার

স্থান

রেয়েছ।’ {সূরা আনআম: ১৩২}
িতিন অন্যত্র বেলন,
‘েয আল্লাহ্র সন্তুষ্িটর অনুসরণ কেরেছ েসিক তার মত েয আল্লাহ্র
ক্েরাধ িনেয় িফের এেসেছ? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতই
না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তারা আল্লাহ্র িনকট িবিভন্ন মর্যাদার।
আর তারা যা কের, আল্লাহ তার ওপর সজাগ দৃষ্িট রােখন।’ {সূরা আেলইমরান: ১৬২-১৬৩}।
জাহান্নােমর দরজা সমূহ
জাহান্নােমর দরজা েমাট সাতিট যা আল্লাহ তা‘আলা পিবত্র কুরআন
মাজীেদ ইরশাদ কেরেছন, ‘অবশ্যই জাহান্নাম তােদর সকেলরই প্রিতশ্রুত
স্থান, উহার সাতিট দরজা আেছ, প্রত্েযক দরজার জন্য পৃথক পৃথক
শ্েরণী আেছ’ {সূরা িহিজর: ৪৩-৪৪}।
অত্র আয়ােতর ব্যাখ্যায় হােফয ইবেন কাছীর (রহ.) তাঁর তাফসীের
উল্েলখ
কেরন,
জাহান্নােমর
প্রত্েযক
দরজায়
শয়তান
ইবলীেসর
অনুসারীেদর িকছু অংেশর প্রেবেশর কথা িলখা আেছ, তারা েস দরজা িদেয়
প্রেবশ করেব, পালােনার েকান পথ থাকেব না।*১২*
প্রত্েযক জাহান্নামী তােদর আমল অনুযায়ী জাহান্নােমর দরজা িদেয়
প্রেবশ করেব এবং তার িনম্নতম স্তের অবস্থান করেব। আলী (রা.) হেত
বর্িণত, িতিন বেলন, ‘জাহান্নােমর সাতিট দরজা আেছ যা পর্যায়ক্রেম
একিট অপরিটর উপর অবস্িথত, সর্বপ্রথম প্রথমিট, অতঃপর দ্িবতীয়িট,

অতঃপর তৃতীয়িট
হেব’।*১৩*

পূর্ণ

হেব,

অনরূপভােব

সবগুেলা

দরজাই

পূর্ণ

এখােন দরজা বলেত স্তরেক বুঝােনা হেয়েছ। অর্থাৎ, জাহান্নােমর
সাতিট স্তর রেয়েছ যা একিট অপরিটর উপর অবস্িথত এবং তা পর্যায়ক্রেম
পূর্ণ হেব।
যখন কািফরেদরেক জাহান্নােমর িনকেট িনেয় আসা হেব তখন তার দরজা
সমূহ খুেল েদয়া হেব, অতঃপর তারা িচরস্থায়ীভােব বসবােসর জন্য
েসখােন প্রেবশ করেব।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘কািফরেদরেক জাহান্নােমর িদেক দেল দেল
তািড়েয় িনেয় যাওয়া হেব, যখন তারা জাহান্নােমর িনকেট উপস্িথত হেব
তখন ইহার প্রেবশদ্বারগুিল খুেল েদয়া হেব এবং জাহান্নােমর রক্ষীরা
তােদরেক বলেব, েতামােদর িনকেট িক েতামােদর মধ্য হেত রাসূল আেসিন
যারা েতামােদর িনকট েতামােদর প্রিতপালেকর আয়াত েতলাওয়াত করত এবং
এই িদেনর সাক্ষাত সম্বন্েধ েতামােদরেক সতর্ক করত? তখন তারা বলেব
অবশ্যই এেসিছল। বস্তুত কািফরেদর প্রিত শাস্িতর কথা আজ বাস্তবািয়ত
হেয়েছ’ {সূরা যুমার: ৭১}।
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা কািফরেদরেক লক্ষ কের বলেবন, ‘জাহান্নােমর
দ্বারসমূেহ প্রেবশ কর স্থায়ীভােব বসবােসর
অহংকারীেদর আবাসস্থল।’ {সূরা যুমার: ৭২}।

জন্য।

কত

িনকৃষ্ট

জাহান্নামীেদরেক জাহান্নােম িনক্েষেপর পর তার দরজাসমূহ এমনভােব
বন্ধ কের েদয়া হেব যা হেত েবর হওয়ার েকান অবকাশ থাকেব না।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘আর
কেরেছ, তারাই হতভাগ্য। তারা
{সূরা বালাদ: ১৯-২০}।

যারা আমার িনদর্শন প্রত্যাখ্যান
পিরেবষ্িটত হেব অবরুদ্ধ অগ্িনেত’

আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘দুর্েভাগ প্রত্েযেকর, েয পশ্চােত ও
সম্মুেখ েলােকর িনন্দা কের, েয অর্থ জমায় ও তা বার বার গননা কের,
েস ধারণা কের েয, তার অর্থ তােক অমর কের রাখেব, কখনও না, েস
অবশ্যই িনক্িষপ্ত হেব হুতামায়, তুিম িক জান হুতামা িক? ইহা
আল্লাহর প্রজ্জ্বিলত হুতাশন, যা হৃদয়েক গ্রাস করেব, িনশ্চয়ই ইহা
তােদরেক পিরেবষ্টন কের রাখেব দীর্ঘািয়ত স্তম্ভসমূেহ’ {সূরা
হুমাযাহ্: ১-৯}।

জাহান্নােমর প্রহরী
মহান
আল্লাহ
রাব্বুল
‘আলামীন
িনর্মমহৃদয়,
কেঠারস্বভাব
েফেরশতাগণেক জাহান্নােমর প্রহরী িনযুক্ত কেরেছন যারা আল্লাহর
আেদশ পালেন সদা প্রস্তুত থােক, কখেনাই তা অমান্য কের না। এ
সম্পর্েক আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ‘েহ মু’িমনগণ েতামরা িনেজেদরেক
এবং েতামােদর পিরবার-পিরজনেক জাহান্নােমর আগুন েথেক রক্ষা কর,
যার ইন্ধন হেব মানুষ ও পাথর, যােত িনেয়ািজত আেছ িনর্মমহৃদয়,
কেঠারস্বভাব েফেরশতাগণ, যারা অমান্য কের না আল্লাহ তাঁেদরেক যা
আেদশ কেরন তা পালেন। আর তাঁরা যা করেত আিদষ্ট হয় তাই পালন কের’
{সূরা আত-তাহরীম: ৬}।
আর জাহান্নােমর প্রহরী িহসােব িনেয়ািজত েফেরশতাগেণর সংখ্যা ১৯
জন। আল্লাহ তা‘আলা পিবত্র কুরআেন ইরশাদ কেরেছন: ‘আিম তােদরেক
িনক্েষপ করব সাকার-এ। তুিম িক জান সাকার িক? উহা তােদরেক জীিবত
অবস্থায় রাখেব না এবং মৃত অবস্থায়ও েছেড় েদেব না। ইহা গাত্রচর্ম
দগ্ধ করেব। সাকার-এর তত্ত্বাবধােন রেয়েছ উিনশজন প্রহরী’ {সূরা
মুদ্দাছিছর: ২৬-৩০}।
আয়ােত উল্েলিখত সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা কািফরেদরেক পরীক্ষায়
েফেলেছন। কারণ, তারা ধারণা কের েয, এই অল্প সংখ্যক েফেরশতার
শক্িতর সােথ িবপুল পিরমাণ জাহান্নামীেদর িবজয়লাভ সম্ভব। িকন্তু
তারা জােননা েয, একজন েফেরশতার শক্িত দুিনয়ার সকল মানুেষর েচেয়ও
েবশী। আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘আিম েফেরশতাগণেক জাহান্নােমর প্রহরী
িনযুক্ত কেরিছ, কািফরেদর পরীক্ষাস্বরূপই আিম তােদর এই সংখ্যা
উল্েলখ কেরিছ যােত িকতাবীেদর দৃঢ় প্রত্যয় জন্েম, িবশ্বাসীেদর
িবশ্বাস বৃদ্িধ হয় এবং িবশ্বাসীরা ও িকতাবীগণ সন্েদহ েপাষণ না
কের’ {সূরা মুদ্দাছিছর: ৩১}।
জাহান্নােমর প্রশস্ততা ও গভীরতা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অবাধ্য বান্দােদর শাস্িত েদয়ার জন্য
জাহান্নাম সৃষ্িট কেরেছন যার প্রশস্ততা িবশাল এবং গভীরতা অেনক
যার প্রমাণ িনম্নরূপ:
১- পৃিথবীর অিধকাংশ মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেব। জাহান্নামীেদর
সংখ্যার আিধক্য বর্ণনা করেত িগেয় রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন,
হাজাের নয়শত িনরানব্বই জন মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেব। এর পেরও
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদরেক িবশাল আকৃিতর েদহ দান করেবন।
েযমন- তােদর এক একিট দাঁত হেব উহুদ পাহােড়র সমান, এক কাঁধ েথেক

অপর কাঁেধর দুরুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বােরাহীর িতন িদেনর পথ,
চামড়া হেব িতন িদেনর পথ পিরমান েমাটা, যা জাহান্নামীেদর েদহ অবয়ব
অধ্যােয় আেলাচনা করব ইন্শাআল্লাহ। এেতা িবশালাকৃিতর হাজাের নয়শত
িনরানব্বই জন মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেলও তা পূর্ণ হেব না।
েশষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর িনেজর পাঁ জাহান্নােম প্রেবশ
করােবন।
আল্লাহ
তা‘আলা
জাহান্নামেক
বলেবন:
‘েসিদন
আিম
জাহান্নামেক িজজ্েঞস করব, তুিম িক পূর্ণ হেয় েগছ? জাহান্নাম
বলেব, আরও িকছু আেছ িক?’ {সূরা ক্বাফ: ৩০}।
এই উত্তর শুেন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর িনজ পাঁ জাহান্নােমর মধ্েয
প্রেবশ করােবন। এ সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আনাস ইবেন মােলক (রা.)
হেত বর্িণত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, জাহান্নােম অনবরত (জ্িবনমানুষ) েক িনক্েষপ করা হেব। তখন জাহান্নাম বলেত থাকেব, আেরা অিধক
িকছু আেছ িক? এভােব ততক্ষণ পর্যন্ত বলেত থাকেব, যতক্ষণ না আল্লাহ
তা‘আলা তাঁর িনজ পাঁ প্রেবশ করােবন। তখন জাহান্নােমর একাংশ অপর
অংেশর সােথ িমেল যােব এবং বলেব, েতামার মর্যাদা ও অনুগ্রেহর কসম!
যেথষ্ট হেয়েছ, যেথষ্ট হেয়েছ।*১৪*
২-

জাহান্নােমর

গভীরতা

সম্পর্েক

হাদীেছ

এেসেছ,

আবু

হুরায়রাহ

(রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর
সােথ িছলাম। যখন িতিন একিট শব্দ শুনেলন তখন বলেলন, েতামরা িক জান
এটা িক? তখন আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জােনন।
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেলন, এিট এক খন্ড পাথর যা জাহান্নােমর মধ্েয
িনক্েষপ করা হেয়েছ ৭০ বছর পূর্েব, এখন পর্যন্ত েস িনেচর িদেক
অবতরণ করেছ জাহান্নােমর তলা খুেজ পাওয়া অবিধ। অন্য হাদীেছ এেসেছ,
আনাস (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) একদা একিট
বড় পাথর খন্েডর িদেক ইশারা কের বেলন েয, যিদ এই পাথরিট
জাহান্নােমর িকনারা িদেয় তার িভতের িনক্েষপ করা যায়, তেব ৭০
বছেরও েস তলা পােবনা।*১৫*
৩- জাহান্নাম এেতা িবশাল েয, ক্িবয়ামেতর িদন তােক েটেন আনেত
িবপুল পিরমাণ েফেরশতার প্রেয়াজন হেব। হাদীেছ এেসেছ, আব্দুল্লাহ
ইবেন মাস’উদ (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.)
বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন জাহান্নামেক এমন অবস্থায় উপস্িথত করা
হেব, যার ৭০ িট লাগাম হেব এবং প্রিতিট লাগােমর সােথ ৭০ হাজার
েফেরশতা থাকেব, তাঁরা তা েটেন আনেব।*১৬*
৪- ক্িবয়ামেতর িদন আল্লাহর দু’িট িবশাল সৃষ্িট চন্দ্র-সূর্যেক

জাহান্নােম িনক্েষপ করা হেব, যার প্রমােণ বায়হাক্বীেত বর্িণত
হেয়েছ: হাসান বাছরী (রহ.) বেলন, আবু হুরায়রাহ (রা.) আমােদরেক
রাসূল (ছা.) হেত বর্ণনা কেরন, িতিন বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন সূর্য
ও চন্দ্রেক দুিট পিনেরর আকৃিত বািনেয় জাহান্নােম িনক্েষপ করা
হেব। তখন হাসান বাছরী িজজ্েঞস করেলন, তােদর অপরাধ িক? জবােব আবু
হুরায়রাহ বলেলন, আিম রাসূল (ছা.) হেত এ ব্যাপাের যা িকছু শুেনিছ,
তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুেন হাসান বাছরী নীরব হেয় েগেলন।*১৭*
উপেরাল্িলিখত দলীল সমূহ েথেক প্রতীয়মাণ হয় েয, জাহান্নােমর
িবশালত্ব অকল্পনীয়। কারণ এত িবশালাকৃিতর হাজাের নয়শত িনরানব্বই
জন জাহান্নামী এবং পৃিথবী েথেক ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যেক
জাহান্নােম িনক্েষপ করার পেরও যিদ তার েপট পূর্ণ করার জন্য
আল্লাহ তা‘আলার িনেজর পাঁ প্রেবশ করােনার প্রেয়াজন হয়, তাহেল তা
কত িবশাল হেত পাের তা আমােদর কল্পনার বাইের। আল্লাহ আমােদর তা
হেত রক্ষা করুন। আমীন!
জাহান্নােমর জ্বালানী
মহান আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর জ্বালানী িহসােব পাথর এবং
পািপষ্ঠ কািফরেদরেক িনর্ধারণ কেরেছন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘েহ
মুিমনগণ!
েতামরা
িনেজেদরেক
এবং
েতামােদর
পিরবার-পিরজনেক
জাহান্নােমর আগুন েথেক রক্ষা কর, যার ইন্ধন হেব মানুষ এবং পাথর,
যােত িনেয়ািজত আেছ িনর্মমহৃদয়, কেঠারস্বভাব িফিরশতাগণ, যারা
অমান্য কেরনা তা, যা আল্লাহ তােদরেক আেদশ কেরন। আর তারা যা করেত
আিদষ্ট হয় তাই কের’ {সূরা আত-তাহরীম: ৬}।
অত্র

আয়ােত

মানুষ

বলেত

কািফর-মুশিরকেদরেক

বুঝােনা

হেয়েছ

যারা

জাহান্নােমর আগুেন জ্বলেব। আর পাথর বলেত েকান প্রকােরর পাথর যা
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর জ্বালানী িহসােব ব্যাবহার করেবন তা
আল্লাহ তায়ালাই ভাল জােনন। তেব বলা হেয় থােক, ইহা ঐ সমস্ত
মুর্িত, কািফর-মুশিরকরা যােদর ইবাদত কের। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন,
‘েতামরা এবং আল্লাহর পিরবর্েত েতামরা যােদর ইবাদত কর েসগুিল েতা
জাহান্নােমর ইন্ধন; েতামরা সকেল উহােত প্রেবশ করেব’ {সূরা
আম্িবয়া: ৯৮}*১৮* িকছু সংখ্যক সালােফ ছােলহীন বেলেছন, ইহা গন্ধক
পাথর যা আগুনেক প্রজ্জ্বিলত কের।*১৯*
আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা.) বেলন, এটা গন্ধক পাথর যা আগুনেক
প্রজ্জ্বিলত কের, যা আল্লাহ তা‘আলা আসমান-যমীন সৃষ্িটর সময়
সৃষ্িট কের কািফরেদর জন্য িনর্ধারণ কেরেছন।*২০*

ইবেন রজব (রহ.) বেলন, অিধকাংশ মুফাসিসরগণ পাথর বলেত গন্ধক পাথরেক
বুিঝেয়েছন যা আগুনেক প্রজ্জ্বিলত কের এবং বলা হেয় থােক এই আগুেন
পাঁচ প্রকার শাস্িত িবদ্যমান। ১- দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বিলতকরণ। ২অিত দুর্গন্ধময়। ৩- অিতিরক্ত েধাঁয়া িনসৃতকরণ ৪- কিঠনভােব শরীেরর
সােথ আগুেনর সংযুক্তকরণ। ৫- তােপর প্রখরতা।*২১*
মানুষ আল্লাহ তা‘আলােক বাদ িদেয় েয সকল ব্যক্িত বা বস্তুেক
মা‘বুদ িহসােব গ্রহণ কেরেছ, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর জ্বালানী
িহসােব মানুষ এবং পাথেরর সােথ েস সকল মা‘বুদেদরেকও জাহান্নােম
িনক্েষপ করেবন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘েতামরা এবং আল্লাহর
পিরবর্েত েতামরা যােদর ইবাদত কর েসগুিলেতা জাহান্নােমর ইন্ধন,
েতামরা সকেল তােত প্রেবশ করেব। যিদ তারা ইলাহ হেতা তেব তারা
জাহান্নােম প্রেবশ করত না, তােদর সকেলই তােত (জাহান্নােম) স্থায়ী
হেব’ {সূরা আম্িবয়া: ৯৮-৯৯}।
জাহান্নােমর আগুেনর প্রখরতা এবং েধাঁয়ার আিধক্য
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘আর বাম িদেকর দল, কত হতভাগ্য বাম িদেকর দল!
তারা থাকেব তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পািনেত, আর
প্রচন্ড কােলা েধাঁয়ার ছাঁয়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়’ {সূরা
ওয়ািক‘আহ: ৪১-৪৪}।
অত্র আয়াত সমূহ েথেক প্রমািণত হয় েয, আল্লাহ তা‘আলা ক্িবয়ামেতর
িদেনর প্রচন্ড তাপ েথেক মানুষেক ঠান্ডা করেবন িতনিট বস্তু
দ্বারা, তা হল: ১- পািন ২- বাতাস এবং ৩- ছাঁয়া, যার সামান্যটুকুও
জাহান্নামীেদরেক েদয়া হেব না।
অতএব,

জাহান্নােমর

বাতাস

যা

তার

অিধবাসীেদরেক

েদয়া

হেব,

তা

প্রচন্ড গরম বাতাস। আর পািন যা পান করেত েদয়া হেব, তা প্রচন্ড
গরম পািন। আর ছাঁয়া যা তােদরেক আচ্ছাদন কের রাখেব, তা
জাহান্নােমর আগুন িনসৃত েধাঁয়ার ছাঁয়া। এগুেলা জাহান্নামীেদর
েকান উপকাের আসেব না, বরং এগুেলা তােদর অিধক শাস্িতর কারণ হেব।
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘চল িতন শাখািবিশষ্ট ছাঁয়ার িদেক, েয ছাঁয়া
শীতল নেহ এবং যা রক্ষা কের না অগ্িনিশখা হেত, উহা উৎক্েষপ করেব
বৃহৎ স্ফুিলংগ অট্টািলকাতুল্য, উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্েরণী সদৃশ’
{সূরা মুরসালাত: ৩০-৩৩}।
অত্র আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর আগুন িনসৃত েধাঁয়ার িতনিট
প্রকার উল্েলখ কেরেছন, ১- ছাঁয়া সদৃশ েধাঁয়া যা শীতল কের না। ২-

এই েধাঁয়া জ্বলন্ত অগ্িনিশখা েথেক রক্ষা করেত পাের না। ৩- এই
েধাঁয়া েমাটা কােলা উষ্ট্ির সদৃশ।
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নােমর আগুেনর প্রখরতা উল্েলখ কের বেলন, ‘আিম
তােক িনক্েষপ করব সাকার-এ, তুিম িক জান সাকার িক? উহা তােদরেক
জীিবতাবস্থায় রাখেব না এবং মৃত অবস্থায়ও েছেড় েদেব না, ইহা েতা
গাত্রচর্ম দগ্ধ করেব’ {সূরা মুদ্দাছিছর: ২৬-২৯}।
অতএব, জাহান্নােমর আগুন জাহান্নামীেদর সবিকছু েখেয় ধ্বংস কের
েফলেব।
তারা
েসখােন
না
পারেব
মরেত,
না
পারেব
বাঁচেত।
জাহান্নামীেদর চামড়া-মাংস পুিড়েয় হাড্িড পর্যন্ত েপৗঁেছ যােব এবং
েপেটর েভতেরর সবিকছু েবর কের েফলেব।
জাহান্নােমর আগুেনর প্রখরতা সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ
(রা.) হেত বর্িণত। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, েতামােদর আগুন
জাহান্নােমর আগুেনর সত্তর ভােগর এক ভাগ মাত্র। বলা হল, েহ
আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীেদরেক
আগুনই েতা যেথষ্ট িছল। িতিন

শাস্িত
বলেলন,

েদওয়ার জন্য দুিনয়ার
দুিনয়ার আগুেনর উপর

জাহান্নােমর আগুেনর তাপ আেরা উনসত্তর গুণ বািড়েয় েদয়া হেয়েছ,
প্রত্েযক অংেশ তার সমপিরমাণ উত্তাপ রেয়েছ।*২২*
আর জাহান্নােমর আগুেনর তাপ কখেনা প্রশিমত হেবনা। আল্লাহ তা‘আলা
বেলন, ‘অতঃপর েতামরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আিম েতা েতামােদর শাস্িতই
শুধু বৃদ্িধ করব’ {সূরা নাবা: ৩০}।
িতিন অন্যত্র বেলন, ‘যখনই উহা (জাহান্নােমর আগুন) স্িতিমত হেব
আিম তখনই তােদর
ইসরাঈল: ৯৭}।

জন্য

অগ্িনিশখা

বৃদ্িধ

কের

েদব’

{সূরা

বানী

যার কারেণ জাহান্নামীরা কখেনা সামান্যটুকু িবশ্রােমর অবকাশ পােব
না এবং তােদর েথেক শাস্িতর িকছুই কমােনা হেব না। আল্লাহ তা‘আলা
বেলন, ‘সুতরাং তােদর শাস্িত লাঘব করা হেব না এবং তারা েকান
সাহায্যপ্রাপ্ত হেব না’ {সূরা বাক্বারহা: ৮৬}।
ইবেন উমার (রা.)-এর স্বপ্েন জাহান্নাম দর্শন
ইবনু উমার (রা.) হেত বর্িণত। িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর
েবশ কেয়কজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর যুেগ স্বপ্ন েদখেতন।
অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কােছ তা বর্ণনা করেতন। আর
রাসূলুল্লাহ (ছা.) এগুেলার ব্যাখ্যা িদেতন যা আল্লাহ ইচ্ছা

করেতন। আিম তখন অল্প বয়েসর যুবক। আর িবেয়র পূর্েব মসিজদই িছল
আমার ঘর। আিম মেন মেন িনেজেক সম্েবাধন কের বললাম, যিদ েতামার
মধ্েয েকান কল্যাণ থাকত তাহেল তুিম তাঁেদর মত স্বপ্ন েদখেত। আিম
এক রােত িবছানায় শুেয় শুেয় বললাম, েহ আল্লাহ! আপিন যিদ জােনন েয,
আমার মধ্েয েকান কল্যাণ আেছ তাহেল আমােক েকান একিট স্বপ্ন েদখান।
আিম ঐ অবস্থায়ই (ঘুিমেয়) থাকলাম। েদখলাম আমার কােছ দু’জন েফেরশতা
এেসেছন। তাঁেদর প্রত্েযেকর হােতই েলাহার একিট কের হাতুিড়। তারা
আমােক িনেয় (জাহান্নােমর িদেক) এেগাচ্েছ। আর আিম তাঁেদর দু’জেনর
মােঝ েথেক আল্লাহর কােছ দু’আ করিছ, েহ আল্লাহ! আিম জাহান্নাম
েথেক আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিছ। এরপর আমােক েদখােনা হল েয,
একজন েফেরশতা আমার কােছ এেসেছন। তাঁর হােত েলাহার একিট হাতুিড়।
েস আমােক বলল, েতামার অবশ্যই েকান ভয় েনই। তুিম খুবই ভাল েলাক,
যিদ অিধক কের ছালাত আদায় করেত! তাঁরা আমােক িনেয় চলল, অবেশেষ
তাঁরা আমােক জাহান্নােমর িকনারায় দাঁড় কারােলন, (যা েদখেত) কূেপর
মত েগাল আকৃিতর। আর কূেপর মত এরও রেয়েছ অেনক িশং। আর দু’িশং-এর
মাঝখােন একজন েফেরশতা, যার হােত েলাহার একিট হাতুিড়। আর আিম এেত
িকছু েলাকেক (জাহান্নােম) িশকল পিরিহত েদখলাম। তােদর মাথা িছল
িনেচর
অতঃপর

িদেক। কুরাইেশর এক ব্যক্িতেক েসখােন আিম িচেন েফললাম।
তারা আমােক ডান িদেক িনেয় িফরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আিম

হাফছাহ (রা.)-এর িনকট বর্ণনা করলাম। আর হাফছাহ (রা.) তা
রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর িনকট বর্ণনা করেলন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.)
বলেলন, আব্দুল্লাহ েতা েনককার েলাক। নােফ’ (রহ.) বেলন, এরপর েথেক
িতিন সর্বদা অিধক কের (নফল) ছালাত আদায় করেতন।*২৩*
িনশ্চয়ই ইহা তােদরেক পিরেবষ্টন কের রাখেব দীর্ঘািয়ত স্তম্ভসমূেহ’
{সূরা হুমাযাহ্: ১-৯}।
জাহান্নােমর প্রহরী
মহান
আল্লাহ
রাব্বুল
‘আলামীন
িনর্মমহৃদয়,
কেঠারস্বভাব
েফেরশতাগণেক জাহান্নােমর প্রহরী িনযুক্ত কেরেছন যারা আল্লাহর
আেদশ পালেন সদা প্রস্তুত থােক, কখেনাই তা অমান্য কের না। এ
সম্পর্েক আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ‘েহ মু’িমনগণ েতামরা িনেজেদরেক
এবং েতামােদর পিরবার-পিরজনেক জাহান্নােমর আগুন েথেক রক্ষা কর,
যার ইন্ধন হেব মানুষ ও পাথর, যােত িনেয়ািজত আেছ িনর্মমহৃদয়,
কেঠারস্বভাব েফেরশতাগণ, যারা অমান্য কের না আল্লাহ তাঁেদরেক যা
আেদশ কেরন তা পালেন। আর তাঁরা যা করেত আিদষ্ট হয় তাই পালন কের’
{সূরা আত-তাহরীম: ৬}।

আর জাহান্নােমর প্রহরী িহসােব িনেয়ািজত েফেরশতাগেণর সংখ্যা ১৯
জন। আল্লাহ তা‘আলা পিবত্র কুরআেন ইরশাদ কেরেছন: ‘আিম তােদরেক
িনক্েষপ করব সাকার-এ। তুিম িক জান সাকার িক? উহা তােদরেক জীিবত
অবস্থায় রাখেব না এবং মৃত অবস্থায়ও েছেড় েদেব না। ইহা গাত্রচর্ম
দগ্ধ করেব। সাকার-এর তত্ত্বাবধােন রেয়েছ উিনশজন প্রহরী’ {সূরা
মুদ্দাছিছর: ২৬-৩০}।
আয়ােত উল্েলিখত সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা কািফরেদরেক পরীক্ষায়
েফেলেছন। কারণ, তারা ধারণা কের েয, এই অল্প সংখ্যক েফেরশতার
শক্িতর সােথ িবপুল পিরমাণ জাহান্নামীেদর িবজয়লাভ সম্ভব। িকন্তু
তারা জােননা েয, একজন েফেরশতার শক্িত দুিনয়ার সকল মানুেষর েচেয়ও
েবশী। আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘আিম েফেরশতাগণেক জাহান্নােমর প্রহরী
িনযুক্ত কেরিছ, কািফরেদর পরীক্ষাস্বরূপই আিম তােদর এই সংখ্যা
উল্েলখ কেরিছ যােত িকতাবীেদর দৃঢ় প্রত্যয় জন্েম, িবশ্বাসীেদর
িবশ্বাস বৃদ্িধ হয় এবং িবশ্বাসীরা ও িকতাবীগণ সন্েদহ েপাষণ না
কের’ {সূরা মুদ্দাছিছর: ৩১}।
জাহান্নােমর প্রশস্ততা ও গভীরতা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অবাধ্য বান্দােদর শাস্িত েদয়ার জন্য
জাহান্নাম সৃষ্িট কেরেছন যার প্রশস্ততা িবশাল এবং গভীরতা অেনক
যার প্রমাণ িনম্নরূপ:
১- পৃিথবীর অিধকাংশ মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেব। জাহান্নামীেদর
সংখ্যার আিধক্য বর্ণনা করেত িগেয় রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন,
হাজাের নয়শত িনরানব্বই জন মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেব। এর পেরও
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদরেক িবশাল আকৃিতর েদহ দান করেবন।
েযমন- তােদর এক একিট দাঁত হেব উহুদ পাহােড়র সমান, এক কাঁধ েথেক
অপর কাঁেধর দুরুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বােরাহীর িতন িদেনর পথ,
চামড়া হেব িতন িদেনর পথ পিরমান েমাটা, যা জাহান্নামীেদর েদহ অবয়ব
অধ্যােয় আেলাচনা করব ইন্শাআল্লাহ। এেতা িবশালাকৃিতর হাজাের নয়শত
িনরানব্বই জন মানুষ জাহান্নােম প্রেবশ করেলও তা পূর্ণ হেব না।
েশষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর িনেজর পাঁ জাহান্নােম প্রেবশ
করােবন।
আল্লাহ
তা‘আলা
জাহান্নামেক
বলেবন:
‘েসিদন
আিম
জাহান্নামেক িজজ্েঞস করব, তুিম িক পূর্ণ হেয় েগছ? জাহান্নাম
বলেব, আরও িকছু আেছ িক?’ {সূরা ক্বাফ: ৩০}।
এই উত্তর শুেন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর িনজ পাঁ জাহান্নােমর মধ্েয
প্রেবশ করােবন। এ সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আনাস ইবেন মােলক (রা.)

হেত বর্িণত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, জাহান্নােম অনবরত (জ্িবনমানুষ) েক িনক্েষপ করা হেব। তখন জাহান্নাম বলেত থাকেব, আেরা অিধক
িকছু আেছ িক? এভােব ততক্ষণ পর্যন্ত বলেত থাকেব, যতক্ষণ না আল্লাহ
তা‘আলা তাঁর িনজ পাঁ প্রেবশ করােবন। তখন জাহান্নােমর একাংশ অপর
অংেশর সােথ িমেল যােব এবং বলেব, েতামার মর্যাদা ও অনুগ্রেহর কসম!
যেথষ্ট হেয়েছ, যেথষ্ট হেয়েছ।*১৪*
২- জাহান্নােমর গভীরতা সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ
(রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর
সােথ িছলাম। যখন িতিন একিট শব্দ শুনেলন তখন বলেলন, েতামরা িক জান
এটা িক? তখন আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জােনন।
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেলন, এিট এক খন্ড পাথর যা জাহান্নােমর মধ্েয
িনক্েষপ করা হেয়েছ ৭০ বছর পূর্েব, এখন পর্যন্ত েস িনেচর িদেক
অবতরণ করেছ জাহান্নােমর তলা খুেজ পাওয়া অবিধ। অন্য হাদীেছ এেসেছ,
আনাস (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) একদা একিট
বড় পাথর খন্েডর িদেক ইশারা কের বেলন েয, যিদ এই পাথরিট
জাহান্নােমর িকনারা িদেয় তার িভতের িনক্েষপ করা যায়, তেব ৭০
বছেরও েস তলা পােবনা।*১৫*
৩- জাহান্নাম এেতা িবশাল েয, ক্িবয়ামেতর িদন তােক েটেন আনেত
িবপুল পিরমাণ েফেরশতার প্রেয়াজন হেব। হাদীেছ এেসেছ, আব্দুল্লাহ
ইবেন মাস’উদ (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.)
বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন জাহান্নামেক এমন অবস্থায় উপস্িথত করা
হেব, যার ৭০ িট লাগাম হেব এবং প্রিতিট লাগােমর সােথ ৭০ হাজার
েফেরশতা থাকেব, তাঁরা তা েটেন আনেব।*১৬*
৪- ক্িবয়ামেতর িদন আল্লাহর দু’িট িবশাল সৃষ্িট চন্দ্র-সূর্যেক
জাহান্নােম িনক্েষপ করা হেব, যার প্রমােণ বায়হাক্বীেত বর্িণত
হেয়েছ: হাসান বাছরী (রহ.) বেলন, আবু হুরায়রাহ (রা.) আমােদরেক
রাসূল (ছা.) হেত বর্ণনা কেরন, িতিন বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন সূর্য
ও চন্দ্রেক দুিট পিনেরর আকৃিত বািনেয় জাহান্নােম িনক্েষপ করা
হেব। তখন হাসান বাছরী িজজ্েঞস করেলন, তােদর অপরাধ িক? জবােব আবু
হুরায়রাহ বলেলন, আিম রাসূল (ছা.) হেত এ ব্যাপাের যা িকছু শুেনিছ,
তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুেন হাসান বাছরী নীরব হেয় েগেলন।*১৭*
উপেরাল্িলিখত দলীল সমূহ েথেক প্রতীয়মাণ হয় েয, জাহান্নােমর
িবশালত্ব অকল্পনীয়। কারণ এত িবশালাকৃিতর হাজাের নয়শত িনরানব্বই
জন জাহান্নামী এবং পৃিথবী েথেক ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যেক

জাহান্নােম িনক্েষপ করার পেরও যিদ তার েপট পূর্ণ করার জন্য
আল্লাহ তা‘আলার িনেজর পাঁ প্রেবশ করােনার প্রেয়াজন হয়, তাহেল তা
কত িবশাল হেত পাের তা আমােদর কল্পনার বাইের। আল্লাহ আমােদর তা
হেত রক্ষা করুন। আমীন!
ক্িবয়ামেতর পূর্েব েকউ স্বচক্েষ জাহান্নাম দর্শন কেরেছন িক?
রাসূলুল্লাহ
(ছা.)
তাঁর
জীবদ্দশােতই
জাহান্নামেক
েদেখেছন,
েযমিনভােব িতিন জান্নাতেক েদেখেছন। যার প্রমােণ বুখারী ও মুসিলম
শরীেফ বর্িণত হেয়েছ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হেত বর্িণত।
িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল।…েলােকরা
িজজ্েঞস করল, েহ আল্লাহর রাসূল! আমরা েদখলাম, আপিন িনেজর জায়গা
হেত িক েযন ধরেছন, আবার েদখলাম, আপিন েযন িপছেন সের এেলন। িতিন
বলেলন, আিমেতা জান্নাত েদখিছলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুেরর প্রিত হাত
বািড়েয়িছলাম। আিম তা েপেয় েগেল দুিনয়া ক্বািয়ম থাকা পর্যন্ত
অবশ্য েতামরা তা েখেত পারেত। অতঃপর আমােক জাহান্নাম েদখােনা হয়,
আিম আজেকর মত ভয়াবহ দৃশ্য কখেনা েদিখিন। আর আিম েদখলাম,
জাহান্নােমর অিধকাংশ বািসন্দা নারী। েলােকরা িজজ্েঞস করল, েহ
আল্লাহর রাসূল! কী কারেণ? িতিন বলেলন, তােদর কুফরীর কারেণ।
িজজ্েঞস করা হল, তারা িক আল্লাহর সােথ কুফরী কের? িতিন জবাব
িদেলন, তারা স্বামীর অবাধ্য থােক এবং ইহসান অস্বীকার কের। তুিম
যিদ তােদর কােরা প্রিত সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর েস েতামার
হেত (যিদ) সামান্য ত্রুিট পায়, তাহেল বেল েফেল, েতামার কাছ েথেক
কখেনা ভাল ব্যবহার েপলাম না।*২৪*
অন্য হাদীেছ এেসেছ, আসমা িবনেত আবু বকর (রা.) হেত বর্িণত েয,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) একবার সূর্যগ্রহেণর ছালাত আদায় করেলন।…অতঃপর
ছালাত েশষ কের িফের বলেলন, জান্নাত আমার খুবই িনকেট এেস িগেয়িছল।
এমনিক আিম যিদ েচষ্টা করতাম তাহেল জান্নােতর একগুচ্ছ আঙ্গুর
েতামােদর এেন িদেত পারতাম। আর জাহান্নামও আমার এেকবাের িনকটবর্তী
হেয় িগেয়িছল। এমনিক আিম বেল উঠলাম, েহ আল্লাহ আিমও িক তােদর
সােথ? আিম একজন স্ত্রীেলাকেক েদখেত েপলাম। আবু হুরায়রাহ্ (রা.)
বেলন, আমার মেন হয় িতিন বেলিছেলন, একিট িবড়াল তােক খামচাচ্েছ।
আিম িজজ্েঞস করলাম, এ স্ত্রীেলাকিটর এমন অবস্থা েকন? েফেরশতাগণ
জবাব িদেলন, েস একিট িবড়ালেক আটিকেয় েরেখিছল, ফেল িবড়ালিট
অনাহাের মারা যায়। উক্ত স্ত্রীেলাকিট তােক েখেতও েদয়িন এবং তােক
েছেড়ও েদয়িন, যােত েস আহার করেত পাের।*২৫*
অনুরূপভােব মৃত্যুর পের মানুষ তার বারযাখী জীবেন তােদর অবস্থান

অবেলাকন করেব। মুিমন ব্যক্িতগণ জান্নাত এবং কািফরগণ জাহান্নাম
অবেলাকন করেবন। অন্য হাদীেছ এেসেছ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)
হেত বর্িণত েয, আল্লাহর রাসূল (ছা.) বেলেছন, েতামােদর েকউ মারা
েগেল অবশ্যই তার সামেন সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল
উপস্থাপন করা হয়। যিদ েস জান্নাতী হয়, তেব (অবস্থান স্থল)
জান্নাতীেদর মধ্েয েদখােনা হয়। আর েস জাহান্নামী হেল, তােক
জাহান্নামীেদর (অবস্থান স্থল েদখােনা হয়) আর তােক বলা হয়, এ
হচ্েছ েতামার অবস্থান স্থল, ক্িবয়ামত িদবেস আল্লাহ েতামােক
পুনরুত্িথত করা অবিধ।*২৬*
জাহান্নামীেদর েদেহর আকৃিত
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদরেক কিঠন েথেক কিঠনতর শাস্িত েদয়ার
লক্েষ তােদরেক িবশালাকৃিতর েদহ দান করেবন। েযমন- তােদর এক কাঁধ
েথেক অপর কাঁেধর দূরত্ব হেব দ্রুতগামী েঘাড়ার িতন িদেনর পথ, এক
একিট দাঁত হেব উহুদ পাহােড়র সমান, চামড়া হেব িতন িদেনর পথ
সমতুল্য েপার বা েমাটা। এ সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ
(রা.) সূত্ের নবী (ছা.) হেত বর্িণত। িতিন বেলন, কািফেরর দু’কােধর
মােঝর দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বােরাহীর িতন িদেনর ভ্রমণপেথর
সমান হেব।*২৭*
অন্য হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, কািফেরর এক একিট দাঁত হেব উহুদ
পাহােড়র সমান এবং শরীেরর চামড়া হেব িতন িদেনর সফেরর দূরত্ব
পিরমাণ েমাটা।*২৮*
অন্য হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন কািফেরর দাঁত হেব উহুদ
পাহাড়সম বড়, রান বা উরু হেব বাইযা পাহাড়সম িবশাল এবং তার
িনতম্বেদশ হেব রাবাযার মত িতন িদেনর চলার পেথর দূরত্ব পিরমাণ
িবস্তৃত।*২৯*
অন্য হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.)
বেলেছন, জাহান্নামীেদর মধ্েয কািফেরর শরীেরর চামড়া হেব িবয়াল্িলশ
হাত েমাটা, দাঁত হেব উহুদ পাহােড়র সমান এবং জাহান্নােম তার বসার
স্থান হেব মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পিরমাণ।*৩০*
জাহান্নামীেদর খাদ্য-পানীয় এবং েপাষাক-পিরচ্ছদ
জাহান্নামীেদর খাদ্য হেব যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ।

আর পানীয় হেব রক্ত-পুঁজ িমশ্িরত গরম দূর্গন্ধময় পািন। আল্লাহ
তা‘আলা পিবত্র কুরআন মাজীেদ ইরশাদ কেরন, ‘তােদর জন্য খাদ্য থাকেব
না কাঁটাযুক্ত ফল ব্যতীত, যা তােদরেক পুষ্ট করেব না এবং তােদর
ক্ষুধা িনবৃত্িত করেব না’ {সূরা গািশয়া: ৬-৭}।
আয়ােত বর্িণত (দ্বারী’ইল্) হচ্েছ এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, যা
িহজায-এ পাওয়া যায়।
উল্েলিখত খাদ্য যা জাহান্নামীগণ ভক্ষণ করেব। িকন্তু এেত তারা
েকান স্বাদ অনুভব করেব না এবং শারীিরক েকান উপকাের আসেব না।
অতএব, এই খাদ্য তােদরেক শাস্িত স্বরূপ প্রদান করা হেব।
জাহান্নামীেদর খাদ্য িহসােব িনর্ধািরত যাক্কুম সম্পর্েক আল্লাহ
তা‘আলা বেলন, ‘িনশ্চয়ই যাক্কূম বৃক্ষ হেব পাপীেদর খাদ্য, গিলত
তামার মত তােদর উদের ফুটেত থাকেব ফুটন্ত পািনর মত’ {সূরা দুখান:
৪৩-৪৬}।
আর যাক্কুম-এর আকৃিত উল্েলখ কের আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘আপ্যায়েনর
জন্য িক ইহাই শ্েরয় না যাক্কুম বৃক্ষ? যািলমেদর জন্য আিম ইহা
সৃষ্িট কেরিছ পরীক্ষাস্বরূপ, এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নােমর তলেদশ
হেত, ইহার েমাচা েযন শয়তােনর মাথা, তারা ইহা হেত ভক্ষণ করেব এবং
উদর পূর্ণ করেব ইহা দ্বারা। তদুপির তােদর জন্য থাকেব ফুটন্ত
পািনর িমশ্রণ। আর তােদর গন্তব্য হেব অবশ্যই প্রজ্জ্বিলত অগ্িনর
িদেক’ {সূরা ছাফফাত: ৬২-৬৮}।
অন্যত্র

আল্লাহ

তা‘আলা

বেলন,

‘অতঃপর

েহ

িবভ্রান্ত

অস্বীকারকারীরা! েতামরা অবশ্যই আহার করেব যাক্কুম বৃক্ষ হেত এবং
উহা দ্বারা েতামরা উদর পূর্ণ করেব, পের েতামরা পান করেব উহার উপর
গরম পািন, আর পান করেব িপপািষত উেটর ন্যায়। ক্িবয়ামেতর িদন ইহাই
হেব তােদর আপ্যায়ন {সূরা ওয়ািকয়াহ: ৫১-৫৬}।
উল্েলিখত আয়াত সমূহ েথেক বুঝা যায় েয, যাক্কুম বৃক্ষ যা আল্লাহ
তা‘আলা জাহান্নামীেদর খাদ্য িহসােব িনর্ধারণ কেরেছন তা অতীব
িনকৃষ্ট, যা উদগত হয় জাহান্নােমর তলেদশ হেত। আর উহার ফল েদখেত
কুৎিসত যা আল্লাহ তা‘আলা শয়তােনর মাথা স্বদৃশ বেল উল্েলখ কেরেছন।
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদরেক প্রচন্ড ক্ষুধা প্রদান করেবন, আর
এই ক্ষুধার্থ জাহান্নামীেদর খাদ্য িহসােব কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ
যাক্কুম প্রদান করেবন। প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা এই
যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার েচষ্টা করেব তখন তােদর গলায় এমনভােব আটিকেয়

যােব যা িনেচও নামেব না েবর হেয়ও আসেব না। আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
‘আমার িনকট আেছ শৃংখল ও প্রজ্জ্বিলত অগ্িন, আর আেছ এমন খাদ্য, যা
গলায় আটিকেয় যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্িত’ {সূরা মুযযাম্িমল: ১২১৩}।
এমতাবস্থায় জাহান্নামীরা আল্লাহর িনকেট পািন পােনর আেবদন করেব।
পান করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তােদরেক এমন গরম পািন দান করেবন, যা
জাহান্নামীরা িপপািসত উেটর ন্যায় পান করেব। অতঃপর তােদর
নািড়ভুঁিড় এমনভােব ফুটেত থাকেব েযমনভােব গরম েতল ফুটেত থােক।
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘এবং যােদরেক (জাহান্নামী) পান করেত েদয়া
হেব ফুটন্ত পািন যা তােদর নািড়ভূঁিড় িছন্ন-িবচ্িছন্ন কের িদেব’
{সূরা মুহাম্মাদ: ১৫}।
অর্থাৎ যখন তারা তােদর জন্য িনর্ধািরত ফুটন্ত পািন পান করেব তখন
তােদর েপেটর েভতেরর সবিকছুই িছন্ন-িবচ্িছন্ন হেয় েবর হেয় যােব।
আল্লাহ আমােদরেক রক্ষা করুন। আমীন!
আল্লাহ

তা‘আলা

জাহান্নামীেদর

পানীয়

িহসােব

িনর্ধারণ

কেরেছন

জাহান্নামীেদর শরীর হেত গিড়েয় পড়া রক্ত পুঁজ িমশ্িরত গরম তরল
পদার্থ। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘অতএব এই িদন েসথায় তার েকান সহৃদ
থাকেব না এবং েকান খাদ্য থাকেব না ক্ষত িনঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা
অপরাধী ব্যতীত েকহ খােব না’ {সূরা হাক্কাহ: ৩৫-৩৭}।
িতিন আেরা বেলন, ‘ইহা সীমালংঘনকারীেদর জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন
করুক ফুটন্ত পািন ও পুঁজ। আরও আেছ এইরূপ িবিভন্ন ধরেনর শাস্িত’
{সূরা ছাদ: ৫৭-৫৮}।
আয়ােত বর্িণত ফুটন্ত পািন ও পুঁজ অর্থ হেলা, জাহান্নামীেদর শরীর
হেত গিড়েয় পড়া রক্ত পুঁজ িমশ্িরত গরম তরল পদার্থ। অথবা বলা হেয়
থােক েযনাকারী মিহলােদর লজ্জাস্থান হেত দুর্গন্ধযুক্ত যা েবর হয়
তা।
জাহান্নামীেদর পানীয় িহসােব আল্লাহ তা‘আলা আেরা িনর্ধারণ কেরেছন
গরম পািন। িতিন ইরশাদ কেরন: ‘এবং যােদরেক (জাহান্নামী) পান করেত
েদয়া হেব ফুটন্ত পািন যা তােদর নািড়ভূঁিড় িছন্ন-িবচ্িছন্ন কের
িদেব’ {সূরা মুহাম্মাদ: ১৫}।
িতিন অন্যত্র বেলন, ‘তারা পানীয় চাইেল তােদরেক েদয়া হেব গিলত
ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তােদর মুখমণ্ডল দগ্ধ করেব, ইহা িনকৃষ্ট

পানীয় ও অগ্িন কত িনকৃষ্ট আশ্রয়’ {সূরা কাহফ: ২৯}।
িতিন অন্যত্র বেলন, ‘তােদর প্রত্েযেকর জন্য পিরণােম জাহান্নাম
রেয়েছ এবং প্রত্েযকেক পান করােনা হেব গিলত পুঁজ, যা েস অিত কষ্েট
গলাধঃকরণ করেব এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হেয় পড়েব।
সর্বিদক হেত তার িনকট আসেব মৃত্যু যন্ত্রণা িকন্তু তার মৃত্যু
ঘটেব না এবং েস কেঠার শাস্িত েভাগ করেতই থাকেব’ {সূরা ইবরাহীম:
১৬-১৭}।
অতএব, উল্েলিখত আয়াত সমূহ েথেক প্রতীয়মাণ হয় েয, জাহান্নামীেদর
পানীয় িহসােব আল্লাহ তা‘আলা চার প্রকােরর বস্তু িনর্ধারণ কেরেছন।
েযমন:
১- গরম পািন যার উত্তপ্ততা েশষ পর্যােয় েপৗঁেছেছ, যার পের অিধক
গরম করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বেলন, তারা জাহান্নােমর অগ্িন ও
ফুটন্ত পািনর মধ্েয ছুটাছুিট করেব। {সূরা আর-রাহমান: ৪৪} িতিন
আেরা বেলন, তােদর পান করােনা হেব ফুটন্ত ঝর্ণা েথেক। {সূরা
গািশয়াহ: ৫} আয়ােত তােপর েশষ পর্যায়েক বুঝােনা হেয়েছ যার পের
অিধক গরম করা সম্ভব নয়।
২- জাহান্নামীেদর শরীর হেত গিড়েয় পড়া রক্ত পুঁজ িমশ্িরত গরম তরল
পদার্থ। অথবা বলা হেয় থােক েযনাকারী মিহলােদর লজ্জাস্থান হেত
দুর্গন্ধযুক্ত যা েবর হয় তা।
৩- জাহান্নামীেদর েগাশত এবং চামড়া িনঃসৃত পুঁজ।
৪- গিলত তামা।
আর েপাষাক িহসােব আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদর জন্য আগুেনর ৈতরী
েপাষাক িনর্ধারণ কেরেছন। েযমন- িতিন বেলেছন, ‘যারা কুফরী কের
তােদর জন্য প্রস্তুত করা হেয়েছ আগুেনর েপাষাক, আর তােদর মাথার
উপর ঢালা হেব ফুটন্ত পািন’ {সূরা হাজ্জ: ১৯}।
িতিন আেরা বেলন, ‘েসই িদন তুিম অপরাধীেদরেক েদখেব শৃংখিলত
অবস্থায়, আর তােদর জামা হেব আলকাতরার এবং অগ্িন আচ্ছন্ন করেব
তােদর মুখমণ্ডল’ {সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০}।
এ সম্পর্েক হাদীেছ এেসেছ, আবু মােলক আল-আশ‘আরী (রা.) হেত বর্িণত।
িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, (মৃেতর জন্য) িবলাপ কের
ক্রন্দনকািরণী তার মৃত্যুর পূর্েব তাওবাহ না করেল ক্িবয়ামেতর িদন

তােক আলকাতরার ৈতরী েপাষাক এবং দস্তার ৈতরী বর্ম পিরেয় উঠােনা
হেব।*৩১*
জাহান্নােমর শাস্িত হেত মুক্িতলােভর ব্যর্থ েচষ্টা
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদর জন্য কিঠন েথেক কিঠনতর িবিভন্ন
প্রকার
অত্যন্ত
ভয়ংকর
শাস্িত
িনর্ধারণ
কেরেছন,
যা
েথেক
জাহান্নামীরা জীবেনর সবিকছুর িবিনমেয় মুক্িতলােভর েচষ্টা করেব।
িকন্তু তােত েকান লাভ হেব না। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘যারা কুফরী
কের এবং কািফররূেপ যােদর মৃত্যু ঘেট তােদর কােরা িনকট হেত পৃিথবী
পূর্ণ স্বর্ণ িবিনময়-স্বরূপ প্রদান করেলও তা কখনও কবুল করা হেব
না। এরাই তারা যােদর জন্য মর্মন্তুদ শাস্িত রেয়েছ, এেদর েকান
সাহায্যকারী নাই’ {সূরা আল-ইমরান: ৯১}।
িতিন আেরা বেলন, ‘যারা কুফরী কেরেছ ক্িবয়ামেতর িদন শাস্িত হেত
মুক্িত লােভর জন্য পণ-স্বরূপ দুিনয়ায় যা িকছু আেছ তােদর তার
সমস্তই থােক এবং তার সিহত সমপিরমাণ আরও থােক তবুও তােদর িনকট হেত
তা গৃহীত হেব না এবং তােদর জন্য মর্মন্তুদ শাস্িত রেয়েছ’ {সূরা
মািয়দা: ৩৬}।
হাদীেছ এেসেছ, আনাস (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ
(ছা.) বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন জাহান্নামীেদর মধ্য হেত দুিনয়ার
সর্বািধক মালদার-সম্পদশালী ব্যক্িতেক উপস্িথত করা হেব এবং তােক
জাহান্নােমর আগুেন ঢুিকেয় েতালা হেব। অতঃপর তােক বলা হেব, েহ আদম
সন্তান! তুিম িক কখনও আরাম-আেয়শ েদেখছ? পূর্েব কখনও েতামার
েনয়ামেতর সুখ অর্িজত হেয়িছল? েস বলেব, না,
পরওয়ারেদগার! (আিম কখনও সুখ েভাগ কিরিন)।*৩২*

আল্লাহর

কসম,

েহ

অন্য হাদীেছ এেসেছ, আনাস ইবেন মােলক (রা.) হেত বর্িণত,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, আল্লাহ তা‘আলা ক্িবয়ামেতর িদন
সর্বােপক্ষা কম ও সহজতর শাস্িত প্রাপ্ত ব্যক্িতেক বলেবন: যিদ
েগাটা পৃিথবী পিরমাণ সম্পদ েতামার থাকত, তাহেল তুিম িক সমূদেয়র
িবিনমেয় এই আযাব হেত মুক্িত পাওয়ার েচষ্টা করেত? েস বলেব, হাঁ,
তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেবন: আদেমর ঔরেস থাকাকােল এর চাইেতও সহজতর
িবষেয়র আিম িনর্েদশ িদেয়িছলাম েয, আমার সিহত কাউেক শরীক কর না,
িকন্তু তুিম তা অমান্য কেরছ এবং আমার সিহত শরীক কেরছ।*৩৩*
জাহান্নামীেদর শাস্িত
(ক) অপরাধ অনুযায়ী শাস্িতর তারতম্য :

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর েকান বান্দার উপর যুলুম করেবন না, িবধায় িতিন
জাহান্নামেক িবিভন্ন স্তের ভাগ কেরেছন এবং স্তরেভেদ আযােবর
তারতম্য
সৃষ্িট
কেরেছন।
আল্লাহ
তা‘আলা
বেলেছন,
‘িনশ্চয়ই
মুনািফকেদর স্থান জাহান্নােমর সর্বিনম্ন স্তের’ {সূরা িনসা:
১৪৫}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘এবং েযিদন ক্িবয়ামত ঘটেব েসিদন বলা হেব
িফরআউন সম্প্রদায়েক িনক্েষপ কর কিঠন শাস্িতেত’ {সূরা মু’িমন:
৪৬}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘যারা কুফরী কের এবং আল্লাহর পেথ বাধাদান
কের, আিম তােদর শাস্িতর উপর শাস্িত বৃদ্িধ করব। কারণ, তারা
অশান্িত সৃষ্িট কের’ {সূরা নাহল: ৮৮}।
উল্েলিখত আয়াত সমূহ হেত প্রতীয়মাণ হয় েয, আল্লাহ তা‘আলা মানুেষর
পাপ-এর কম-েবশীর কারেণ জাহান্নােমর শাস্িত কম-েবশী করেবন। যার
প্রমাণ এ হাদীছ, সামুরা ইবেন জুনদুব (রা.) হেত বর্িণত,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, জাহান্নামীেদর মধ্েয েকান েকান েলাক
এমন হেব, জাহান্নােমর আগুন তার পােয়র টাখনু পর্যন্ত েপৗঁছেব।
তােদর মধ্েয কােরা হাঁটু পর্যন্ত আগুন েপৗঁছেব, কােরা কােরা
েকামর পর্যন্ত এবং কােরা কােরা গর্দান পর্যন্ত েপৗঁছেব।*৩৪*
রাসূলুল্লাহ

(ছা.)

সবেচেয়

কম

শাস্িত

প্রাপ্ত

জাহান্নামীর

কথা

উল্েলখ কেরেছন। হাদীেছ এেসেছ, নু’মান ইবনু বাশীর (রা.) হেত
বর্িণত। িতিন বেলন, আিম নবী (ছা.)-েক বলেত শুেনিছ েয, ক্িবয়ামেতর
িদন ঐ ব্যক্িতর সর্বােপক্ষা লঘু আযাব হেব, যার দু’পােয়র তলায়
দু’িট প্রজ্জ্বিলত আঙ্গার রাখা হেব। এেত তার মগয টগবগ কের ফুটেত
থাকেব। েযমন- েডক বা কলসী ফুটেত থােক।*৩৫*
অন্য হাদীেছ এেসেছ, নু’মান ইবনু বাশীর (রা.) বেলন, রাসূলুল্লাহ
(ছা.) বেলেছন, জাহান্নামীেদর মধ্েয সর্বােপক্ষা সহজতর শাস্িত ঐ
ব্যক্িতর হেব, যােক আগুেনর িফতাসহ দু’খানা জুতা পরান হেব, এেত
তার মগয এমনভােব ফুটেত থাকেব, েযমনভােব তামার পাত্র ফুটেত থােক।
েস ধারণা করেব, তার অেপক্ষা কিঠন আযাব েকহ েভাগ করেছ না, অথচ েস
হেব সর্বােপক্ষা সহজতর শাস্িতপ্রাপ্ত ব্যক্িত।*৩৬*
আর সর্বােপক্ষা সহজতর শাস্িতপ্রাপ্ত ব্যক্িত হেবন রাসূলুল্লাহ
(ছা.)-এর চাচা আবু ত্বােলব। এ মর্েম হাদীেছ বর্িণত হেয়েছ, আবু
সা’ঈদ খুদরী (রা.) হেত বর্িণত। িতিন রাসূলুল্লাহ (ছা.)-েক বলেত

শুেনেছন, যখন তাঁর কােছ তাঁর চাচা আবু ত্বািলব সম্পর্েক উল্েলখ
করা হল। তখন িতিন বলেলন, ক্িবয়ামেতর িদন আমার শাফা’আত সম্ভবত
তাঁর উপকাের আসেব। আর তখন তােক জাহান্নােমর অগ্িনেত রাখা হেব যা
পােয়র িগরা পর্যন্ত েপৗঁছেব। তােত তার মাথার মগয টগবগ কের ফুটেত
থাকেব।*৩৭*
(খ) জাহান্নামীেদর গাত্রচর্ম দগ্ধকরণ :
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদর িতন িদেনর পথ সমপিরমাণ েপার বা
েমাটা চামড়ােক দুিনয়ার আগুেনর েচেয় উনসত্তর গুণ েবশী তাপ সম্পন্ন
জাহান্নােমর আগুন দ্বারা ভাজা-েপাড়া করেবন। চামড়া পুেড় ছাই হেয়
েগেল পুনরায় নতুন চামড়া ৈতরী কের েপাড়ােবন। এইভােব অনবরত েপাড়ােত
থাকেবন। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘যারা আমার আয়াতেক প্রত্যাখ্যান
কের তােদরেক অগ্িনেত দগ্ধ করবই, যখনই তােদর চর্ম দগ্ধ হেব তখনই
তার স্থেল নতুন চর্ম সৃষ্িট করব, যােত তারা শাস্িত েভাগ কের।
আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ {সূরা িনসা: ৫৬}।
(গ) মাথায় গরম পািন েঢেল শাস্িত প্রদান :
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদর মাথার উপর এমন গরম পািন েঢেল শাস্িত
প্রদান করেবন যার পের অিধক গরম করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা
বেলন, ‘যারা কুফরী কের তােদর জন্য প্রস্তুত করা হেয়েছ আগুেনর
েপাষাক, আর তােদর মাথার উপর ঢালা হেব ফুটন্ত পািন, যা দ্বারা
তােদর েপেট যা আেছ তা এবং তােদর চর্ম িবগিলত করা হেব’ {সূরা
হাজ্জ: ১৯-২০}।
হাদীেছ এেসেছ, আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হেত বর্িণত, িতিন বেলন,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, জাহান্নামীেদর মাথায় গরম পািন ঢালা
হেব, এমনিক তা েপেটর মধ্েয প্রেবশ করেব, ফেল েপেটর িভতের যািকছু
আেছ সমস্ত িকছু িবগিলত হেয় পােয়র িদক িদেয় িনর্গত হেব। পুনরায় তা
পূর্েবর অবস্থায় িফের আসেব (পুনরায় উহা ঢালা হেব এমিনভােব
শাস্িতও প্রক্িরয়া চলেত থাকেব)।*৩৮*
(ঘ) মুখমণ্ডল দগ্ধকরণ :
আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্িটর শ্েরষ্ঠ জীব িহসােব মানুষেক একমাত্র তার
ইবাদত করার জন্য সৃষ্িট কেরেছন। আর মানুেষর শরীেরর অঙ্গপ্রতঙ্েগর
মধ্েয আল্লাহ তা‘আলা মুখমণ্ডলেক দান কেরেছন সর্বােপক্ষা েবশী
মর্যাদা। যার কারেণ রাসূলুল্লাহ (ছা.) মুখমণ্ডেল প্রহার করেত
িনেষধ কেরেছন। িকন্তু যারা আল্লাহ তা‘আলার উদ্েদশ্য বাস্তবায়ন না
কের তাঁর নাফরমানী করেব তােদর মুখমণ্ডেলর মর্যাদােক ধুলায় ধুসিরত

কের সর্বপ্রথম মুখমণ্ডলেকই জাহান্নােম িনক্েষপ করেবন। আল্লাহ
তা‘আলা বেলেছন, ‘েয েকহ অসৎকর্ম িনেয় আসেব, তােক অেধামুেখ
িনক্েষপ করা হেব অগ্িনেত এবং তােদরেক বলা হেব, েতামরা যা করেত
তারই প্রিতফল েতামােদরেক েদয়া হচ্েছ’ {সূরা নামল: ৯০}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘হায়! যিদ কািফেররা েসই সমেয়র কথা জানত যখন
তারা তােদর সম্মুখ ও পশ্চাৎ হেত অগ্িন প্রিতেরাধ করেত পারেব না
এবং তােদরেক সাহায্য করাও হেব না’ {সূরা আম্িবয়া: ৩৯}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘অগ্িন তােদর মুখমণ্ডল দগ্ধ করেব এবং তারা
তথায় থাকেব বীভৎস েচহারায়’ {সূরা মু’িমনুন: ১০৪}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘তােদর জামা হেব আলকাতরার
আচ্ছন্ন করেব তােদর মুখমণ্ডল’ {সূরা ইবরাহীম: ৫০}।

এবং

অগ্িন

িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘েয ব্যক্িত ক্িবয়ামেতর িদন তার মুখমণ্ডল
দ্বারা কিঠন শাস্িত েঠকােত চাইেব, েস িক তার মত েয িনরাপদ?
সীমালংঘনকারীেদরেক বলা হেব, েতামরা যা অর্জন করেত তার শাস্িত
আস্বাদন কর’ {সূরা যুমার: ২৪}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘েযিদন তােদর মুখমণ্ডল অগ্িনেত উলট পালট
করা হেব েস িদন তারা বলেব, হায়! আমরা যিদ আল্লাহর আনুগত্য করতাম
এবং রাসূেলর আনুগত্য করতাম’! {সূরা আহযাব: ৬৬}।
জাহান্নামীেদর
িনক্েষপ
আল্লাহ তা‘আলা

মুখমণ্ডল

মািটেত

জাহান্নামীেদর

েরেখ

কিঠন

েটেন

শাস্িত

েহঁচেড়
েদয়ার

জাহান্নােম
জন্য

তােদর

মুখমণ্ডল মািটেত েরেখ এবং পাঁ উপর িদেক উিঠেয় তােদর গলায় েবিড় ও
শৃংখিলত কের েটেন েহঁচেড় জাহান্নােম িনক্েষপ করেবন।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘যারা অস্বীকার কের িকতাব ও যা সহ আমার
রাসূলেক প্েররণ কেরিছ তা, শীঘ্রই তারা জানেত পারেব যখন তােদর
গলেদেশ েবিড় ও শৃংখিলত থাকেব, তােদরেক েটেন িনেয় যাওয়া হেব
ফুটন্ত পািনেত, অতঃপর তােদরেক দগ্ধ করা হেব অগ্িনেত’ {সূরা
মু’িমন: ৭০-৭২}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘ক্িবয়ামেতর িদন আিম তােদরেক সমেবত করব
তােদর মুেখ ভর িদেয় চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বিধর কের। আর তােদর
আবাস স্থল জাহান্নাম, যখনই উহা স্িতিমত হেব আিম তখন তােদর জন্য

অগ্িনিশখা বৃদ্িধ কের েদব’ {সূরা বানী ইসরাইল: ৯৭}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘অপরাধীরা িবভ্রান্ত ও িবকারগ্রস্ত, েযিদন
তােদরেক উপুড় কের মুেখর উপর ভর কের েটেন িনেয় যাওয়া হেব
জাহান্নােমর িদেক, েস িদন বলা হেব, জাহান্নােমর যন্ত্রণা আস্বাদন
কর’ {সূরা ক্বামার: ৪৭-৪৮}।
হাদীেছ এেসেছ, আনাস ইবনু মািলক (রা.) হেত বর্িণত, (রাসূলুল্লাহ
বলেলন, কািফরেদরেক হাশেরর মােঠ মুেখর মাধ্যেম হাঁিটেয় উপস্িথত
করা হেব) তখন এক ব্যক্িত বলল, েহ আল্লাহ্র রাসূল! মুেখর ভের
কািফরেদরেক িকভােব হাশেরর ময়দােন উঠেনা হেব? িতিন বলেলন,
দুিনয়ােত েয সত্তা দু’পােয়র উপর হাঁটান, িতিন িক ক্িবয়ামেতর িদন
মুেখর ভের হাঁটােত পারেবন না? তখন ক্বাতাদাহ (রা.) বলেলন, আমােদর
প্রিতপালেকর ইয্যেতর কসম! অবশ্যই পারেবন।*৩৯*
জাহান্নামীেদর কুৎিসত েচহারা
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীেদর এমন কােলা
করেবন, েযন তা অন্ধকার রাত্ির সমতুল্য।

কুৎিসত

েচহারায়

পিরণত

আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘েসিদন কতক মুখ উজ্জ্বল হেব এবং কতক মুখ
কােলা হেব, যােদর মুখ কােলা হেব তােদরেক বলা হেব, ঈমান আনয়েনর পর
িক েতামরা সত্য প্রত্যাখ্যান কেরিছেল? সুতরাং েতামরা শাস্িত েভাগ
কর, েযেহতু েতামরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেত’ {সূরা আল-ইমরান:
১০৬}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘যারা মন্দ কাজ কের তােদর প্রিতফল অনুরূপ
মন্দ এবং তােদরেক হীনতা আচ্ছন্ন করেব, আল্লাহ হেত তােদরেক রক্ষা
করার মত েকউ নাই, তােদর মুখমণ্ডল েযন রাত্িরর অন্ধকার আস্তরেণ
আচ্ছািদত। তারা অগ্িনর অিধবাসী, েসথায় তারা স্থায়ী হেব’ {সূরা
ইউনুস: ২৭}।
জাহান্নামীরা আবদ্ধ থাকেব আগুেনর েবষ্টনীেত
কািফরগণ যারা জাহান্নােমর িচরস্থায়ী অিধবাসী, তােদর পাপ েযমন
তােদরেক েবষ্টন কের আেছ, েতমিন জাহান্নােমর আগুন তােদর চািরিদক
েথেক িঘের ধরেব। েসখান েথেক তােদর পালােনার েকানই পথ থাকেব না।
েযমন- আল্লাহ তা‘আলা ইহুদীেদর কথার জবােব বেলন, ‘হাঁ, যারা
পাপকার্য কের এবং যােদর পাপরািশ তােদরেক পিরেবষ্টন কের তারাই
অগ্িনবাসী। েসখােন তারা স্থায়ী হেব’ {সূরা বাক্বারাহ: ৮১}।

িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘তােদর শয্যা হেব জাহান্নােমর এবং তােদর
উপেরর আচ্ছাদনও (হেব জাহান্নােমর)’ {সূরা আ‘রাফ: ৪১}। অর্থাৎ
জাহান্নােমর আগুন জাহান্নামীেদর উপর এবং নীচ হেত আচ্ছাদন করেব।
েযমন- আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘েসিদন শাস্িত তােদরেক আচ্ছাদন করেব
উপর এবং পাঁেয়র নীচ হেত এবং িতিন বলেবন, েতামরা যা করেত তার
স্বাদ গ্রহণ কর’ {সূরা আনকাবুত: ৫৫}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘তােদর জন্য থাকেব তােদর উপর িদেক অগ্িনর
আচ্ছাদন এবং নীেচর িদেকও আচ্ছাদন’ {সূরা যুমার: ১৬}।
অতএব জাহান্নামীগণ তােদর চতুর্িদক হেত আগুন দ্বারা েবষ্িটত
থাকেব। েযমন- আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘জাহান্নাম েতা কািফরেদরেক
েবষ্টন কের আেছ’ {সূরা তাওবা: ৪৯}।
িতিন অন্যত্র বেলন, ‘আিম সীমালংঘনকারীেদর জন্য প্রস্তুত েরেখিছ
অগ্িন, যার েবষ্টনী তােদরেক পিরেবষ্টন কের থাকেব। তারা পানীয়
চাইেল তােদরেক েদয়া হেব গিলত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তােদর
মুখমণ্ডল দগ্ধ করেব; ইহা িনকৃষ্ট পানীয় ও অগ্িন কত িনকৃষ্ট
আশ্রয়’ {সূরা কাহফ: ২৯}।
জাহান্নােমর আগুন জাহান্নামীেদর হৃৎিপণ্ড পর্যন্ত েপৗঁেছ যােব
পূর্েব বর্িণত হেয়েছ েয, জাহান্নামীগণ েদহ অবয়েব িবশালাকৃিতর
অিধকারী হেব। এই িবশালাকৃিতর েদহ জাহান্নােমর আগুেন জ্বলেত
থাকেব। এমনিক হৃৎিপণ্ড পর্যন্ত আগুন েপৗঁেছ যােব। আল্লাহ তা‘আলা
বেলেছন, ‘আিম তােক িনক্েষপ করব সাকার-এ, তুিম িক জান সাকার িক?
উহা তােদরেক জীিবতাবস্থায় রাখেব না ও মৃত অবস্থায় েছেড় েদেব না।
ইহা েতা গাত্রচর্ম দগ্ধ করেব’ {সূরা মুদ্দাছিছর: ২৬-২৯}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘কখনও না, েস অবশ্যই িনক্িষপ্ত হেব
হুতামায়, তুিম িক জান, হুতামা িক? ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বিলত
হুতাশন, যা হৃদয়েক গ্রাস করেব’ {সূরা হুমাযাহ: ৪-৭}।
অতএব, আগুন জাহান্নামীেদর হাড্িড, মাংস, মস্িতষ্ক সব েখেয় েফলেব,
তবুও তারা মৃত্যুবরণ করেব না। যখনই আগুন েদেহর সবিকছু েখেয় েফলেব
তখনই পুনরায় নতুনভােব সৃষ্িট করা হেব এবং জাহান্নােম িনক্েষপ করা
হেব। এইভােব অনবরত শাস্িত চলেত থাকেব। আল্লাহ আমােদর তা েথেক
েহফাযত করুন। আমীন!

জাহান্নামীরা তােদর নািড়ভুঁিড়র চারপােশ গাধার ন্যায় ঘুরেত থাকেব
জাহান্নামীেদরেক যখন জাহান্নােম িনক্েষপ করা হেব তখন তােদর েপট
হেত নািড়ভুঁিড় েবর হেয় যােব। আর তারা তােদর নািড়ভুঁিড়র
চারপার্শ্েব গাধার ন্যায় ঘুরেত থাকেব, েযমন- গাধা চাকা ঘুিরেয় গম
িপেষ থােক।
হাদীেছ এেসেছ, উসামাহ ইবেন যাইদ রাসূলুল্লাহ (ছা.) হেত বর্ণনা
কেরন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, ক্িবয়ামেতর িদন এক ব্যক্িতেক
আনা হেব। অতঃপর তােক জাহান্নােম িনক্েষপ করা হেব। তখন আগুেন পুেড়
তার নািড়ভুঁিড় েবর হেয় যােব। এ সময় েস ঘুরেত থাকেব েযমন- গাধা
তার চাকা িনেয় তার চারপােশ ঘুরেত থােক। তখন জাহান্নামবাসীরা তার
িনকট একত্িরত হেয় তােক বলেব, েহ অমুক ব্যক্িত! েতামার এ অবস্থা
েকন? তুিম না আমােদরেক সৎ কােজর আেদশ করেত আর অন্যায় কাজ হেত
িনেষধ করেত? েস বলেব, আিম েতামােদরেক সৎ কােজর আেদশ করতাম বেট,
িকন্তু আিম তা করতাম না আর আিম েতামােদরেক অন্যায় কাজ হেত িনেষধ
করতাম, অথচ আিমই তা করতাম।*৪০*
আর যারা জাহান্নােমর মধ্েয তােদর নািড়ভুঁিড়র চারপােশ ঘুরেত থাকেব
তােদর মধ্েয একজন হল আমর ইবনু লুহাই, েয সর্বপ্রথম আরেব দ্বীেনর
পিরবর্তন ঘিটেয়িছল।
এ সম্পর্েক হাদীেছ উল্েলিখত হেয়েছ, আবু হুরায়রাহ (রা.) বেলন,
রাসূলুল্লাহ (ছা.) বেলেছন, আিম আমর ইবনু আিমর ইবেন লুহাই
খুযআহ্েক তার বিহর্গত নািড়ভুঁিড় িনেয় জাহান্নােমর আগুেন চলােফরা
করেত েদেখিছ। েসই প্রথম
প্রথা প্রচলন কের।*৪১*

ব্যক্িত

েয

সা-য়্িযবাহ্

উৎসর্গ

করার

জাহান্নামীেদরেক গলায় েলাহার িশকল িদেয় আগুেনর মধ্েয েবঁেধ রাখা
হেব
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামবাসীেদরেক তােদর গলায় েলাহার িশকল িদেয়
এমনভােব েবঁেধ রাখেবন, েযখান েথেক তারা পালােত পারেব না।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘আিম অকৃতজ্ঞেদর জন্য প্রস্তুত
শৃংখল, েবড়ী ও েলিলহান অগ্িন’ {সূরা দাহার: ৪}।

েরেখিছ

িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘আমার িনকট আেছ শৃংখল, প্রজ্জ্বিলত অগ্িন,
আর আেছ এমন খাদ্য যা গলায় আটিকেয় যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্িত’
{সূরা মুযযাম্িমল: ১২-১৩}।

আয়ােত বর্িণত হেয়েছ েবড়ীর কথা, যা গলায় পরােনা হয়। েযমন- পশুর
গলায় েবিড় পরােনা হয়। েযমন- আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘আিম কািফরেদর
গলেদেশ শৃংখল পরাব। তােদরেক তারা যা করত তারই প্রিতফল েদয়া হেব’
{সূরা সাবা: ৩৩}।
িতিন অন্যত্র বেলেছন, ‘যখন তােদর (জাহান্নামীেদর) গলেদেশ েবিড় ও
শৃংখল থাকেব, আর উহােদরেক েটেন িনেয় যাওয়া হেব’ {সূরা মু’িমন:
৭১}।
উক্ত আয়ােত বর্িণত হেয়েছ শৃংখিলত করা বা েবঁেধ রাখা সম্পর্েক।
েযমন- পশুেক েবঁেধ রাখা হয়।
আর জাহান্নামীেদর জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তুত েরেখেছন েলাহার
আকড়িশ। জাহান্নােমর কিঠন যন্ত্রণা-কাতর হেয় যখন জাহান্নামীগণ তা
হেত েবর হওয়ার েচষ্টা করেব তখন এই আকড়িশগুেলা তােদরেক েটেন
জাহান্নােমর তলেদেশ িনক্েষপ করেব।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘এবং উহােদর জন্য থাকেব েলাহার মুদগর।
যখনই উহারা যন্ত্রণা-কাতর হেয় জাহান্নাম হেত েবর হেত চাইেব তখনই
তােদরেক িফিরেয় েদয়া হেব উহােত, আর তােদরেক বলা হেব, আস্বাদন কর
দহন যন্ত্রণা’ {সূরা হজ্জ: ২১-২২}।
জাহান্নামীরা এবং তােদর মা‘বুদরা একত্ের জাহান্নােম অবস্থান করেব
কািফর-মুশিরকগণ আল্লাহ তা‘আলােক বাদ িদেয় েযই মা‘বুদেদর সম্মান
কের, তােদর ইবাদত কের এবং তােদর পেথই িনেজেদর জান-মাল িবিলেয়
েদয়।
ক্িবয়ামেতর
িদন
আল্লাহ
তা‘আলা
তােদরেক
এবং
তােদর
ইবাদতকারীেদরক এক সঙ্েগ জাহান্নােম িনক্েষপ কের তােদর অপমািনত ও
লাঞ্িচত করেবন এবং তােদর অক্ষমতা প্রমাণ করেবন। তখন তারা জানেত
পারেব েয, তারা দুিনয়ােত িছল পথভ্রষ্ট এবং তারা এমন িকছুর ইবাদত
করত যারা েকান উপকার বা ক্ষিত িকছুই করেত সক্ষম নয়।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘েতামরা এবং আল্লাহ তা‘আলার পিরবর্েত
েতামরা যােদর ইবাদত কর েসগুিল েতা জাহান্নােমর ইন্ধন, েতামরা
সকেলই উহােত প্রেবশ করেব, যিদ উহারা ইলাহ হেতা তাহেল উহারা
জাহান্নােম প্রেবশ করতনা, তােদর সকেলই উহােত স্থায়ী হেব’ {সূরা
আম্িবয়া: ৯৮-৯৯}।
ইবেন রজব (রহ.) বেলেছন, কািফরগণ যখন আল্লাহ তা‘আলােক বাদ িদেয়
অন্য েকান মা’বুেদর ইবাদত কের, আর িবশ্বাস কের তারা তােদর জন্য

আল্লাহর িনকট শাফা’আত করেব এবং তােদরেক আল্লাহ তা‘আলার িনকটবর্তী
করেব, তখন আল্লাহ তা‘আলা কািফর এবং তােদর মা‘বুদগণেক এক সঙ্েগ
জাহান্নােম িনক্েষপ কের তােদর অপমািনত ও লাঞ্িচত করেবন। আর তারা
যােদর কারেণ শাস্িতপ্রাপ্ত হেয়েছ তারা পরষ্পের জাহান্নােমর
শাস্িতর সঙ্গী হেয় তীব্র ব্যাথা অনুভব করেব এবং আফেসাস করেত
থাকেব।*৪২*
আর এই কারেণই আল্লাহ তা‘আলা ক্িবয়ামেতর িদন চন্দ্র এবং সূর্য-এর
ইবাদতকারীেদর ভর্ৎসনা করার জন্য এতদ্ব উভয়েক জাহান্নােম িনক্েষপ
করেবন। হাদীেছ এেসেছ, হাসান বাছরী (রহ.) বেলন, আবু হুরায়রাহ
(রা.) আমােদরেক রাসূল (ছা.) হেত বর্ণনা কেরন, িতিন বেলেছন,
ক্িবয়ামেতর িদন সূর্য ও চন্দ্রেক দুিট পিনেরর আকৃিত বািনেয়
জাহান্নােম িনক্েষপ করা হেব। তখন হাসান বাছরী িজজ্েঞস করেলন,
তােদর অপরাধ িক? জবােব আবু হুরায়রাহ বলেলন, আিম রাসূল (ছা.) হেত
এ ব্যাপাের যািকছু শুেনিছ, তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুেন হাসান
বাছরী নীরব হেয় েগেলন।*৪৩*
অতএব, জাহান্নামীেদরেক কিঠন শাস্িত েদওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা
ক্িবয়ামেতর িদন শয়তানগণ অর্থাৎ তারা যােদর ইবাদত করত তােদর সােথ
এক সঙ্েগ জাহান্নােম িনক্েষপ করেবন।
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, ‘েয ব্যক্িত দয়াময় আল্লাহর স্মরেণ িবমুখ
হয় আিম তার জন্য িনেয়ািজত কির এক শয়তান, অতঃপর েসই হয় তার সহচর।
শয়তানরাই মানুষেক সৎপথ হেত িবরত রােখ, অথচ মানুষ মেন কের তারা
সৎপেথ পিরচািলত হচ্েছ। অবেশেষ যখন েস আমার িনকট উপস্িথত হেব, তখন
েস শয়তানেক বলেব, হায়! আমার ও েতামার মধ্েয যিদ পূর্ব ও পশ্িচেমর
ব্যবধান থাকত। কত িনকৃষ্ট সহচর েস। আর আজ েতামােদর এই অনুতাপ
েতামােদর েকান কােজ আসেব না, েযেহতু েতামরা সীমালংঘন কেরিছেল,
েতামরা েতা সকেলই শাস্িতেত শরীক’ {সূরা যুখরুফ: ৩৬-৩৯}।

