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হেজর পর করণীয় কী? 
 
সম� �শংসা আ�াহ তা'আলার জনয, িযিন তার 

বা�ােদর সিঠক পেথর স�ান িদেয়েছন এবং দরদ ও সালাম 
নবী মুহা�েদর ওপর, িযিন হাউেয কাউসার ও মহান মযরাদার 
অিধপিত এবং তার পিরবার ও সাথীেদর ওপর, আর িসরােত 
মু�ািকেমর ওপর তােদর অনুসরণকারী �েতযেকর ওপর। 
 
স�ািনত হািজ সােহব, 

যখন আপনারা বািড় িফরার  �া কেরন আপনােদর মেন 
পেড় িপতা-মাতা, �ী-স�ান, ভা -েবান ও ব�ু-বা�বেদর কথা। 
তােদর জনয িবিভভ উপহার সংংহ কেরন। যার সামথরয রেয়েছ, 
বযবসার জনয অিতিরি িজিনস প  খিরদ কেরন। এেত েকান 
সমসযা েন , কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  لَۡيَس  ﴿
َ
ْ  أ ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن فَۡضٗ�  تَۡبَتُغوا َّ  ٓ فَۡضُتم فَإَِذا

َ
 َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ

 ْ َ  فَٱۡذُكُروا َّ  ّمِن ُكنُتم �ن َهَدٮُٰ�مۡ  َكَما َو�ۡذُكُروهُ  �ۡ�ََراِم�  �لَۡمۡشَعرِ  ِعندَ  �
 ]  ١٩٨: حلقمة[ ﴾ ١ �لّضآّلِ�َ  لَِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ

“েতামােদর উপর েকান পাপ েন  েয, েতামরা   েতামােদর রেবর 
পক েথেক অনুংহ  অনুস�ান করেব। সুতরাং যখন েতামরা 
 আরাফা েথেক েবর হেয় আসেব, তখন  মাশআের হারােমর িনকট 
আ�াহেক �রণ  কর এবং তােক �রণ কর েযভােব িতিন 
  েতামােদরেক িদকিনেদরশনা িদেয়েছন। যিদও   েতামরা এর পূেবর 
অবশয  পথ��েদর অ� ভুরি িছেল”। [সূরা বাকারা: (১৯৮)]  
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 মাম কুরতুিব রহ. বেলন: “এ আয়াত �মাণ কের েয, হািজ 
সােহব হজ পালন করার সােথ বযবসাও করেত পারেবন, এ 
িনয়ত িশরক িহেসেব গণয হেব না এবং এ জনয তার ফরয 
 খলাস কিতং� হেব না।  মাম দারাকুতিন তার সুনান ংে� 
আবু উমামাহ তা িম েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: আিম 
 ই ন ওমর রািদয়া�াহ আনহেক িজজাসা কেরিছ: “আিম হেজর 
সফের ভাড়ার কাজ কির (েযমন উট  তযািদ ভাড়া েদ ), কতক 
েলাক বেল: েতামার হজ েন ।  ই ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ 
বলেলন: এক বযিি রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর 
িনকট এেস তােক িজজাসা করল, েযরপ তুিম আমােক িজজাসা 
কেরছ, িতিন চুপ থাকেলন, অতঃপর নািযল হল: 

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  لَۡيَس  ﴿
َ
ْ  أ ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن فَۡضٗ�  تَۡبَتُغوا  ]  ١٩٨: حلقمة[ ﴾ ١ َّ

“েতামােদর উপর েকান পাপ েন  েয, েতামরা   েতামােদর রেবর 
পক েথেক অনুংহ  অনুস�ান করেব...”। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�াম বলেলন: “িন�য় েতামার হজ রেয়েছ”। 
অথরাা েতামার হজ িববশ। 
 
ি�য় হািজ সােহব, 

�েয়াজন অনুযায়ী দুিনয়া ংহণ করেল  খলাস কিতং� 
হয় না, তেব হািজ সােহব, আপিন যখন ঐ পিব  িনদশরননেলা 
িবদায় জািনেয় ��ান করিছেলন তখন আপনার অনুভূিত েকমন 
হেয়িছল? হািজ সােহব, আপিন অবশয  জােনন রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম মানুষেদর িনেদরশ িদেয়েছন তারা 
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েযন তওয়ােফ িবদা (িবদায়ী তওয়াফ) বযতীত মমা ��ান না 
কের।  ই ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা েথেক বিণরত, িতিন 
বেলন: “েলােকরা (হজ েশেষ) িনজ িনজ রা�া ংহণ করত, 
অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

 .ي رغنم  خ      ر�و  خخم هد   نيليت 
“েকউ ��ান করেব না, যতকণ না তার েশষ কমর হয় তওয়ােফ 
িবদা”। [মুসিলম] 
 
ি�য় হািজ ভা , 

এরপ িনেদরশ �দান কেরেছন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�াম তার সাথীেদরেক যখন তারা পিব  কাবা 
��ান করার  �া কেরিছল; যােত তারা মমা েথেক চেল আসার 
সমেয় সবরেশষ কমর িহেসেব তওয়াফ িবদা স�ভ করার মাধযেম 
েস ঘেরর বড়� ও মযরাদা �ারা তােদর দৃি� ও অ�র পূণর হয়। 
আ�াহ তার মযরাদা আরও বৃিশ করন। 
 
আর আপিন ি�য় হািজ ভা , 

যখন বািড় িফরার ��িত িনেয় পিব  কাবা ঘর িবদায় 
জানাি�েলন তখন আপনার অনুভূিত েকমন হেয়িছল? ভা , েকান 
সে�হ েন  ঐ পিব  ঘর িবদায় জানােনা সিতয  কিঠন, িবেশষ 
কের েয অ�র হেজর পুেরা সমেয় একমা  তার রেবর ধযােন 
িনিব� িছল, তার কােছ িবদায় ঘ�া সিতয  েবদনাদায়ক! 
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ি�য় হািজ ভা , 
�রণ করন, এখন আপিন পিব  কাবা ঘরেক েশষ 

বােরর মত স�ান করেছন, অথচ  েতাপূেবর আপিন অব�ান 
করিছেলন  বাদেতর িদননেলায় ও আ�াহর ৈনকটয অজরেনর পুণয 
েমৗসুেম। সিতয হেজর সারাকণ ও �িত মুহূতর খুব ভাগযবান! িক� 
ি�য় ভা , একিট িজজাসা: আপিন যখন বািড় িফরেবন  বাদেতর 
ধারাবািহকতা িক ব� হেয় যােব? অথচ আপিন �রণ করেবন 
মহান ও পিব  ঘর কাবার িনকট আ�াহর সািভেধয আপনার 
উপি�িতর কথা, আপিন �রণ করেবন আরাফার িদন ও তার 
বড়ে�র কথা এবং িমনার িদননেলা ও তার স�ােনর কথা! 
 
ি�য় ভা , 

এরপর কীভােব আপিন আপনার পূবরাব�ায় িফের যােবন! 
বরং  বাদেত আ�িনেয়াগ করন; জীবেনর জনয নতুন এক 
অধযােয়র সূচনা করন; েযন মাবরর হজকারীেদর নণানণ আপিন 
অজরন করেত সকম হন। হাসান বসির রহ. বেলেছন: “হে�-
মাবরর হে� বযিির (হািজর) দুিনয়াতযাগী ও আিখরাতমুখী হেয় 
েদেশ �তযাবতরন করা”। 
েকউ বেলেছন: হে� মাবরর এর িনদশরন: “হজ েশেষ এর 
আলামত �� হয়, যিদ আেগর েচেয় ভােলা অব�া িনেয় বািড় 
িফের, বুঝা যােব তার হজ মাবরর”। 

আেরকিট িবষয় ি�য় হািজ ভা : আপিন যখন পিব  
কাবা ঘর িবদায় জানাে�ন, েদায়া করন এটা  আপনার েশষ 
সাকাত না হয়। েকননা,  বাদেতর পর  বাদেত ম� থাকা েযমন 
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�ীেনর ওপর �িতি�ত থাকার আলামত, অনুরপ পােপর পর 
পােপ িল� থাকা েগামরািহ ও পথ��তার িনদশরন। 
 
ভা , 

 বাদেত ধারাবািহকতা রকা করন, মেন রাখেবন 
িকয়ামেতর িদন আপনার সফলতার চািবকািঠ এটা । েদখুন 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা 
হেয়িছল:  

 .خدسبه س�  قّ   :قيل  خ  حلدم  خ   ىل ح ؟
“েকান আমল আ�াহর িনকট অিধক ি�য়? িতিন বলেলন: 
“ধারাবািহক আমল, যিদও তা কম হয়”। [মুসিলম] 
 
ি�য় হািজ ভা , 

েনককার হওয়ার আলামত হে� িনয়িমত  বাদত করা 
যিদও তার পিরমাণ হয় সামানয। তা  ি�য় ভা , এ নর�পূণর 
মুহূেতর আপনােক এ িবষেয় দৃি� আকষরণ করিছ: আপিন েনক 
আমলেক আঁকেড় ধরন, তা েথেক কখেনা িবচুযত হেবন না। যত 
েছাট েহাক েকান আমলেক তু� জান করেবন না, আ�াহ 
আপনােক খােতমা িবল খােয়র তথা বভ সমাি� দান করেবন 
এবং আপনার হেজর বরকত আপনার জনয অকত রাখেবন, 
 নশাআ�াহ। 
 
হািজ ভা , 
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আপিন কখেনা তােদর মেতা হেবন না, যারা িনিদর� 
েমৗসুম বযতীত  বাদেতর কথা মেন কের না; এসব েমৗসুম েশষ 
হেল তারা তােদর পূবরাব�ায় িফের যায়। আলকামা রহ. আেয়শা 
রািদয়া�াহ আনহােক িজজাসা কেরন: “েহ উ�ুল মুেমিনন, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর আমল েকমন িছল? 
িতিন িক  বাদেতর জনয িনিদর� েকান িদন িনবরাচন করেতন? 
িতিন বলেলন: না, তার আমল িছল িনয়িমত। েতামােদর কার েস 
রকম সামথরয রেয়েছ, েযরপ সামথরয িছল রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলা িহ ওয়াসা�ােমর?!”। [বুখাির] 
মুহা�দ  ই ন কােসম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বণরনা 
কেরন, যখন িতিন েকান আমল করেতন, তােত ধারাবািহকতা 
রকা করেতন। 
 
ি�য় হািজ ভা , 

ৈধযরসহ  বাদেত অিবচল থাকা জররী। আপিন আপনার 
হজ পরবতরী জীবন নতুনভােব আর� করন। পাপ েথেক িবরত 
থাকার েকে  ৈধযর ধরন। আ�াহর আনুগতয ও পাপ েথেক িবরত 
থাকার েকে  ৈধযর ধারণ করা িনঃসে�েহ মুিমেনর ে��� ও 
মযরাদার আলামত। মায়মুন  ই ন েমহরান রহ. বেলেছন: “সবর 
দু’�কার: মুিসবেত ৈধযর ধারণ করা ভাল, িক� তার েচেয় অিধক 
ভাল পাপ েথেক িবরত থাকার েকে  ৈধযর ধারণ করা”। 
 
স�ািনত হািজ ভা , 
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আপিন কখেনা তােদর মেতা হেবন না, যােদর স�েকর 
 মাম  ই নুল কা য়ূম রহ. বেলেছন: “পািপ� ও হতভাগারা 
তােদর �বৃি� ও নফেসর অনুসরেণ অিধক ৈধযরশীল, িক� তােদর 
রেবর আনুগেতয তারা সবেচেয় অঅধযর। তারা শয়তােনর 
আনুগেতযর েকে  পিরপূণর ৈধেযরর পরীকা েদয়, িক� আ�াহর 
আনুগেতয নূযনতম ৈধযর �দশরন কের না। তারা �ীয় শ�েক খুিশ 
করার জনয �বৃি�র অনুসরেণ কেঠার পির�ম কের, িক� তােদর 
রেবর স�ি�র জনয সামানয ক� �ীকার কের না। তারা শয়তােনর 
আনুগতয ও নফেসর হকুম তািমেল ৈধেযরর পরাকা�া �দশরন কের, 
িক� আ�াহর িনেদরশ পালন ও রাসূেলর অনুসরেণ তারা পুেরাপুির 
অকমতা �দশরন কের। এরা  কপালেপাড়া ও হতভাগা। তারা 
কখেনা আ�াহর িনকট স�ান পােব না। কখেনা তারা েসসব 
েনককার েলাকেদর কাতাের দাঁড়ােত পারেব না, যােদরেক আ�াহ 
িকয়ামেতর জনসমুে� আ�ান করেবন: “েকাথায় মু�াকীগণ” 
বেল, েযন উপি�ত সবা  তােদর মযরাদা �তযক কের, তােদর 
ে��ে�র সাকী েদয়। 
 
হািজ ভা , 

সবরকারীেদর েশষ ফল জাভাত। আ�াহ তা'আলা বেলন: 
ِينَ  ﴿ َّ ْ  َو� وا ّ�ِِهمۡ  وَۡجهِ  �بۡتَِغآءَ  َصَ�ُ ََ  ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ  َوأ َّ ْ  �ل نَفُقوا

َ
زَۡقَ�ُٰهمۡ  ِمّما َوأ ََ � ّٗ�ِ 

ََُءونَ  وََعَ��َِيةٗ  ٰ�َِك  �لّسّيِئَةَ  بِٱۡ�ََسَنةِ َوَ�ۡد ََ ْو
ُ
اَِ  ُ�ۡقَ�  لَُهمۡ  أ َّ  َعۡدنٖ  َجّ�ُٰت  ٢ �

ۡزَ�ِٰجهِمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَ�َها
َ
ٰتِِهۡمۖ  َوأ َّ ِ َّ ٰ�َِكةُ  َوُذ ََ  يَۡدُخلُونَ  َو�لَۡم
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ُ�مۚۡ  بَِما َعلَۡيُ�م َسَ�ٰمٌ  ٢ بَاٖب  ُ�ِّ  ّمِن َعلَۡيِهم اَِ  ُ�ۡقَ�  فَنِۡعمَ  َصَ�ۡ َّ � ٢ ﴾ 
 ]  ٢٤  ،٢٢: حلمه [

“যারা তােদর রেবর স�ি� লােভর উে�েশয সবর  কের, সালাত 
কােয়ম কের এবং আিম তােদর েয  িরযক �দান কেরিছ, তা 
েথেক েগাপেন ও �কােশয  বযয় কের এবং ভাল কােজর মাধযেম 
ম�েক দূর  কের, তােদর জনয  রেয়েছ আিখরােতর বভ 
 পিরণাম।   �ায়ী জাভাতসমূহ, যােত তারা এবং তােদর 
 িপতৃপুরষগণ, তােদর �ীগণ ও তােদর স�ানেদর  মেধয যারা সা 
িছল তারা �েবশ করেব। আর   েফেরশতারা �িতিট দরজা িদেয় 
তােদর িনকট  �েবশ করেব।  (আর বলেব) ‘শাি� েতামােদর 
উপর, কারণ েতামরা  সবর কেরছ, আর আিখরােতর এ পিরণাম 
কত  না  উ�ম”। [সূরা রাদ: (২২-২৪)]   
এখােন আ�াহর বাণী: “‘শাি� েতামােদর উপর, কারণ েতামরা 
 সবর কেরছ, আর আিখরােতর এ পিরণাম কত  না  উ�ম”— এ 
স�েকর ফুযা ল  ই ন আয়াদ রহ. বেলেছন: “তারা আ�াহর 
িনেদরিশত িবধান পালেন ৈধযর ধারণ কেরেছন, ত�প তারা 
আ�াহর িনিষশ ব� পিরহার করার েকে ও ৈধযরধারণ কেরেছন”। 
 
ি�য় হািজ ভা , 

নফস �াভািবকভােব অলস ও আরামি�য়। আপিন 
কখেনা তার আশা পূণর হেত িদেবন না, তেব  শয়তান আপনােক 
কখেনা কাবু করেত পারেব না। হাসান বসির রহ. বেলেছন: 
“শয়তান যখন েদেখ েয তুিম আ�াহর  বাদেত িনয়িমত ম�, েস 
েতামােক সীমাল�ন করােব এবং সীমাল�ন করােব, তারপরও 
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যিদ েতামােক  বাদেত ম� েদেখ, তখন েতামার ওপর িবরি 
হেয় েতামােক েস পিরতযাগ কের। আর যিদ তুিম কখেনা এরপ, 
আবার কখেনা েসরপ হও, তাহেল েতামার বযাপাের েস আশাবাদী 
হয়”। 
 
ি�য় হািজ ভা , 

আপিন আপনার হজ েথেক আগমন কেরেছন, েবিশ িদন 
হয়িন আপিন হেজর নযায় মহান  বাদত েশেষ বািড় িফেরেছন। 
আপিন যিদ হেজর িদননেলার নযায়  বাদেত ম� থােকন আপনার 
বযাপাের কলযােণর আশা করা যায়। ি�য় হািজ ভা , ম�রতা ও 
অলসতা সৃি� হওয়ার আেগ আপিন আপনার  বাদেতর 
ধারাবািহকতা অটুট রাখুন। যিদ আপিন অলসতায় গা েহিলেয় 
েদন তাহেল ‘নফেস আ�ারা’ আপনােক কাবু করেব এবং শয়তান 
আপনার ওপর �ভাব িব�াের সফল হেব, ফেল আপনার হজ 
ধুেলা-বািলেত িমেশ যােব। 
হািরস  ই ন কােয়স রহ. েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন: “যখন 
তুিম েকান ভাল কাজ করার  �া কর, আগামীকাল পযর� তা 
িবল� কর না। আর যিদ পািথরব িবষয় হয় তাহেল ধীর-ি�রতা 
অবল�ন কর। যিদ তুিম সালােত থাক এবং শয়তান েতামােক 
বেল েয তুিম েলাকেদর েদখা�, তাহেল তুিম সালাত আরও দীঘর 
কর।” 
 
হািজ ভা !  
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�ত করন, �ত করন। কখেনা বলেবন না আগামীকাল 
করব অথবা অিতস�র করব। েদখুন সুমামা  ই ন বাজাদ 
আস সুলািম তার স�দায়েক উপেদশ িদেয় বেলন: “েহ আমার 
স�দায়, আিম েতামােদরেক ‘শী�  করব, শী�  সালাত আদায় 
করব, শী�  িসয়াম পালন করব’  তযািদ কথা েথেক সতকর 
করিছ”। 
 
হািজ ভা ,  

পির�ম করন, েযমন পির�ম কেরেছন হেজর িদন ও 
পিব  �ানসমূেহ; অলস হেবন না। আ�াহ তা'আলা বেলন: 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  َو� ّنُهمۡ  �ِيَنا َ�َٰهُدوا ََ َۡهِد َ  �نّ  ُسُبلََناۚ  ََ َّ  ﴾ ٦ �لُۡمۡحِسنِ�َ  لََمعَ  �
 ]  ٦٩: حلدغكبوت[

“আর যারা আমার পেথ সবরা�ক �েচ�া চালায়,  তােদরেক আিম 
অবশয  আমার পেথ  পিরচািলত করব। আর িন�য় আ�াহ 
 সাকমরশীলেদর সােথ  আেছন”। [সূরা রম: (৬৯)]  
অনয   রশাদ হে�: 

ّما ﴿
َ
ۡ�َيا �ۡ�ََيٰوةَ  َوَءاثَرَ  ٣ َطَ�ٰ  َمن فََ َّ َوىٰ  ِ�َ  �ۡ�َِحيمَ  فَإِنّ  ٣ �

ۡ
ّما ٣ �لَۡمَ

َ
 َوأ

ّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوىٰ  ِ�َ  �ۡ�َّنةَ  فَإِنّ  ٤ �لَۡهَوىٰ  َعنِ  �َّۡفَس  َوَ�َ�  ََ
ۡ
 �لَۡمَ

 ]  ٤١  ،٣٧: حايزعت[ ﴾٤
“সুতরাং েয সীমাল�ন কের, আর দুিনয়ার জীবনেক �াধানয 
েদয়, িন�য় জাহাভাম হেব তার আবাস�ল। আর েয �ীয় রেবর 
সামেন দাঁড়ােনােক ভয়  কের এবং কু-�বৃি� েথেক িনজেক িবরত 
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 রােখ, িন�য় জাভাত হেব তার আবাস�ল”। [সূরা নািযআত: 
(৩৭-৪১)]   
 
ি�য় হািজ ভা ,  

আ�াহর িনকট অিধক েদায়া করন েযন আপনােক িতিন 
 বাদেত অিবচল থাকার মদদ দান কেরন। আ�াহর িদেক 
মেনািনেবশ বৃিশ করন, তার দরবাের আকুিত-িমনিত বািড়েয় 
িদন, েযন িতিন আপনার কাজনেলা সু�ুভােব স�ভ কেরন এবং 
আপিন তার �ীেন অিবচল থাকার েতৗিফক �া� হন। লকয করন 
নবী সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম �ীেনর ওপর অিবচল থাকার 
জনয আ�াহর িনকট সবরািধক �াথরনা করেতন। উে� সালামা 
রািদয়া�াহ আনহােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর 
অিধক েদায়া স�েকর িজজাসা করা হেয়িছল: িতিন বেলন: তার 
সবরািধক েদায়া িছল: 

 .ري بقغ  حلقغوب نبت قغى ع درغك
“েহ অ�রসমূহ পিরবতরনকারী, আমার অ�রেক আপনার �ীেনর 
ওপর �িতি�ত রাখুন”। এ বযাপাের নবী সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেল িতিন বেলন: 
ىذه ليس خد� ىي قغبه ن� خصبد� بن خصينع ح  فمن شي  خقيم سبن شي  

 خزحغ
“এমন েকান মানুষ েন  যার অ�র আ�াহর আ�ুলসমূহ েথেক 
দু’আ�ুেলর মােঝ নয়। যােক  �া িতিন অিবচল রােখন, যােক 
 �া িতিন ব� কেরন”। [িতরিমিয, আহমদ,  ই ন আিব শায়বাহ, 
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িসলিসলাতুল আহািদিসস সািহহা: (২০৯১)] অপর বণরনায় রেয়েছ, 
নবী সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বলেতন:  

 .ري بتبت حلقغوب نبت قغواغي ع درغك

“েহ অ�রসমূহ ি�রকারী, আমােদর অ�রনেলা আপনার �ীেনর 
ওপর ি�র কের িদন”। [ ই ন মাজাহ, সিহহ  ই ন মাজাহ িলল 
আল-বািন: (১৬৬)] 
 
ি�য় হািজ ভা , 

যিদ নবী সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম �ীেনর ওপর 
�িতি�ত থাকার জনয তার রেবর িনকট সবরািধক �াথরনা কেরন, 
অথচ িতিন আ�াহর মহান িনদশরনসমূহ �তযক কেরেছন যা তার 
�ীেনর ওপর অিবচল থাকার জনয যেথ�, তাহেল আমােদর অব�া 
েকমন হওয়া উিচত?! আপিন েয যুেগ অব�ান করেছন েসখােন 
িফতনার ছড়াছিড় এবং েগামরািহর সকল উপকরেণর িব�ার 
�কট আকার ধারণ কেরেছ। এমন এক যুগ, েযখােন সেতযর 
সাথী ও কলযােণর সাহাযযকারী পাওয়া দু�র, বরং �ীেনর ওপর 
আপনার অিবচলতা েদেখ আপনােক িনেয় উপহাসকারী, আপনার 
িদেক অ�াবয সকল বাকয িনেকপকারীর অভাব েন । িক� মুিমন 
কখেনা এসেবর পেরায়া কের না। েস সবরদা িনজ রেবর সাকাত 
লােভর �হর নেন। তােদর িদেক িফের তাকােনার ফুরসত তার 
েন । অতএব হািজ ভা , আপনার কতরবয েবিশ েবিশ আ�াহর 
িনকট েদায়া করা, েযন িতিন আপনােক তার �ীেনর ওপর অিবচল 
রােখন। আপিন একা�ভােব আ�াহর িনকট েদায়া করন, 
 বাদেতর �াদ আ�াদন করন, আ�াহর ৈনকটয অনুভব কের 
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সা�না লাভ করন। গােফল ও অমেনােযাগীেদর মত েদায়া 
করেবন না, যারা তােদর মুেখর কথার অেথরর িদেকও লকয কের 
না। হািজ ভা , আপনার একা� কতরবয আ�াহর আনুগেতয 
অিবচল ও অটল থাকা, তেব  আপিন হেজর সুফল লাভ করেবন 
এবং �াণ ভের তার �াদ আ�াদেন সকম হেবন। 

 
হািজ ভা ,  

আপনার বািড় িফরার মুহূেতর আপনােক একিট নর�পূণর 
িবষয় �রণ কিরেয় িদি�: আপিন কখেনা আ�গবরী ও 
অহংকারীেদর নযায় িনেজেক েদখেবন না, যারা সামানয আমল 
আ�াম িদেয় িনেজেদরেক দুিনয়ার ে�� ও উ�ম জান কের। 
হািজ ভা , আপিন সবরদা িনেজর িদেক �িটর দৃি� িদন, কারণ 
আপিন যত  বাদত স�ভ করন, আ�াহর সামানযতম িনয়ামেতর 
িবিনমেয়ও তা যেথ� নয়। আপিন যিদ জানেত চান েনক আমল 
স�ভ করার পর েনককারেদর অব�া েকমন হয়, তাহেল িনে�র 
বণরনািট েদখুন; কীভােব আ�াহর বা�ারা সবরদা িনেজেদর �িটর 
�ীকােরািি �দান করেতন। েদখুন, আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহ 
আনহ িখলাফেতর দািয়�ভার ংহণ করার পর তার �িসশ খুাবায় 
বেলেছন: “েহ েলাক সকল, আমােক েতামােদর ওপর খিলফা 
িনযুি করা হেয়েছ, অথচ আিম আপনােদর মেধয উ�ম বযিি 
ন ...” 
হাসান বসির রহ. বেলেছন: “িন�য় িতিন তােদর মেধয সবরে��, 
িক� মুিমনগণ িনেজেদরেক েছাট মেন কেরন।” 
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মুহা�দ  ই ন আতা রহ. আমােদর িনকট বণরনা কেরন: “আিম 
একবার আবু বকেরর সােথ বসা িছলাম। িতিন একিট পািখ েদেখ 
বলেলন: পািখ! েতামার েসৗভাগয, তুিম গােছ গােছ খাও অতঃপর 
মল তযাগ কর, এরপর আর িকছু েন ; েতামার ওপর েকান 
িহসাব, েকান জবাবিদিহতা েন ; আমার  �া হয় আিম যিদ 
েতামার �ােন হতাম! আিম তােক বললাম: আপিন এরপ কথা 
বলেছন, অথচ আপিন আ�াহর রাসূেলর িসি�ক?!” 
ওমর ফারক রািদয়া�াহ আনহেক েদখুন, িতিন বেলন: “যিদ 
িকয়ামেতর িদন েকউ েঘাষণা কের: েহ েলাক সকল েতামরা 
সকেল জাভাত �েবশ কর একজন বযতীত, আিম মেন করব েস 
বযিি  আিম”। 
 
হািজ ভা ,  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ামেক েদখুন, িতিন 
আমােদর িশকা িদে�ন আ�াহর  বাদত েকমন হওয়া উিচত। 
িতিন রােত এত দীঘর িকয়াম করেতন েয তার দু’পা েফেট েযত। 
যখন তােক িজজাসা করা হল, িতিন বলেলন:  

 !!خفال خ�و  هب حً شكورحً؟ 
 “আিম িক আ�াহর েশাকরেগাযার বা�া হব না”। [বুখাির] িতিন 
আরও বেলেছন: 

 .سح  ىّس في انم ح  سخروب ىله ا حلوم خ�ث بن يبد� مّمة 
“আ�াহর শপথ! আিম িদেন স�রবােরর অিধক আ�াহর 
 ে�গফার কির ও তার িনকট তওবা কির”। [বুখাির] 
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হািজ ভা , 

আপিন েভেব েদেখেছন, নবী সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�ােমর পূবরাপর সকল পাপ েমাচন কের েদয়ার পরও যিদ 
িতিন এভােব আ�াহর  বাদেত দ�ায়মান থােকন, এরপর কােরা 
পেক বলা স�ব: আিম আ�াহর যথাযথ  বাদত কেরিছ?! 
 
স�ািনত হািজ ভা , 

আপিন আপনার নফস দমন করেল েস আপনার অনুগত 
থাকেব, আর যিদ তার িদেক পূণরতা ও স�ি�র দৃি� েদন, তাহেল 
েস আপনার আনুগেতয কসুর করেব, একসময় আপনার  বাদেত 
িব� ঘটােব। ি�য় হািজ ভা !  বাদেতর ধারাবািহকতা রকার জনয 
নফেসর অলসতার িবপরীেত আিম আপনােক আ�যর এক 
�িতেষধেকর কথা বলেত পাির, যিদ আপিন তা ংহণ কেরন 
তাহেল সু�র ফল লাভ করেবন। আপিন জােনন তা িক?! িন�য় 
তা হে� মৃতুয। মেন করন, হািজ ভা , দুিনয়া তযাগ কের আপিন 
আিখরােত ��ান করেছন, েযখােন েনককার ও বদকারেদর 
�িতদান েদয়া হেব। আপিন যিদ চান আপনার হেজর বরকত 
িবদযমান থাক— তাহেল নফসেক মৃতুয �রণ কিরেয় িদন। কারণ 
তখন েস আ�াহর আনুগেতয �ত অংসর হেব ও  বাদত আ�াম 
েদয়ার েকে  উদযমতা েদখােব। এ  েদখুন আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম  ই ন ওমরেক তার গদরান ধের 
বেলেছন:  
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ىاح : (رقولس�  حنن همم  "ين ا حنذيي أنذك رم�  خس عنم يبي "
خمسيت فال رت رم حلببي  س�اح خصبحت فال رت رم حلسي  سخي بن صح ك 

 .)سبن  ييرك لورك لمضك
“তুিম দুিনয়ােত এভােব থাক েযন তুিম পরেদশী বা পিথক”। 
 ই ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ বলেতন: যখন তুিম স�যা কর 
সকােলর অেপকা কর না, যখন তুিম েভার কর স�যার অেপকা 
কর না। তুিম েতামার সু�তা েথেক অসু�তার স�ল ংহণ কর 
এবং জীবন েথেক মৃতুযর জনয স�য় কর”। [বুখাির] 
 মাম নবিব রহ. বেলেছন: “এ হািদেসর অথর হে� দুিনয়ার িদেক 
ঝুঁেক েযেয়া না এবং তােক �ায়ী িনবাস িহসােব ংহণ কর না, 
এখােন িচরিদন থাকার িচ�া কর না, এর সােথ িনেজেক স�ৃি 
কর না েযমন পরেদশী পরেদেশর সােথ গভীর স�কর কােয়ম 
কের না। 
 
হািজ ভা ,  

হাসান বসির রহ. বলেতন: “�ত কর! �ত কর! কারণ 
(জীবেনর) মূল হে� েকবল িনঃ�াস, যিদ তা ব� কের েদয়া হয়, 
তাহেল েতামােদর আ�াহ র ৈনকটয অজরেনর আমল েশষ হেয় 
যােব। আ�াহ তােক রহম করন, েয িনেজর িদেক তািকেয় 
পােপর জনয ��ন কের।” তারপর িতিন এ আয়াতিট পেড়ন: 

ا لَُهمۡ  َ�ُعدّ  ِِّ�َما﴿                ]  ٨٤: مم�م[ ﴾ ٨ َعّدٗ
“আিম েতা েকবল তােদর জনয িনধরািরত কাল গণনা করিছ”। 
[সূরা মার য়াম: (৮৪)] 
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এরপর িতিন েকঁেদ বেলন: “ভা ! জােনন িনধরািরত কাল িক? 
আপনার নফস েবর হওয়া। অপর িনধরািরত কাল হে� আপনার 
পিরবার-পিরজন তযাগ করা। অপর িনধরািরত কাল হে� আপনার 
কবের �েবশ করা।” 
 
ি�য় হািজ ভা , 

এ  েদখুন ওমর  ই ন আ�ুল আিযয রহ. বেলন: 
“দুিনয়ার েভাগ-িবলাস ও চাকিচকয সেতযও দুিনয়াবাসীেদর জীবন 
িবষাদময় কের িদেয়েছ মৃতুয। মৃতুয তােদর দুয়াের অক�াা হানা 
িদেয় জীবন সা� কের েদয়। মৃতুয যােক সতকর করেত পােরিন 
তার জনয  ংস, সবরনাশ!  ংস তার জনযও েয স�লতার সময় 
মৃতুযেক �রণ কের েকান কলযাণ করেত সকম হয় িন, যার ফল 
েস দুিনয়া ও পিরবার তযাগ কের েভাগ করেব”। অতঃপর তার 
ওপর কাভা �বল হয়, িতিন চেল যান। 
ভা  আমার! আর কত িদন আ�াহর  বাদত ও আনুগেতযর 
েকে  টালবাহানা করেবন? আর কত িদন আশায় আশায় 
কাটােবন? আর কত সুেযাগ হাতছাড়া কের েধাঁকায় িনমি�ত 
থাকেবন? আর কত িদন মৃতুয ঘিনেয় আসার কথা ভুেল 
থাকেবন? িন�য় যা �সব কেরেছন তা মািটর েখারাক; যা িনমরাণ 
কেরেছন তা  ংেসর মুেখামুিখ; যা সংংহ কেরেছন তা িনঃেশষ 
হওয়ার �ার�াে�; আর যা আমল কেরেছন তা িহসাব িদবেসর 
জনয সংরিকত রেয়েছ িকতােব।  
 
�েশয় হািজ ভা ,  
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আমার অ�ের যা িছল তা আিম আপনার জনয উজাড় 
কের িদেয়িছ। আিম আপনােক এ েতাহফা হািদয়া িহেসেব েপশ 
করিছ। আপিন এেত িচ�া করন। আ�াহর িনকট �াথরনা কির, 
িতিন আমােক ও আপনােক তার সতয �ীেনর ওপর অিবচল রাখুন 
এবং আমােদর সবা েক দু’জাহােনর সফলতা দান কের ধনয 
করন। 


