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জীবন একভি সফর। আর মানু ষ সম্পাদনকারী মুসাভফর। গন্তবয একভিই; পরকাল। তথব আবাস দু ভি; ভিরস্থায়ী
জান্নাত, জাহান্নাথমর অভি। মানু ষ মাত্রই পরকাথলর যাত্রী। এথত তাথদর ইচ্ছা-অভনচ্ছার মকাথনা মূ লয মনই। এ
যাত্রা পথের অভিযাত্রী না হথয় কাথরা উপায় মনই। হযাাঁ, পে গ্রহথের স্বাধীনতা আথছ ববভক। মকউ জান্নাথতর পে
গ্রহে কথর তাথত মপৌঁছবার যাবতীয় শতত, সহায়ক নীভত ও সফল হবার উপায়-উপকরে মমথন িথল। আবার মকউ
মকউ জাহান্নাথমর রাস্তা এখভতয়ার কথর তাথত মপৌঁছাথনার সহায়ক সব পে-পদ্ধভত গ্রহে কথর। মহান আল্লাহ
তা‘আলা বথলন,
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“মহ মানু ষ, মতামার রব পযতন্ত (মপৌঁছথত) অবশযই মতামাথক কথ ার পভরশ্রম করথত হথব। অতঃপর তুভম তাাঁর সাক্ষাৎ
পাথব। অতঃপর যাথক তার আমলনামা তার ডান হাথত মদওয়া হথব, অতযন্ত সহজিাথবই তার ভহসাব-ভনকাশ করা
হথব। মস তার পভরবার-পভরজথনর কাথছ আনভিত হথয় ভফথর যাথব। আর যাথক তার আমলনামা ভপথ র মপছথন
মদওয়া হথব, অতঃপর মস ধ্বংস আহ্বান করথত োকথব। আর জ্বলন্ত আগুথন প্রথবশ করথব। ভনশ্চয় মস তার
পভরবার-পভরজনথদর মথধয আনথি ভছল। ভনশ্চয় মস মথন করত ময, মস কখথনা ভফথর যাথব না। হযাাঁ, ভনশ্চয় তার রব
তার প্রভত সমযক দৃ ভি দানকারী।” [সূ রা আল-ইনভশকাক, আয়াত: ৬-১৫]
উদাসীনতা ও অমথনাথযাভগতার বযাভধ মানব প্রকৃভতর সাথে মযন ভমথশ একাকার হথয় আথছ। প্রভতভি মানু থষর মাথেই
এ মরাগ ভবদযমান। এ প্রসথে মহান আল্লাহর ভববৃ ভত হথচ্ছ,
إ
إ
َ َإ
إ
ٗ َ
ُّ إ
َ إ
َ
ُّم َدث إ َّّل إ
َ َ ٱق
ِ َت َب ل َِّلن
 ّله َِية قلوبه إم٢ ٱس َت َمعوه َوه إم يَل َعبون
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“মানু থষর ভহসাব-ভনকাথশর সময় আসন্ন, অেি তারা উদাসীনতায় মুখ ভফভরথয় রথয়থছ। যখনই তাথদর রথবর পক্ষ
মেথক তাথদর ভনকি মকাথনা নতুন উপথদশ আথস তখন তারা তা মকৌতুকিথর শ্রবে কথর। তাথদর অন্তর োথক
অমথনাথযাগী...”। [সূ রা আল-আভিয়া, আয়াত: ১-৩]
তাইথতা মানু ষ তাথদর ভিরন্তন এ সফরথক স্মরে কথর না। ভিন্তা কথর না তাথদর মশষ পভরেভত ও ভ কানা সিথে।
মরথদহ প্রতযক্ষ কথর ভ কই, ভকন্তু অন্তর তা মেথক উপথদশ গ্রহে কথর বথল মথন হয় না। অবথিতন অন্তর পরকাল
ভবষথয় বিতনয ভফথর মপথয়থছ বথল অনু িূত হয় না।
মহান আল্লাহ ভনজ বািাথদর প্রভত অভতশয় দয়ালু । তাই ভতভন মস সফর সিথে তাথদরথক বার বার সজাগ কথর
মদন নানািাথব। স্মরে কভরথয় মদন শাশ্বত মস আবাসথনর কো। উথেশয, তারা তাকওয়া অবলিন করথব, আল্লাহর
নীভত-ভবধান মমথন িলথব...।
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মস লথক্ষয ভতভন স্থাপন কথরথছন নানা স্মারক ও ভনদশতন, যা তাথদর উদাসীনতা ও ভবঃস্মৃভতথক দূ থর ম থল, পাথেয়
গ্রহথে উভিভবত করথব প্রভতভনয়ত। স্মরে করথব তারা ভিরন্তন মস যাত্রাথক। যা িলথছ আর িলথছ। লাগাতারভবরামহীনিাথব িলথছ। বছথরর পর বছর গেনা করথছ আর একভি একভি কথর ভবথয়াগ করথছ। এ িলা কখথনা
ক্ষান্ত হথব না, হথব না পভরশ্রান্ত। মসসব ভনদশতথনর একভি হথলা হজ।
হথজর রথয়থছ ভনধতাভরত ভকছু মরাকন, কভতপয় ওয়াভজব ও অথনকগুথলা সু ন্নত। ইহরাম, উকূথফ ‘আরাফা, তাওয়াথফ
ভযয়ারত হথচ্ছ রুকন। জমহুর ভফকহভবদ আবশয হথজর সা‘ঈথকও রুকথনর অন্তিুক্ত
ত কথরথছন।
উভল্লভখত রুকনগুথলা পুথরা বা আংভশক অনাদাভয় োকথল হজ সহীহ হথব না।
-ইহরাম ছাড়া হথজর কাযতক্রম শুরু করা সাভবতক ভবিাথরই অগ্রহেথযাগয।
-‘আরাফায় অবস্থান বযতীত হথজর সাথে সম্পৃ ক্ততা প্রমাে করা যাথব না মকাথনািাথবই। এমতাবস্থায় হাভদ জবাই ও
ওমরাহ সম্পাদন কথর হালাল হথয় মযথত হথব এবং পরবততী বছর পুেরায় হজ করথত হথব।
-তাওয়াথফ ভযয়ারত বযতীত হজ সম্পূ েত হথব না এবং এ কারথে (ভিতীয় তাহাললু ল বা) িূ ড়ান্ত পযতাথয়র হালাল হওয়া
েুথল োকথব। তাওয়াফ সমাপন অবভধ স্ত্রী সথভাগ ববধ হথব না।
-জমহুর আথলমথদর মথত সা‘ঈ সম্পাদন করা বযতীত হজ অসম্পূ েত োকথব। যতক্ষে তা অনাদাভয় োকথব, হজও
তার ভজম্মায় বাভক মেথক যাথব।
হথজর সফর একভি ক্ষুদ্র সফর; পাভেতব জীবথনর পভরসমাভি ঘভিথয় আথখরাত পাথন বড় সফথরর দৃ িান্ত ভবথশষ।
তথব এভি জান্নাথতর পে ধারেকারী মু’ভমথনর সফর, জাহান্নাম অভিমুথখ অগ্রসরমাথনর সফর নয়।
হথজর এ সফর সম্পন্ন হথত হথল মযমভন কথর উপভরউক্ত রুকথনর বাস্তবায়ন জরুভর। একইিাথব (জান্নাথত
প্রথবথশর) মহান আল্লাহ পাথন বড় সফরভিও অনু রূপ িারভি রুকন বাস্তবায়ন বযতীত সম্পন্ন হথব না।
জান্নাত অভিমুথখ সফথরর রুকনসমূ হ:
এক. ইসলাথমর ওপর মারা যাওয়া:
মৃতুয ছাড়া দু ভনয়া মেথক আভখরাত জগথত যাবার আর মকাথনা উপায় মনই। জান্নাথত প্রথবথশর প্রেম ধাপই হথচ্ছ
মৃতুয।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
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إ
]٥٨١ : ﴾ [ال عمران١٨٥ ِٱلغرور
“প্রভতভি প্রােী মৃতুযর স্বাদ গ্রহে করথব। আর অবশযই ভকয়ামথতর ভদথন তাথদর প্রভতদান পভরপূ েতিাথব মদওয়া হথব।
সু তরাং যাথক জাহান্নাম মেথক দূ থর রাখা হথব এবং জান্নাথত প্রথবশ করাথনা হথব মস-ই সফলতা পাথব। আর
দু ভনয়ার জীবন মকবল মধাাঁকার সামগ্রী।” [সূ রা আথল ইমরান, আয়াত: ১৮৫]
হথজর ইহরাথমর সাথে ইসলাথমর উপর মৃতুযর অথনক সাদৃ শয রথয়থছ। মযমন,
উিয়ভিথতই মানু ষ আল্লাহর একথের স্বীকৃভত মদয়। মুথখ উচ্চারে কথর মঘাষো প্রদান কথর আল্লাহর
লা শভরকথের। ইহরামকারী লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... বথল তালভবয়া পা কথর। আর মৃতুয পেযাত্রী
মুসভলমথক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন করা হয়।
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উিয় মক্ষথত্র স্বািাভবক মপাষাক খুথল, মসলাই ভবহীন িাদর সদৃ শ সাদা কাপড় পভরধান করথত হয়।
মরথদহথক পরাথনা হয় কাফন। আর ইহরামকারী ইহরাথমর জনয ভনভদতি দু ’িুকথরা কাপড়।
উিয়ভিথত রথয়থছ পভবত্রতা, পভরচ্ছন্নতা, মগাসল ও সু গভে বযবহাথরর ভবধান।
উিয় মক্ষথত্রই আল্লাহর বনকিয অজতথনর ভনভমথে সালাত আদায় করা হয়। পােতকয শুধু ইহরাথমর
মক্ষথত্র ইহরামকারী ভনথজ আদায় কথর আর মৃতুযর মক্ষথত্র আদায় কথর তার পভরজন ও মুভমন ভ্রাতৃবৃ ি।
ইহরাম হজকারীথক তার মশষ ভ কানা ও জীবথনর পভরসমাভি ভবষথয় স্মরে কভরথয় মদয়। আথরা স্মরে কভরথয় মদয়,
কথয়ক িুকথরা কাফন বযতীত এথকবাথর শূ নয হথয় ভকিাথব মবর হথত হথব তাথক এ নশ্বর পৃভেবী মেথক। ভনজ
অিযাস পভরপন্থী পভরচ্ছথদ ভকিাথব মদখা করথব মস মহান আল্লাহর ঘথরর সাথে। অনু রূপিাথব মদখা করথত হথব
তাথক আল্লাহর সাথে ভনজ আদত পভরবভততত মবশ-িূ ষায়।
ইহরাম অবস্থায় একভি দীঘত সময় অভতবাভহত করথত হয় একজন হাভজ সাথহবথক। এভি তাথক ভকয়ামথতর
ময়দাথনর মসই অস্বািাভবক পভরভস্থভতর কো স্মরে কভরথয় মদয়। স্মরে কভরথয় মদয়, মতামাথক অবশযই মস
পভরভস্থভতর সম্মু খীন হথত হথব। তাই মস ভদথনর িয়াবহতা হথত রক্ষা পাবার জনয মতামাথক প্রস্তুভত ভনথত হথব নানা
উপাথয়। মযমন প্রস্তুভত ভনথয়ছ তুভম হথজর দীঘত সফথরর ক্লাভন্ত দূ র করার জনয ভবভিন্ন পদথক্ষপ, নানািাথব।
দু ই. তাওবা ও ইভস্তগফার:
তাওবা ইভস্তগফার বযতীত মকাথনা বযভক্তই জান্নাথত প্রথবথশর মসৌিাগয অজতন করথত পাথর না। কারে পাপ-পভিলতা
প্রভতভি মানু ষথক িাভরভদক মেথক পভরথবিন করার অথপক্ষায় োথক। পাপ মেথক ভনরাপদ নয় মকউই। পাপ মনই
এমন মানু ষও পৃভেবীথত খুাঁথজ পাওয়া যায় না। সু তরাং মানু ষ যভদ তাওবা ইভস্তগফাথরর মাধযথম ভনজ পাপ (জ্বাভলথয়পুভড়থয়) ভনঃথশষ করথত না পাথর, তাহথল পাপ তাথক িাভরভদক মেথক মবিন কথর ভনথব। আর বাধয হথয়ই তাথক
জাহান্নাথম মযথত হথব, এ যাওয়া মকউ মরাধ করথত পারথব না।
আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

َ
َ َ إ
َ َٰٓ َ َ
ٓ َ
َ ك أ َ إص
﴿بَ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ إ
]٨٥ : ﴾ [ابلقرة٨١ ِيها خ َٰ ِِلون
حَٰب ٱنلَّارِ هم ف
ِ ل ى من كسب سيِئة وأحَٰطت بِهِۦ خ ِطيتهۥ فأولئ

“হযাাঁ, ময মি উপাজতন করথব এবং তার পাপ তাথক মবিন কথর মনথব, তারাই আগুথনর অভধবাসী। তারা মসখাথন
হথব স্থায়ী।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৮১]
ভকন্তু তাওবা-ইভস্তগফার পাথপর বেন খুথল মদয়, মিথে মফথল তার মবিভন-মবভড়। যাথত কথর মুভমন তার রথবর
সন্তুভি পাথন মপৌঁছথত পাথর। তাাঁর মরযামভি অজতথন মযন আর মকাথনা বাধা না োথক। এ প্রসথে আল্লাহ তা‘আলা
বথলন,
َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َّ َ
َ َ
َ َٰ َ َ ُّ ُّ َ َّ َّ َ َ إ
إ
َ َّ َ َ إ َ إ
َع َما ف َعلوا َوه إم
ِصوا
حشة أ إو ظلم ٓوا أنف َسه إم ذكروا ٱّلل ف
ِ ٱستغفروا َِّلنوب ِ ِه إم َو َمن َيغفِر ٱَّلنوب إِّل ٱّلل ولم ي
ِ َٰ ﴿وٱَّلِين إِذا فعلوا ف
ٓ
إ
َ َ
َإ
َإ
َّ
َ َ
َ ِيها ى َون إِع َم أَ إجر إٱل َعَٰمل
َ ِين ف
َ َتت َِها إٱۡلَنإ َهَٰر َخَٰ ِِل
،٥٣١ :﴾ [ال عمران١٣٦ ِي
 أو َٰٓلئِك َج َزاؤهم َّمغف َِرة مِن َّرب ِ ِه إم َو َجنَٰت َترِي مِن١٣٥ َي إعلمون
ِ
]٥٣٦

“আর যারা মকাথনা অশ্লীল কাজ করথল অেবা ভনজথদর প্রভত যু লম করথল আল্লাহথক স্মরে কথর, অতঃপর তাথদর
গুনাথহর জনয ক্ষমা প্রােতনা কথর। আর আল্লাহ ছাড়া মক গুনাহ ক্ষমা করথব? আর তারা যা কথরথছ, মজথন শুথন তা
তারা বার বার কথর না। এরাই তারা, যাথদর প্রভতদান তাথদর রথবর পক্ষ মেথক মাগভফরাত ও জান্নাতসমূ হ, যার
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তলথদথশ প্রবাভহত রথয়থছ নহরসমূ হ। মসখাথন তারা স্থায়ী হথব। আর আমলকারীথদর প্রভতদান কতই না উেম!”
[সূ রা আথল ইমরান, আয়াত: ১৩৫-১৩৬]
তার দৃ িান্ত হথচ্ছ হথজ ‘আরাফার ময়দাথন অবস্থান।
-‘আরাফার ময়দাথন অবস্থান মূ লত: মহান মাওলার দরবাথর ক্ষমা, মাজতনা ও মাভফ প্রােতনার অবস্থান। মলাথকরা পূ েত
ভদন ও রাথতর ভকয়দাংশ এ দীঘত সময় মসখাথন অবস্থান কথর মহান আল্লাহর দরবাথর ক্ষমার জনয ফভরয়াদ কথর।
তাাঁর ভন‘আমত ও করুো প্রােতনা কথর। অতীত জীবথন হথয় যাওয়া অনযায় অপরাথধর কারথে মযন শাভস্ত না মদওয়া
হয় মস আরভজ মপশ কথর কান্না িরা কথে মহান মা‘বূ দথক ডাকাডাভকথত বযস্ত োথক। আর আল্লাহ তাথদর মস সব
ডাথক সাড়া প্রদান কথর োথকন, ক্ষমার মঘাষো মদন অতীথত কৃত যাবতীয় অনযাথয়র। গবতিথর ভফভরশতাথদর বথল
োথকন,
“মিথয় মদখ আমার বািাথদর ভদথক, আলু -োলু মকথশ ধূ থলায় ধূ সভরত হথয় তারা আমার ভনকি এথসথছ, সাক্ষী
মেথকা, আভম তাথদর ক্ষমা কথর ভদলাম।”
-আরাফাথত অবস্থানই হথচ্ছ হজ, মথমত একভি হাভদস বভেতত হথয়থছ। অেতাৎ আরাফাথত অবস্থান করা হথজর
প্রধান রুকন। এভি যার ছু থি যাথব তার হজ হথব না। আর তাওবা ইভস্তগফাথরর অভবদযমানতায় আল্লাহর প্রভতদান
ও সন্তুভি ছু থি যায় এবং তাাঁর মক্রাধ ও শাভস্ত আথরাভপত হয়। আল্লাহ বথলন,
َ
َ َ َ َ َ
َ إ
إ
َ
َ
َّ
َ ٱّللِ ل َ َّو إوا رء
]١ : ﴾ [املنافقون٥ وسه إم َو َرأ إي َته إم يَص ُّدون َوهم ُّم إس َتك ِِبون
﴿ ِإَوذا قِيل له إم ت َعال إوا ي َ إس َتغف إِر لك إم َرسول
“আর তাথদরথক যখন বলা হয় এথসা, আল্লাহর রাসূ ল মতামাথদর জনয ক্ষমা প্রােতনা করথবন, তখন তারা তাথদর
মাো নাথড়। আর তুভম তাথদরথক মদখথত পাথব, অহিারবশত ভবমুখ হথয় িথল মযথত।” [সূ রা আল-মুনাভফকূন,
আয়াত: ৫]
ধ্বংসপ্রাি মসসব মুনাভফকথদর ধ্বংথসর একমাত্র কারে অহিারবশত তাওবা-ইভস্তগফার মেথক ভবমুখ হওয়া।
َ ﴿ َول َ إو َأ َّنه إم إذ َّظلَم ٓوا أَنف َسه إم َجآء
ٱّلل َو إ
وك فَ إ
ٗ ٱّلل تَ َّو ٗابا َّرح
َ َّ ٱلرسول ل َ َو َجدوا
َ َّ ٱس َت إغ َفروا
َّ ٱس َت إغ َف َر لَهم
]٦٦ :ِيما﴾ [النساء
ِ
“আর যভদ তারা- যখন ভনজথদর প্রভত যু লুম কথরভছল তখন মতামার কাথছ আসত অতঃপর আল্লাহর কাথছ ক্ষমা
িাইত এবং রাসূ লও তাথদর জনয ক্ষমা িাইত তাহথল অবশযই তারা আল্লাহথক তাওবা কবুলকারী, দয়ালু মপত।”
[সূ রা আন-ভনসা, আয়াত: ৬৪]

إ
َ
َّ َ َ
َّ َ َ َ َ
َ َ ٱّلل ِِل َعذ َِبه إم َوأ
]٣٣ :﴾ [االنفال٣٣ نت فِي ِه إ ىم َو َما َكن ٱّلل م َعذ َِبه إم َوه إم ي َ إس َتغفِرون
﴿وما َكن

“আর আল্লাহ এমন নন ময, তাথদরথক ‘আযাব ভদথবন এ অবস্থায় ময, তুভম তাথদর মাথে ভবদযমান এবং আল্লাহ
তাথদরথক আযাবদানকারী নন এমতাবস্থায় ময, তারা ক্ষমা প্রােতনা করথছ।” [সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৩]
ভনয়ভমত ইভস্তগফারকারীথদরথক ‘আযাব না মদওয়ার কারে হথচ্ছ তাথদর ইভস্তগফার ও ক্ষমা প্রােতনা।
আব্দু ল্লাহ ইবন জাদ‘আনথক শাভস্ত প্রদান ও জাহান্নাথম প্রথবথশর কারে ভহসাথব রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইভহ
ওয়াসাল্লাম উথল্লখ কথরথছন, মস শত বছথরর মাথে একভি বাথরর জনযও বথল ভন, মহ আল্লাহ প্রভতদান ভদবথস তুভম
আমায় ক্ষমা কথর ভদও।
মমািকো: ‘আরাফার অবস্থান সাবতক্ষভেক তাওবা-ইভস্তগফারথক স্মরে কভরথয় মদয়। আথরা স্মরে কভরথয় মদয় রহমত
ও সন্তুভির দার উথমািন এবং মব-ইিভত ও মক্রাধ উভ থয় মনয়া অবভদ দরজায় বথস োকার আবভশযকতাথক।
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যারা দীঘত সময় পযতন্ত কড়া নাড়া নাভড় কথর, দরজা মূ লতঃ তাথদর তথরই মখালা হয়। কলযাে মসই পায় ময বধযতয
ধারে কথর...।
ক্ষমা, মাজতনা, মাভফ মিথয় হাভজ সাথহব ভদবা-রাভত্রর দীঘত সময় কি ও অথপক্ষার বধযতয ধারে কথরন, অনু রূপিাথব
বধযতয ধারে কথর োথক আল্লাহর বনকিয ও করুো প্রােতী আভখরাথতর মুসাভফর।
ভতন. অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃ ক্ত করা ও সাবতক্ষভেক তাাঁর ভযভকথর ভনভবি োকা:
তাাঁর স্মরে ও ভযভকথর যার অন্তর সদা মশগুল। অনু রাগ, িভক্ত, িাথলাবাসায় তাাঁর প্রভত ময অনু রক্ত। শতিাগ উজাড়
কথর ময বযভক্ত ভনজ হৃদয়থক কথরথছ তাাঁর প্রভত ভনভবি, মসই মূ লতঃ তাাঁর বনকিয মপথয় হথয়থছ ধনয। সু তরাং
ঈমাথনর শতত হথচ্ছ অন্তর আল্লাহর প্রভত ভনভবি করা অেতাৎ মন-প্রাে উজাড় কথর তাাঁথক িাথলাবাসা। আল্লাহ
তা‘আলা বথলন,
َ َّ َ َ ٗ ُّ َ إ
َّ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ٓ َ َ ُّ ٗ َّ َ َ إ َ َ َّ َ َ َ ٓ إ َ َ إ َ إ
َّ َ َ ِ َّ﴿ َوم َِن ٱنل
اب أن
ب ٱّللِه وٱَّلِين ءامنوا أشد حبا ِّللِ ولو يرى ٱَّلِين ظلموا إِذ يرون ٱلعذ
ِ اس من يتخِذ مِن د
ِ ون ٱّللِ أندادا ُيِبونهم كح
َ َإ
َ َ َّ َّ َ َ ٗ َ َّ َ َّ إ
]٥٦١ :﴾ [ابلقرة١٦٥ اب
ذ
ع
ٱل
ِيد
د
ش
ٱلقوة ِّللِ َجِيعا وأن ٱّلل
ِ
“আর মানু থষর মথধয এমনও আথছ, যারা আল্লাহ ছাড়া অনযথক আল্লাহর সমকক্ষরূথপ গ্রহে কথর, তাথদরথক
আল্লাহথক িাথলাবাসার মত িাথলাবাথস। আর যারা ঈমান এথনথছ, তারা আল্লাহর জনয িাথলাবাসায় দৃ ঢ়তর। আর
যভদ যাভলমগে মদথখ- যখন তারা ‘আযাব মদখথব ময, ভনশ্চয় সকল শভক্ত আল্লাহর জনয এবং ভনশ্চয় আল্লাহ ‘আযাব
দাথন কথ ার।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫]
মুভমনরাই হথচ্ছন ভযভকরকারী দল, মযমন আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
َإ
َّ َ إ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ إ َ َ َٰ َ َ َٰ ٗ إ
َ َّ َ َ َ َ إ
ٗ َ ٗ َٰ َ َ َّ َ
َ َّ ون ف َخ إلق
َٰ َ َ ودا َو
ِ ت َوٱۡل
حَٰ َنك فق َِنا
ۡرض ربنا ما خلقت هذا ب ِطل سب
ِين يَذكرون ٱّلل ق ِيما وقع
﴿ٱَّل
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ َع جنوب ِ ِهم ويتفكر
ِ
َ َع َذ
]٥٩٥ :﴾ [ال عمران١٩١ ِاب ٱنلَّار
“যারা আল্লাহথক স্মরে কথর (তাাঁর ভযভকর কথর) দাাঁভড়থয়, বথস ও কাত হথয় এবং আসমানসমূ হ ও যমীথনর সৃ ভি
সম্পথকত ভিন্তা কথর। (বথল) মহ আমাথদর রব, তুভম এসব অনেতক সৃ ভি কর ভন। তুভম পভবত্র মহান। সু তরাং তুভম
আমাথদরথক আগুথনর ‘আযাব মেথক রক্ষা কর।” [সূ রা আথল ইমরান, আয়াত: ১৯১]
তার দৃ িান্ত হথচ্ছ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ:
-তাওয়াফ পাক খাওয়া ও ঘূ েতন-এর নাম। িাথলাবাসা ও সাভন্নধয প্রতযাশী, অনু রাগী- মপ্রভমকথদর অবস্থাও তাই।
মপ্রমাষ্পথদর িতুরপাথশ্বত ঘুরপাক খায়। প্রদভক্ষে কথর তার বাসস্থান, স্মৃভতভিহ্ন ইতযাভদ বার বার, ভনরলস,
ভবরামহীন। প্রহথরর প্রহর অথপক্ষায় কাভিথয় মদয়। ক্লাভন্ত কিু পরাভজত করথত পাথর না এথদর, পভরশ্রান্তও হয় না
তারা কখথনা। তযক্ত-ভবরক্ত হথয় ভফথর যায় না মপ্রমাষ্পথদর সাভন্নধয মেথক। মপ্রমাষ্পথদর সন্তুভি, িালবাসা, তার
সাথে কো বলা, তার দৃ ভি আকষতথের মাধযথম ভনথজথক ধনয ও মগৌরবাভিত করা অবভধ মস মিিা অবযাহত োথক
অনাবরত...।
-তাওয়াফ অবস্থায় সম্পাদনকারীর হৃদয়-মন জুথড় োথক যার জনয তাওয়াফ করা হথচ্ছ তার নাম। অন্তর মকবল
তাথকই স্মরে কথর। মমজাজ-মভস্তষ্ক োথক শুধু তার ভিন্তায়ই ভবথিার। মানসপথি মিথস ওথ বার বার তার
প্রভতচ্ছভব। মহান আল্লাহ তা‘আলাথক যারা অভধক হাথর স্মরে কথর, তাাঁর মপ্রথম যারা আত্মহারা তাথদর অবস্থাও
তা-ই।
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সু তরাং তাওয়াফ এমনই এক ইবাদত যা দীথনর মূ ল ও মগজ আল্লাহর মপ্রম ও ভযভকরথক স্মরে কভরথয় মদয়।
ভনথিতজাল মপ্রম, ভনখাদ অনু রাগ ও বুকিরা িাথলাবাসা ভনথয় তাওয়াফকারী তাওয়াফ সম্পাদন কথর। আর ভশক্ষা
গ্রহে কথর ময পাভেতব জীবথন প্রকৃত মুভমথনর অবস্থা এমনভিই। মকাথনা ভকছু থকই মস মহান মাওলার উপর প্রাধানয
মদয় না। না িভক্ত-িালবাসায়, না অনু রাগ-স্মরথে। এভিই তালভবয়ার মূ লকো,
.......بليك امهلل بليك بليك ال رشيك لك بليك
“আভম হাভযর মহ মা‘বূ দ আভম হাভযর, আভম হাভযর মতামার মকাথনা শরীক-সমকক্ষ মনই, আভম হাভযর...।”
যা উচ্চাভরত হয় প্রভতভি হাভযর মুথখ ইহরাথমর সময়, তারভবয়ার ভদন, ‘আরাফা ও মুযদাভলফায়, এমনভক ঈথদর
ভদন জামরাথয় ‘আকাবার প্রাককাথল। এ কো বথল হাজী সাথহব ভনজ উপভস্থভত মঘাষো কথর, িাথলাবাসা বযক্ত
করথছন মহান মপ্রমাষ্পদ সকাথশ; মহ মপ্রমময় মাওলা, মতামার িাথলাবাসায় ভসক্ত হথয় ধনয হথত আভম মতামার
দরবাথর এথস উপভস্থত হথয়ভছ সব ভকছু থক মপছথন মফথল। মন-প্রাে-মদহ সব ভনথয়ই উপভস্থত হথয়ভছ আভম। প্রভতজ্ঞা
করভছ মতামার অনু গত হথয় িলার। মতামার সন্তুভি ও িারবাসায় সব ভকছু উৎসগত করার...।
িার. ইখলাস ও ভনরবভচ্ছন্ন আনু গতয
ভনষ্ঠাবান, আন্তভরক ও ভনরবভচ্ছন্নিাথব, সভ ক পন্থায় ইবাদত সম্পাদনকারীরাই মকবল জান্নাথত প্রথবথশর সু থযাগ
পাথব। মযমন আল্লাহ তা‘আলা বথলন,

َ
َ
َ إ َ إ َ إ َ َ ٗ َ َٰ ٗ َ َ إ إ
َ ََٓ
َ َ َ َ َإ
]٥٥١ :ۡشك بِع َِبادة ِ َربِهِۦٓ أ َح َدَۢا ﴾ [الكهف
ِ ﴿فمن َكن يرجوا ل ِقاء ربِهِۦ فليعمل عمل صل ِحا وّل ي

“সু তরাং ময তার রথবর সাক্ষাৎ কামনা কথর, মস মযন সৎকমত কথর এবং তার রথবর ইবাদথত কাউথক শভরক না
কথর।” [সূ রা কাহফ, আয়াত: ১১০]
আমল প্রসথে বলথছন,

َ َإ
َ
َ
إ
]٣٣ :ٱۡل َّنة ب ِ َما كنت إم ت إع َملون ﴾ [انلحل
﴿ٱدخلوا

“জান্নাথত প্রথবশ কর, ময আমল মতামরা করথত তার ভবভনমথয়।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ৩২]
আর ইভস্তকামাত প্রসথে বলথছন,
َّ َ
َ َ َّ َ
َ
َ َ َ َ ُّ
َ َ
َّ َ َ
َّ َ ٗ َ إ
:﴾ [االنعام١٥٣ ٱلسبل ف َتف َّرق بِك إم َعن َسبِيلِهىِۦ ذَٰل ِك إم َو َّصىَٰكم بِهِۦ ل َعلك إم ت َّتقون
ِيما فٱتبِعوه ه َوّل تتبِعوا
﴿ َوأن هَٰذا صِ َر َٰ ِط مستق
]٥١٣

“আর এভিথতা আমার মসাজা পে। সু তরাং মতামরা তার অনু সরে কর এবং অনযানয পে অনু সরে কথরা না, তাহথল
তা মতামাথদরথক তাাঁর পে মেথক ভবভচ্ছন্ন কথর মদথব। [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৩]
আর এর উদাহরেই হথচ্ছ সাফা মারওয়ার সা‘ঈ।
-সা‘ঈ বলা হয়, বারংবার যাওয়া-আসাথক। ভনষ্ঠাবান-আন্তভরক-মুখভলস বযভক্ত কবুথলর আশায় প্রাোন্তকর শ্রম
বযয় কথর, যভদ প্রেম বাথর না হয় তাহথল ভিতীয় বার, না হয় তৃতীয় বার...
-সভ ক পন্থায় ভনরবভচ্ছন্ন সা‘ঈ, দু ভনয়াথত জান্নাথতর রাস্তাও এমনই; ভসরাথত মুস্তাকীম- তো বক্রতা ভবহীন
সভ ক-সরল রাস্তা।
-সা‘ঈথত রথয়থছ দীঘততা, উদ্ধতাথরাহন, অধগমন...। অনু রূপ জান্নাথতর রাস্তাও দীঘত এবং কি সিু ল। আল্লাহর
সামগ্রী মহা মূ লযবান।
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-হথজর সা‘ঈথত ভনদশতনিথয়র মাথে শ্রম বযয় করথত হয় ভনদারুে কি স্বীকার কথর। মতমভন কথর জান্নাথতর
রাস্তায়ও িলথত মগথল প্রভতথযাভগতার সম্মু খীন হথত হয়। কি-শ্রম বযয় কথর জয় ভছভনথয় আনথত হয়।
সু তরাং মদখা যাথচ্ছ, মিিা ও শ্রম বযথয়র মাধযথম সভ ক পথের ভদশা পাওয়া যায়। ধারো লাি হয় ঐ রাস্তার
গুোগুে, ইখলাস, ইভস্তকামাত ও তালভবয়ার সারকো -মহ আল্লাহ আভম মতামার ভনরবভচ্ছন্ন আনু গথতয প্রভতজ্ঞাবদ্ধ,
সাবতক্ষভেক তাথতই োকব ভনমভিত- সিথে। এবং মস রাস্তার পভরিয় ও ভনধতাভরত ময কাযতাভদ রথয়থছ মস সম্পথকতও
অবভহত হওয়া যায় ভনিুতলিাথব।
অতএব, বভেতত রুকন িতুিথয়র অনু পুঙ্খ বাস্তবায়ন ভিন্ন হথজর সফরথক মযমন সাওয়াব, মাতৃগিত মেথক সদয
িূ ভমি ভশশুর নযায় পাপমুভক্ত ও কবুভলয়াথতর বিথর মনাের করাথনা যায় না। অনু রূপিাথব উভল্লভখত িার কাথজর
বাস্তবায়ন ভিন্ন দু ভনয়ার সফরথকও জান্নাথতর বিথর মনাের করাথনা যাথব না।
বাভক োকল ওয়াভজবসমূ থহর সম্পাদন ও ভনভষদ্ধ ভবষয়গুথলা বজতন প্রসে। ওযথরর কারথে মকাথনা ওয়াভজব
বাদ পথড় মগথল ভফভদয়া প্রদান আবভশযক কথর ভবষয়ভিথক ছাড় মদওয়া হথয়থছ। অনু রূপিাথব িুল কথর বা অজ্ঞতা
বশতঃ ভকংবা বাধয হথয় মকাথনা ভনভষদ্ধ কাজ সম্পাদথনর ভবষয়ভিথকও এভড়থয় যাওয়া হথয়থছ আর ইচ্ছাকৃতিাথব
করথল ভফভদয়া বা কাফফারা আবশযক কথর ছাড় মদওয়া হথয়থছ। উিয় প্রকার সফথরও ভবষয়ভি একই রকম।
সু তরাং পাভেতব জীবন মছথড় জান্নাত পাথন সফথরর সাথে হথজর সফথরর বড়ই িমৎকার ভমল রথয়থছ। সভ ক
বুে ও উপথদশ গ্রহেকারীথদর জনয সু থযাগভি খুবই ফলপ্রদ। গিীর মথনাথযাগ সহকাথর উপলভি ও ভিন্তা-গথবষোর
জনযই মহা গ্রন্থ পভবত্র কুরআনথক নাভযল করা হথয়থছ।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কথরন,

َ َ ٓ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ إ َ َ إ
َإ َإ
َ َّ َ َ َ َ
]٣٩ :﴾ [ص٢٩ ب
ِ َٰ﴿كِتَٰب أنزلنَٰه إِِلك مبَٰرك ِِلدبروا ءايَٰتِهِۦ و ِِلتذكر أولوا ٱۡللب

“আভম আপনার প্রভত নাভযল কথরভছ এক বরকতময় ভকতাব, যাথত তারা এর আয়াতসমূ হ ভনথয় গিীরিাথব ভিন্তা
কথর এবং যাথত বুভদ্ধমানগে উপথদশ গ্রহে কথর।” [সূ রা সাদ, আয়াত: ২৯]
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ إ إ
ٓ َ َإ
َٰ َ َ ان أ إم
]٣٦ :﴾ [حممد٢٤ َع قلوب أقفال َها
﴿أفل يتدبرون ٱلقر َء
“তথব ভক তারা কুরআন ভনথয় গিীর ভিন্তা-িাবনা কথর না? নাভক তাথদর অন্তরসমূ থহ তালা রথয়থছ?” [সূ রা
মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪]
সবথিথয় বড় মূ লনীভত:
দু ই সফথরর মাথে সবথিথয় বড় মূ লনীভত হথচ্ছ, মহান আল্লাহর তাওভহদ ও একেবাদ। এ একেবাদ প্রভতষ্ঠার
জনযই অসংখয নবী-রাসূ ল মপ্রভরত হথয়থছন। অবতীেত হথয়থছ অগভেত ভকতাব। মহান আল্লাহর সৃ ভিকুল সৃ ভির
উথেশয এভিই। এর মাধযথমই ভতভন মানু থষর মাথে মযতাদাগত তারতময ভনধতারে কথরথছন। তাথদর জীবন, সম্মান ও
সম্পথদর ভনরাপো ভবধান কথরথছন। প্রথবশ কভরথয়থছন তাথদরথক ভিরন্তন জান্নাথত ।
তাওহীথদর সারকো হথচ্ছ, ইবাদথতর হকদার ভহসাথব এককিাথব আল্লাহ তা‘আলাথকই ভনধতারে করথত হথব।
সাথে সাথে ভশকত ও তার যাবতীয় রাস্তা পভরহার করথত হথব।
দু ভনয়ার জীবথন মানবজাভতথক এই ভনথদতশই মদওয়া হথয়থছ, যাথত তারা আল্লাহ প্রদে প্রভতদান অজতন করথত
পাথর এবং ভনথজথদর বাাঁিাথত পাথর তাাঁর কভ ন শাভস্ত মেথক। প্রভতভি মানু ষথক এ ভবধান মানয করথত হথব, বাথলগ
হওয়া মেথক শুরু কথর মৃতুয ভনভশ্চত হওয়া পযতন্ত। মযমন আল্লাহ তা‘আলা বথলন,
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َ
َ
َ َّ إ
َ َإ
َ َ َ
َ يك ََل هۥ َوب َذَٰل َِك أم إِرت َوأنَا أ َّول ٱلإم إسلِم
َ َ َ اي َو َم َمات ِ َّّللِ َر إ
َ ُّم َي
]٥٦٣ ،٥٦٣ :﴾ [االنعام١٦٣ ي
َش
﴿قل إِن َصل ِت َونس ِك و
ِ
ِ
ِ
ِ  ّل١٦٢ ب ٱلعَٰل ِمي
ِ
“বল, ভনশ্চয় আমার সালাত, আমার মকারবাভন, আমার জীবন ও আমার মরে আল্লাহর জনয, ভযভন সকল সৃ ভির
রব। তাাঁর মকাথনা শরীক মনই এবং আমাথক এরই ভনথদতশ প্রদান করা হথয়থছ। আর আভম মুসভলমথদর মথধয
প্রেম।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]
হজ আথলাভিত মূ লনীভতথক তার যাবতীয় আনু ষ্ঠাভনকতার মাধযথম আথরা পাকাথপাক্ত ও শাভনত কথর।
মানবান্তথরর এথকবাথর গহীথন মপ্রাভেত কথর মদয় দৃ ঢ়িাথব। আর ভনথনাক্ত আমলগুথলার মাধযথম তাথদরথক উক্ত
মূ লনীভতর ওপর গথড় উ থত সাহাযয কথর:
এক. তালভবয়া
জাথহভল যু থগ মুশভরকরাও হজ করত। তারা তাথদর তালভবয়ায় বলত,
. تملكه وما ملك،  إال رشيكا هو لك، بليك ال رشيك لك
“আভম উপভস্থত, মতামার মকাথনা শভরক মনই, তথব এমন শভরক যা মতামরই জনয, যার মাভলক তুভম, আর মস
মাভলক নয়।”
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইভহ ওয়াসাল্লাম এথস ভশকতপূেত এ তালভবয়া বাদ মদওয়ার ভনথদতশ ভদথলন এবং ভনথনাক্ত
তালভবয়া পাথ র আথদশ জাভর করথলন,
.  ال رشيك لك،  إن احلمد وانلعمة لك وامللك،  بليك ال رشيك لك بليك، بليك امهلل بليك
“আভম হাভযর মহ আল্লাহ আভম হাভজর, আভম হাভযর মতামার মকাথনা শরীক মনই আভম হাভযর, ভনশ্চয় যাবতীয়
প্রশংসা ও ভন‘আমত মতামার এবং রাজেও, মতামার মকাথনা শরীক মনই।”
এ হথচ্ছ তাওভহথদর ভনদশতন, তাওভহথদর কাথলমা। প্রভতভি হজকারীথক ইহরাম মেথক শুরু কথর হজ সমাপন পযতন্ত
আওয়াজ কথর এ মঘাষো উচ্চারে করথত হয়।
দু ই. ভনয়ত ও সংকল্প
হজ মকবল আল্লাহর সন্তুভি অজতথনর ভনভমথে সম্পাদন করা হয়। অমুক ভকংবা অমুথকর জনয নয়। না মকাথনা
নবীর উথেথশয, না মকাথনা ওলীর। হাভজ সাথহব আপন পভরজন ও ঘর-বাড়ী মছথড় মবর হন মকবল আল্লাহ
তা‘আলার সন্তুভি কামনায়। ভতভন বযতীত নবী পযতন্ত তার ভনয়থত অন্তিুতক্ত োথকন না। এমনভক তাাঁর (সাল্লাল্লাহু
আলাইভহ ওয়াসাল্লাম) মসভজথদর ভযয়ারতও, না হথজর শতত না আবভশযক মকাথনা কমত।
তথব মসভজথদ নববীর ভযয়ারত হথজর সাথে সম্পৃ ক্ত না হথলও স্বতন্ত্রিাথব এভি একভি গুরুেপূ েত মুস্তাহাব আমল।
ভতন. হথজর কাযতাভদ
হথজর শুরু মেথক মশষ পযতন্ত যাবতীয় আমল মকবল আল্লাহর জনয সম্পাভদত হয়। মকাথনা আমথলই ভতভন বযতীত
আর কাথরা অংশ মনই। ইহরাম, ভমনায় রাভত্র যাপন, ‘আরাফায় অবস্থান, মুযদাভলফায় রাভত্র যাপন এরপর তাওয়াফসা‘ঈ-পাের ভনথক্ষপ সব আমল মকবল আল্লাহরই উথেথশয।
িার. মদা‘আ
হজ সম্পাদন কাথল পা করার জনয শভরয়ত অনু থমাভদত সকল মদা‘আথতই আল্লাহর তাওহীদ ও ভশকত বজতথনর
মঘাষো উচ্চাভরত হথয়থছ বার বার। মযমন সাফা-মারওয়ার মদা‘আ, আরাফার সথবােতম মদা‘আ ইতযাভদ। আল্লাহ
তা‘আলা বথলন,
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َ
َّ َ َ إ
ٓ
ٓ
َ َٰ َ َّ َ َ َ َ إ
َ إ
َ إ
ُّ إ
ََ َ
ِ ٱدلن َيا َو َما َلۥ ِف ٱٓأۡلخ َِرة
ِ َّٱّلل كذِك ِرك إم َءابَا َءك إم أ إو أش َّد ذِك ٗرا ف ِم َن ٱنل
اس َمن َيقول َر َّب َنا َءات َِنا ِف
سكك إم فٱذكروا
ِ ﴿ فإِذا قضيتم من
َ َ
]٣١١ : ﴾ [ابلقرة٢٠٠ م إِن خلَٰق
“তারপর যখন মতামরা মতামাথদর হথজর কাজসমূ হ মশষ করথব, তখন আল্লাহথক স্মরে কর, মযিাথব মতামরা
স্মরে করথত মতামাথদর বাপ-দাদাথদরথক, এমনভক তার মিথয় অভধক স্মরে।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২০০]
আল্লামা কুরতুবী রহ. বথলন,
ইবন আব্বাস রাভদয়াল্লাহু ‘আনহু আতা, দাহহাক, রভব‘ প্রমুখ তাফসীরভবদগে এ আয়াথতর তাফভসথর বথলথছন,
ভশশুরা ভনজ মাতা-ভপতাথক মযিাথব মা...মা... বাবা...বাবা... বথল ডাকাডাভক কথর মতামরাও অনু রূপ আল্লাহথক
ডাথকা, তার ভনকি ফভরয়াদ কর, সাহাযয িাও, এবং তার আশ্রয় গ্রহে কর। মযমনভি মতামরা ভশশুকাথল মতামাথদর
ভপতার সাথে করথত।
অনয একদল আথলম বথলথছন,
আয়াথতর অেত হথচ্ছ, আল্লাহর ভযভকর কর, তাাঁথক ডাক, তাাঁর বড়ে বেতনা কর, তাাঁর সম্মান ও মযতাদা রক্ষা কর,
মকউ তাাঁর দীথনর মাথে ভশরক প্রবততথে উথদযাগী হথল তাথক প্রভতহত কর। মযমনভি মতামরা ভনজ ভপতা-মাতাথক
িাথলা ও কলযাথের সাথে স্মরে কথর োক। তাথদর মযতাদা রক্ষা কথর িল।
পাাঁি. মাখলু থকর মকাথনা অংশ মনই
হথজ আল্লাহ বযতীত অনয মকাথনা মাখলু ক হথত তাবাররুক তো বরকত মনওয়ার মকাথনা ভবধান মনই। না মকাথনা
ভযয়ারথতর স্থান হথত, না কবর, গিু জ ভকংবা মকাথনা বযভক্ত মেথক। অনু রূপিাথব হথজ আল্লাহ বযতীত কাথরা ভনকি
মদা‘আ করারও অনু মভত মনই, অনু থমাদন মনই গাইরুল্লাহর ভনকি সাহাযয প্রােতনার ভকংবা ওভসলা মদওয়ার।
মাখলু থকর জনয মকবল মদা‘আ ও সহথযাভগতার মাধযথম অনু গ্রহ করারই সু থযাগ আথছ। মযমন হথজ অনু থমাদন করা
হথয়থছ, মৃত ও অক্ষম বযভক্তবথগতর পথক্ষ জীভবতথদর হজ করা, দু বতল ও মুহতাজথদর সাহাযয করা।
সু তরাং হথজ মাখলু থকর অংশ মকবল এতিুকুই ময অক্ষম-আপারগতার অবস্থায় তার প্রভত ইহসান-অনু গ্রহ করা
যাথব। তাথদর মাধযথম বরকত অজতন বা তাথদর দারস্থ হবার প্রভত উৎসাহ প্রদান বুোয় এমন নূ যনতম ভকছু ও
পাওয়া যায় না। জাথহভল যু থগ মুশভরকরা হথজ ভনজ বাপ-দাদাথদর ভনথয় গবত করত, তাথদরথক স্মরে ও ডাকাডাভক
করত। তাই আল্লাহ তা‘আলা মুভমনথদর ভনথদতশ ভদথলন,
َ
َّ َ َ إ
ٓ
ٓ
َ
َ إ
َ إ
ُّ إ
ََ َ
َ َ َ َ
ِ ٱدلن َيا َو َما َلۥ ِف ٱٓأۡلخ َِرة
ِ َّٱّلل كذِك ِرك إم َءابَا َءك إم أ إو أش َّد ذِك ٗرا ف ِم َن ٱنل
اس َمن َيقول َر َّب َنا َءات َِنا ِف
﴿فإِذا قض إيتم َّم َنَٰسِكك إم فٱذكروا
َ َ
]٣١١ :﴾ [ابلقرة٢٠٠ م إِن خلَٰق
“তারপর যখন মতামরা মতামাথদর হথজর কাজসমূ হ মশষ করথব, তখন আল্লাহথক স্মরে কর, মযিাথব মতামরা
স্মরে করথত মতামাথদর বাপ-দাদাথদরথক, এমনভক তার মিথয় অভধক স্মরে।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২০০]
আয়াথত ভতভন তাথদরথক ভনথদতশ ভদথয়থছন, মহান আল্লাহথক ভনজ বাপ-দাদাথদর মিথয়ও অভধক স্মরে করার জনয।
যাথত তারা বুেথত পাথর, এ জায়গাভি মকবল আল্লাহর বড়ে প্রকাথশর জনযই ভনধতাভরত। অথনযর মকাথনা আথলািনা
বা ভযভকর এখাথন িলথব না।
সু তরাং হথজ একজন বযভক্ত তাওভহথদর ভশক্ষা গ্রহে কথর ভনখুত ও পভরশুদ্ধিাথব। তাওহীথদর ভশক্ষা ভনথয়ই মস
প্রতযাবততন কথর, যাথত তার বাভক জীবনও হথজর ভদনগুথলার মথতা এ ভশক্ষার আথলাথকই অভতবাভহত হয়।
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হজ ভজহ্বা, অে-প্রতযে ও অন্তথরর সমভিত আমথলর মাধযথম সম্পন্ন হয়। মানু ষ সাধারনত ভজহ্বা ও অে-প্রতযথের
আমথলর উপর মবভশ গুরুে ভদথয় োথক। তাই আভম অন্তথরর আমল সিথে একিু স্মরে কভরথয় মদওয়ার প্রয়াস
িাভলথয়ভছ, যাথত ইবাদতভি পূ েতােরূথপ সম্পাভদত হয় আর সম্পাদনকারী লাি করথত পাথর প্রভতশ্রুত প্রভতদান
পভরপূ েতরূথপ।
সমাি
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