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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 দরূদ ও সালাম
নবী মুহা�েদর ওপর, িযিন হাউেয কাউসার ও মহান মযর্াদার
অিধপিত এবং তার পিরবার ও সাথীেদর ওপর, আর িসরােত
মু�ািকেমর ওপর তােদর অনু সরণকারী �েতয্েকরওপর।
স�ািনত হািজ সােহব,
যখন আপনারা বািড় িফরার ই�া কেরন আপনােদর মেন
পেড় িপতা-মাতা, �ী-স�ান, ভাই-েবান ও ব�ু-বা�বেদর কথা।
তােদর জনয্ িবিভ� উপহার সং�হ কেরন। যার সামথর্ রেয়েছ,
বয্বসার জনয্ অিতির� িজিনস প� খিরদ কেরন। এেত েকা
সমসয্া েন, কারণ
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
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ت
ٖ �﴿ ليس علي�م جناح أن تبتغوا فض� مِن َ�ِ� ۚم فإِذا أفضتم مِن عر
ۡ َ
ۡ ۡ َ
ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ ۡ َ ِ َ َۡ
ُ � ۡم �ن ُك
َ ّ ْ ٱذ ُك ُروا
نتم ّمِن
ِند ٱل َمش َعرِ ٱ�رام� وٱذكروه كما هدٮ
�َ ع
ف
ّ ّ َ َ
َ
َ
ۡ
[١٩٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ �بلِهِۦ ل ِمن لضَآل

“েতামােদর উপর েকান পাপ েনই েয, েতামরা েতামােদর রেবর
পক্ষ েথেক অনু� অনু স�ান করেব। সু তরাং যখন েতামরা
আরাফা েথেক েবর হেয় আসেব, তখন মাশআের হারােমর িনকট
আ�াহেক �রণ কর এবং তােক �রণ কর েযভােব িতিন
েতামােদরেক িদকিনেদর্শনা িদেয়েছন। যিদও েতামরা এর পূ েবর্
অবশয্ পথ��েদর অ�ভুর্� িছে”। [সূ রা বাকারা: (১৯৮)]
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ইমাম কুরতুিব রহ. বেলন: “এ আয়াত �মাণ কের েয, হািজ
সােহব হজ পালন করার সােথ বয্বসাও করেত পারেব, এ
িনয়ত িশরক িহেসেব গণয্ হেব না এবং এ জনয্ তা ফরয
ইখলাস ক্ষিত�� হেব । ইমাম দারাকুতিন তার সু নান �ে�
আবু উমামাহ তাইিম েথেক বণর্না কের, িতিন বেলেছন: আিম
ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু আনেক িজজ্ঞাসা কের: “আিম হেজর
সফের ভাড়ার কাজ কির (েযমন উট ইতয্ািদ ভাড়া েদ), কতক
েলাক বেল: েতামার হজ েনই। ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু আনহ
বলেলন: এক বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনকট এেস তােক িজজ্ঞাসা ক, েযরূপ তুিম আমােক িজজ্ঞা
কেরছ, িতিন চুপ থাকেলন, অতঃপর নািযল َ হল:
ٗ ۡ َ ْ ُ َ
ُ
ُ َۡ َ َ َۡ
ٌ � ۡم ُج َن
[١٩٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ اح أن ت ۡب َتغوا فض� ّمِن َّ ّ�ِ� ۡ ۚم
﴿ ليس علي
“েতামােদর উপর েকান পাপ েনই েয, েতামরা েতামােদর রেবর
পক্ষ েথেক অনু� অনু স�ান করেব...”। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: “িন�য় েতামার হজ রেয়েছ”।
অথর্াৎ েতামার হজ িবশু
ি�য় হািজ সােহব,
�েয়াজন অনু যায়ী দু িনয়া �হণ করেল ইখলাস ক্ষিত�
হয় না, তেব হািজ সােহব, আপিন যখন ঐ পিব� িনদশর্নগুে
িবদায় জািনেয় ��ান করিছেলন তখন আপনার অনু ভূিত েকমন
হেয়িছল? হািজ সােহব, আপিন অবশয্ই জােনন রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মানু ষেদর িনেদর্শ িদেয়েছন তারা
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েযন তওয়ােফ িবদা (িবদায়ী তওয়াফ) বয্তীত ম�া ��ান না
কের। ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: “েলােকরা (হজ েশেষ) িনজ িনজ রা�া �হণ করত,
অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন:
.ﻳﻨﻔﺮن أﺣﺪ ﺣﻰﺘ ﻳ�ﻮن آﺧﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺒﻟﻴﺖ
“েকউ ��ান করেব না, যতক্ষণ নতার েশষ কমর্ হয় তওয়ােফ
িবদা”। [মুসিলম]

ি�য় হািজ ভাই,
এরূ িনেদর্ �দান কেরেছন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাথীেদরেক যখন তারা পিব� কাবা
��ান করার ই�া কেরিছল; যােত তারা ম�া েথেক চেল আসার
সমেয় সবরেশষ কমর্ িহেসেব তওয়াফ িবদা স�� করার মাধয্েম
েস ঘেরর বড়� ও মযর্াদ �ারা তােদর দৃ ি� ও অ�র পূ ণর হয়।
আ�াহ তার মযর্াদাআরও বৃ ি� করুন
আর আপিন ি�য় হািজ ভাই,
যখন বািড় িফরার ��িত িনেয় পিব� কাবা ঘর িবদায়
জানাি�েলন তখন আপনার অনু ভূিত েকমন হেয়িছল? ভাই, েকান
সে�হ েনই ঐ পিব� ঘর িবদায় জানােনা সিতয্ কিঠন, িবেশষ
কের েয অ�র হেজর পুেরা সমেয় একমা� তার রেবর ধয্াে
িনিব� িছল, তার কােছ িবদায় ঘ�া সিতয্ই েবদনাদায়!

5

ি�য় হািজ ভাই,
�রণ করু, এখন আপিন পিব� কাবা ঘরেক েশষ
বােরর মত স�ান করেছন, অথচ ইেতাপূ েবর্ আপিন অব�ান
করিছেলন ইবাদেতর িদনগুেলয় ও আ�াহর ৈনকটয্অজর্েন পুণয
েমৗসু েম। সিতয হেজর সারাক্ষণ �িত মুহূতর খুব ভাগয্বা! িক�
ি�য় ভাই, একিট িজজ্ঞা: আপিন যখন বািড় িফরেবন ইবাদেতর
ধারাবািহকতা িক ব� হেয় যােব? অথচ আপিন �রণ করেবন
মহান ও পিব� ঘর কাবার িনকট আ�াহর সাি�েধয্ আপনার
উপি�িতর কথা, আপিন �রণ করেবন আরাফার িদন ও তার
বড়ে�র কথা এবং িমনার িদনগুেলা ও তার স�ােনর কথ!
ি�য় ভাই,
এরপর কীভােব আপিন আপনার পূ বর্াব�া িফের যােবন!
বরং ইবাদেত আ�িনেয়াগ করু; জীবেনর জনয্ নতুন এক
অধয্ােয়র সূচনাকরু; েযন মাবরু হজকারীেদর গুণাগ আপিন
অজর্ন করেত সক্ষম হন। হন বসির রহ. বেলেছন: “হে�মাবরুর হে� বয্র (হািজর) দু িনয়াতয্াগী ওআিখরাতমুখী হেয়
েদেশ �তয্াবতর্ন ক”।
েকউ বেলেছন: হে� মাবরুর এর িনদশর: “হজ েশেষ এর
আলামত �� হয়, যিদ আেগর েচেয় ভােলা অব�া িনেয় বািড়
িফের, বুঝা যােব তার হজ মাবরু”।
আেরকিট িবষয় ি�য় হািজ ভাই: আপিন যখন পিব�
কাবা ঘর িবদায় জানাে�ন, েদায়া করন এটাই আপনার েশষ
সাক্ষাত নায়। েকননা, ইবাদেতর পর ইবাদেত ম� থাকা েযমন
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�ীেনর ওপর �িতি�ত থাকার আলামত, অনু রূপ পাের পর
পােপ িল� থাকা েগামরািহ ও পথ��তার িনদশর্ন
ভাই,

ইবাদেত ধারাবািহকতা রক্ষা ক, মেন রাখেবন
িকয়ামেতর িদন আপনার সফলতার চািবকািঠ এটাই। েদখুন
আমােদর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক িজজ্ঞাসা কর
হেয়িছল:
ّ
.أدوﻣﻪ و�ن ﻗﻞ: ي اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ؟ ﻗﺎل
“েকান আমল আ�াহর িনকট অিধক ি�য়? িতিন বলেলন:
“ধারাবািহক আমল, যিদও তা কম হয়”। [মুসিলম]

ি�য় হািজ ভাই,
েনককার হওয়ার আলামত হে� িনয়িমত ইবাদত করা
যিদও তার পিরমাণ হয় সামানয্। তাই ি�য় ভাই, এ গুরু�পূণ
মুহূেতর্ আপনােক  িবষেয় দৃ ি� আকষর্ণ করি: আপিন েনক
আমলেক আঁকেড় ধরন, তা েথেক কখেনা িবচুয্ত হেবন না যত
েছাট েহাক েকান আমলেক তু� জ্ঞান করেব ন , আ�াহ
আপনােক খােতমা িবল খােয়র তথা শুভ সমাি� দান করেবন
এবং আপনার হেজর বরকত আপনার জনয্ অক্ষত রাখ,
ইনশাআ�াহ।
হািজ ভাই,
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আপিন কখেনা তােদর মেতা হেবন না, যারা িনিদর্�
েমৗসু ম বয্তীত ইবাদেত কথা মেন কের না; এসব েমৗসু ম েশষ
হেল তারা তােদর পূ ব্র ব�ায় িফের যায়। আলকামা রহ. আেয়শা
রািদয়া�াহু আনহেক িজজ্ঞাসা কে: “েহ উ�ু ল মুেমিনন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম আমল েকমন িছল?
িতিন িক ইবাদেতর জনয্ িনিদর্� েকান িদন িনবর্াচন করেতন?
িতিন বলেলন: না, তার আমল িছল িনয়িমত। েতামােদর কার েস
রকম সামথর্য্ রেয়, েযরূপ সামথর্য্ িছল রাসূলু� সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর?!”। [বুখাির]
মুহা�দ ইব্ন কােসম আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা েথেক বণর্না
কেরন, যখন িতিন েকান আমল করেতন, তােত ধারাবািহকতা
রক্ষা করেত
ি�য় হািজ ভাই,
ৈধযরসহ ইবাদেত অিবচল থাকা জরুরী আপিন আপনার
হজ পরবতর্ী জীবন নতুনভােব আর� করুন। পাপ েথেক িবরত
থাকার েক্ষ ৈধযর্ ধরুনআ�াহর আনু গতয্ ওপাপ েথেক িবরত
থাকার েক্ষে ৈধযর ধারণ করা িনঃসে�েহ মুিমেনর ে��� ও
মযর্াদার আলামত। মায়মুন ইব্ন েমহরান রহ. বেলেছন: “সবর
দু ’�কার: মুিসবেত ৈধযর ধারণ করা ভাল, িক� তার েচেয় অিধক
ভাল পাপ েথেক িবরত থাকার েক্ষেৈধযর ধারণ করা”।
স�ািনত হািজ ভাই,
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আপিন কখেনা তােদর মেতা হেবন না, যােদর স�েকর্
ইমাম ইব্নু ল কাইয়ূ ম রহ. বেলেছন: “পািপ� ও হতভাগারা
তােদর �বৃ ি� ও নফেসর অনু সরেণ অিধক ৈধযর্শী, িক� তােদর
রেবর আনু গেতয্ তারা সবেচেয় অৈধযর্। তারা শয়তােন
আনু গেতয্র েক্ষে� পিরপূ ৈধেযর্ পরীক্ষা ে, িক� আ�াহর
আনু গেতয্ নূয্নতৈধযর �দশর্ন কের না। তারা �ীয় শ�েক খুিশ
করার জনয্ �বৃি�র অনুসরেণ কেঠার পির�ম কে, িক� তােদর
রেবর স�ি�র জনয্ সামানযক� �ীকার কের না। তারা শয়তােনর
আনু গতয্ ও নফেসরহুকুম তািমেলৈধেযর্ পরাকা�া �দশর্ন কে,
িক� আ�াহর িনেদর্শ পালন ও রাসূেলর অনুসরেণতারা পুেরাপুির
অক্তা �দশর্ন কে। এরাই 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 সবাই তােদর মযর্াদ �তয্ক্ষ , তােদর
ে��ে�র সাক্ষী ে।
হািজ ভাই,
সবরকারীেদর েশষ ফল জা�াত। আ�াহ তা'আলা বেলন:
ٗ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ َ ٰ َ ّ ْ ُ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ٓ َ ۡ ْ ُ َ َ َ ّ َٱ
ّ��
ِ ﴿ �َِين ص�وا ٱبت ِغاء وجهِ ر� ِ ِهم وأقاموا لصَلوة وأنفقوا ِمَا رزق�هم
ّ
َ ٰ ٓ �َْ َ َ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ ّ ّ َ َ ُو
ۡ
ّ �َ ك ل َ ُه ۡم ُ� ۡق
ُ َٰ�َ
ت َعد ٖن
٢ ِ�َار
ِ �َ َ وع��ِية و�درءون بِٱ�سنةِ لسَيِئة
َ ُ ُ ۡ َ ُ َ ٰ ٓ �َّ ٰ ۡ َٱلۡم
َۡ َ ۡ َٓ َ ۡ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َۡ
ۡ
جهِم َذُرِّ�َت ِ ِهمۖ َ�ِكة يدخلون
ِ ٰ �يدخلو�ها ومن صلح مِن ءابا� ِ ِهم وأز
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َۡ َ َ ُ َۡ َ َ َ
ّ �َ � ُ� ۡم فَن ِۡع َم ُ� ۡق
َ ّ ُ َعلَ ۡيهم ّمِن
﴾ ٢ ِ�َار
ۚ  س� ٰ ٌم علي�م بِما ص٢ اب
ِ
ِ
ٖ �ب
[٢٤ ،٢٢ :]الﺮﻋﺪ

“যারা তােদর রেবর স�ি� লােভর উে�েশয্ সবর কের, সালাত
কােয়ম কের এবং আিম তােদর েয িরযক �দান কেরিছ, তা
েথেক েগাপেন ও �কােশয্ বয্য় কের এবং ভাল কােজর মাধয্ে
ম�েক দূ র কের, তােদর জনয্ই রেয়েছ আিখরােতর শু
পিরণাম। �ায়ী জা�াতসমূ হ, যােত তারা এবং তােদর
িপতৃপুরুষগ, তােদর �ীগণ ও তােদর স�ানেদর মেধয্ যারা সৎ
ি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
কতই না উ�ম”। [সূ রা রাদ: (২২-২৪)]
এখােন আ�াহর বাণী: “‘শাি� েতামােদর উপর, কারণ েতামরা
সবর কেরছ, আর আিখরােতর এ পিরণাম কতই না উ�ম”— এ
স�েকর্ ফুযাইল ইব্ন আয়াদ রহ. বেলেছন: “তারা আ�াহর
িনেদর্িশত িবধান পালে ৈধযর ধারণ কেরেছন, ত�প তারা
আ�াহর িনিষ� ব� পিরহার করার েক্ষে ৈধযর্ধার কেরেছন”।
ি�য় হািজ ভাই,
নফস �াভািবকভােব অলস ও আরামি�য়। আপিন
কখেনা তার আশা পূ ণর্ হেত িদেবন না, তেবই শয়তান আপনােক
কখেনা কাবু করেত পারেব না। হাসান বসির রহ. বেলেছন:
“শয়তান যখন েদেখ েয তুিম আ�াহর ইবাদেত িনয়িমত ম�, েস
েতামােক সীমাল�ন করােব এবং সীমাল�ন করােব, তারপরও
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যিদ েতামােক ইবাদেত ম� েদেখ, তখন েতামার ওপর িবর�
হেয় েতামােক েস পিরতয্াগ কের।আর যিদ তুিম কখেনা এরূ,
আবার কখেনা েসরূপ হ, তাহেল েতামার বয্াপাের েসআশাবাদী
হয়”।
ি�য় হািজ ভাই,
আপিন আপনার হজ েথেক আগমন কেরেছন, েবিশ িদন
হয়িন আপিন হেজর নয্ায় মহান ইবাদত েশেষ বািড় িফেরেছন।
আপিন যিদ হেজর িদনগুেলারনয্ায় ইবাদেত ম� থােকন আপনার
বয্াপাের কলয্ােণর আ করা যায়। ি�য় হািজ ভাই, ম�রতা ও
অলসতা সৃ ি� হওয়ার আেগ আপিন আপনার ইবাদেতর
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
ধু েলা-বািলেত িমেশ যােব।
হািরস ইব্ন কােয়স রহ. েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন: “যখন
তুিম েকান ভাল কাজ করার ই�া কর, আগামীকাল পযর্ তা
িবল� কর না। আর যিদ পািথর্ব িবষয় হয় তাহেল ধীর-ি�রতা
অবল�ন কর। যিদ তুিম সালােত থাক এবং শয়তান েতামােক
বেল েয তুিম েলাকেদর েদখা�, তাহেল তুিম সালাত আরও দীঘর্
কর।”
হািজ ভাই!
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�ত করু, �ত করু। কখেনা বলেবন না আগামীকাল
করব অথবা অিতস�র করব। েদখুন সু মামা ইব্ন বাজাদ
আস্সুলািম তার স�দায়েক উপেদশ িদেয় বেলন: “েহ আমার
স�দায়, আিম েতামােদরেক ‘শী�ই করব, শী�ই সালাত আদায়
করব, শী�ই িসয়াম পালন করব’ ইতয্ািদ কথা েথেক সতকর
করিছ”।
হািজ ভাই,
পির�ম করু, েযমন পির�ম কেরেছন হেজর িদন ও
পিব� �ানসমূ েহ; অলস হেবন না। আ�াহ তা'আলা বেলন:
َ َ ْ ُ َ ٰ َ َ ّ َٱ
َ
ّ
ّ
َ �َ ل َ َم َع ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ ّ َن
﴾ ٦ �ِ
� ﴿ �َِين �هدوا
ۚ ِينا َهۡدِ�َنَ ُه ۡم ُس ُبل َنا
[٦٩ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

“আর যারা আমার পেথ সবর্া�ক �েচ�া চালা, তােদরেক আিম
অবশয্ই আমার পেথ পিরচািলত করব। আর িন�য় আ�াহ
সৎকমর্শীলেদর সােথই আেছ”। [সূ রা রূ: (৬৯)]

অনয্� ইরশাদ হে:
ۡ
ۡ ّ َ ٰ َ َۡ َ َ َ َ
ّ
ّ ٣ى
ّ ﴿ َأ
َ ح
َ ۡ ََإِن
َ ِ يم
ٰ � ٱل ۡ َمأ َو
ٰ َ َمَا َمن َط
َأَمَا
٣ �ُ� َيا
 وءاثر ٱ�يوة٣ �
ِ �ٱ
ۡ
َ َ ۡ َ
ّ
ّ
َ اف َم َق
َ ِ �َۡنَ َة
ٰ � ٱل ۡ َمأ َو
ٰ ام َر ّ�هِۦ َو َ� َ� �َّ ۡف َس َعن ٱل ۡ َه َو
ى
َ َإِن٤ ى
من خ
ِ
ِ
[٤١ ،٣٧ :﴾ ]ﻟﺎزﺎﻋت٤

“সু তরাং েয সীমাল�ন কের, আর দু িনয়ার জীবনেক �াধানয্
েদয়, িন�য় জাহা�াম হেব তার আবাস�ল। আর েয �ীয় রেবর
সামেন দাঁড়ােনােক ভয় কের এবং কু-�বৃ ি� েথেক িনজেক িবরত
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রােখ, িন�য় জা�াত হেব তার আবাস�ল”। [সূ রা নািযআত:
(৩৭-৪১)]
ি�য় হািজ ভাই,
আ�াহর িনকট অিধক েদায়া করুন েযন আপনাে িতিন
ইবাদেত অিবচল থাকার মদদ দান কেরন। আ�াহর িদেক
মেনািনেবশ বৃ ি� করু, তার দরবাের আকুিত-িমনিত বািড়েয়
িদন, েযন িতিন আপনার কাজগুেলা সু�ুভােবস�� কেরন এবং
আপিন তার �ীেন অিবচল থাকার েতৗিফক �া� হন। লক্ষয্ ক
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া �ীেনর ওপর অিবচল থাকার
জনয আ�াহর িনকট সবর্ািধক �াথর্না করেতন উে� সালামা
রািদয়া�াহু আহােক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
অিধক েদায়া স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়: িতিন বেলন: তার
সবর্িধক েদায়া িছল:
.ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻲﺒ ﻰﻠﻋ دﻳﻨﻚ
“েহ অ�রসমূ হ পিরবতর্নকার, আমার অ�রেক আপনার �ীেনর
ওপর �িতি�ত রাখুন”। এ বয্াপাের নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা করােল িতিন বেলন:
إﻧﻪ ﻟيﺲ آد� إﻻ ﻗﻠﺒﻪ ﺑ� أﺻﺒﻌ� ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻊ اﷲ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء أﻗﺎم وﻣﻦ ﺷﺎء
أزاغ
“এমন েকান মানু ষ েনই যার অ�র আ�াহর আ�ুলসমূ হ েথেক
দু ’আ�ুেলর মােঝ নয়। যােক ই�া িতিন অিবচল রােখন, যােক
ই�া িতিন ব� কেরন”। [িতরিমিয, আহমদ, ইব্ন আিব শায়বাহ,
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িসলিসলাতুল আহািদিসস সািহহা: (২০৯১)] অপর বণর্নায় রেয়ে,
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেতন:
. ﻣﺜﺒﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻮ�ﻨﺎ ﻰﻠﻋ دﻳﻨﻚ

“েহ অ�রসমূ হ ি�রকারী, আমােদর অ�রগুেলা আপনার �ীেনর
ওপর ি�র কের িদন”। [ইব্ন মাজাহ, সিহহ ইব্ন মাজাহ িলল
আল-বািন: (১৬৬)]
ি�য় হািজ ভাই,
যিদ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীেনর ওপর
�িতি�ত থাকার জনয্তার রেবর িনকট সবর্ািধক �াথর্না কে,
অথচ িতিন আ�াহর মহান িনদশর্সমূ হ �তয্ক্ষ কেরেছন তার
�ীেনর ওপর অিবচল থাকার জনয্ যেথ, তাহেল আমােদর অব�া
েকমন হওয়া উিচত?! আপিন েয যু েগ অব�ান করেছন েসখােন
িফতনার ছড়াছিড় এবং েগামরািহর সকল উপকরেণর িব�ার
�কট আকার ধারণ কেরেছ। এমন এক যু গ, েযখােন সেতয্র
সাথী ও কলয্ােণ সাহাযয্কারী পাওয় দু �র, বরং �ীেনর ওপর
আপনার অিবচলতা েদেখ আপনােক িনেয় উপহাসকারী, আপনার
িদেক অ�াবয্সকল বাকয্িনেক্ষপকারীর অভাব ে। িক� মুিমন
কখেনা এসেবর পেরায়া কের না। েস সবর্দা িনজ রেবর সাক্ষ
লােভর �হর গুেন তােদর িদেক িফের তাকােনার ফুরসত তার
েনই। অতএব হািজ ভাই, আপনার কতর্বয েবিশ েবিশ আ�াহর
িনকট েদায়া করা, েযন িতিন আপনােক তার �ীেনর ওপর অিবচল
রােখন। আপিন একা�ভােব আ�াহর িনকট েদায়া করু,
ইবাদেতর �াদ আ�াদন করু, আ�াহর ৈনকটয্ অনুভব কের
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সা�না লাভ করুন গােফল ও অমেনােযাগীেদর মত েদায়া
করেবন না, যারা তােদর মুেখর কথার অেথর্র িদেকও লক্ষয্
না। হািজ ভাই, আপনার একা� কতর্বয্ আ�াহর আনুগেত
অিবচল ও অটল থাকা, তেবই আপিন হেজর সু ফল লাভ করেবন
এবং �াণ ভের তার �াদ আ�াদেন সক্ষম হেব
হািজ ভাই,
আপনার বািড় িফরার মুহূেতর্ আপনােক একিট গুরু�পূণ
িবষয় �রণ কিরেয় িদি�: আপিন কখেনা আ�গবর্ী ও
অহংকারীেদর নয্ায় িনেজেক েদখেবন ন, যারা সামানয্ আমল
আ�াম িদেয় িনেজেদরেক দু িনয়ার ে�� ও উ�ম জ্ঞান ক।
হািজ ভাই, আপিন সবর্দা িনেজর িদেক �িটর দৃ ি� িদন, কারণ
আপিন যত ইবাদত স�� করু, আ�াহর সামানযতম িনয়ামেতর
িবিনমেয়ও তা যেথ� নয়। আপিন যিদ জানেত চান েনক আমল
স�� করার পর েনককারেদর অব�া েকমন হয়, তাহেল িনে�র
বণর্নািট েদখু; কীভােব আ�াহর বা�ারা সবর্দা িনেজেদর �িটর
�ীকােরাি� �দান করেতন। েদখুন, আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহু
আনহুিখলাফেতর দািয়�ভার �হণ করার পর তার �িস� খুৎবায়
বেলেছন: “েহ েলাক সকল, আমােক েতামােদর ওপর খিলফা
িনযু � করা হেয়েছ, অথচ আিম আপনােদর মেধয্ উ�ম বয্ি
নই...”
হাসান বসির রহ. বেলেছন: “িন�য় িতিন তােদর মেধয্ সবর্ে,
িক� মুিমনগণ িনেজেদরেক েছাট মেন কেরন।”
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মুহা�দ ইব্ন আতা রহ. আমােদর িনকট বণর্না কের: “আিম
একবার আবু বকেরর সােথ বসা িছলাম। িতিন একিট পািখ েদেখ
বলেলন: পািখ! েতামার েসৗভাগয, তুিম গােছ গােছ খাও অতঃপর
মল তয্াগ ক, এরপর আর িকছু েনই; েতামার ওপর েকান
িহসাব, েকান জবাবিদিহতা েনই; আমার ই�া হয় আিম যিদ
েতামার �ােন হতাম! আিম তােক বললাম: আপিন এরূপ কথা
বলেছন, অথচ আপিন আ�াহর রাসূ েলর িসি�ক?!”
ওমর ফারুক রািদয়া�াহু আনহু েদখুন, িতিন বেলন: “যিদ
িকয়ামেতর িদন েকউ েঘাষণা কের: েহ েলাক সকল েতামরা
সকেল জা�াত �েবশ কর একজন বয্তী, আিম মেন করব েস
বয্ি�ই আি”।
হািজ ভাই,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক েদখুন, িতিন
আমােদর িশক্ষা িদে�ন আ�াহর ইবাদত েকমন হওয়া উি।
িতিন রােত এত দীঘর্ িকয়াম করেতন েয তার দ ’পা েফেট েযত।
যখন তােক িজজ্ঞাসা ক হল, িতিন বলেলন:
ً
ً
!!أﻓﻼ أ�ﻮن ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا؟
“আিম িক আ�াহর েশাকরেগাযার বা�া হব না”। [বুখাির] িতিন
আরও বেলেছন:
ّ �إ�ّ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ وأﺗﻮب إﻴﻟﻪ ﻲﻓ اﻴﻟﻮم أ�ﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﺒﻌ
.مﺮة
“আ�াহর শপথ! আিম িদেন স�রবােরর অিধক আ�াহর
ইে�গফার কির ও তার িনকট তওবা কির”। [বুখাির]
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হািজ ভাই,
আপিন েভেব েদেখেছন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর পূ ব্াপর
র
সকল পাপ েমাচন কের েদয়ার পরও যিদ
িতিন এভােব আ�াহর ইবাদেত দ�ায়মান থােকন, এরপর কােরা
পেক্ষ বলা স: আিম আ�াহর যথাযথ ইবাদত কেরিছ?!
স�ািনত হািজ ভাই,
আপিন আপনার নফস দমন করেল েস আপনার অনু গত
থাকেব, আর যিদ তার িদেক পূ ণর্তা ও স�ি� দৃ ি� েদন, তাহেল
েস আপনার আনু গেতয্কসু র করেব, একসময় আপনার ইবাদেত
িব� ঘটােব। ি�য় হািজ ভাই! ইবাদেতর ধারাবািহকতা রক্ষার জ
নফেসর অলসতার িবপরীেত আিম আপনােক আ�যর্ এক
�িতেষধেকর কথা বলেত পাির, যিদ আপিন তা �হণ কেরন
তাহেল সু �র ফল লাভ করেবন। আপিন জােনন তা িক?! িন�য়
তা হে� মৃতুয্ মেন করু, হািজ ভাই, দু িনয়া তয্াগ কেরআপিন
আিখরােত ��ান করেছন, েযখােন েনককার ও বদকারেদর
�িতদান েদয়া হেব। আপিন যিদ চান আপনার হেজর বরকত
িবদয্মান থক— তাহেল নফসেক মৃতুয্ �রণ কিরেয় িন। কারণ
তখন েস আ�াহর আনু গেতয্ � অ�সর হেব ও ইবাদত আ�াম
েদয়ার েক্ষ উদয্মতা েদখােব। এই েদখুন আমােদর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ইব্ন ওমরেক তার গদর্ান ধের
বেলেছন:
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 )إذا:"ﻲﻓ ا ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻏﺮ�ﺐ أو ﺎﻋﺑﺮ ﺳبﻴﻞ" و�ن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮل
مﺴﻴﺖ ﻓﻼ ﺗنﺘﻈﺮ الﺼﺒﺎح و�ذا أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻼ ﺗنﺘﻈﺮ اﻤﻟﺴﺎء وﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻚ
.(ﻟﺮﺿﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻤﻟﻮﺗﻚ
“তুিম দু িনয়ােত এভােব থাক েযন তুিম পরেদশী বা পিথক”।
ইব্ন ওমর রািদয়া�াহু আন বলেতন: যখন তুিম স�য্া কর
সকােলর অেপক্ষা কর , যখন তুিম েভার কর স�য্ার অেপক
কর না। তুিম েতামার সু �তা েথেক অসু �তার স�ল �হণ কর
এবং জীবন েথেক মৃতুয্রজনয্স�য় কর”। [বুখাির]
ইমাম নবিব রহ. বেলেছন: “এ হািদেসর অথর্ 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�কর্ কােয়ম
কের না।
হািজ ভাই,
হাসান বসির রহ. বলেতন: “�ত কর! �ত কর! কারণ
(জীবেনর) মূ ল হে� েকবল িনঃ�াস, যিদ তা ব� কের েদয়া হয়,
তাহেল েতামােদর আ�াহ্র ৈনকটয্ অজর্েনর আমল েশষ হে
যােব। আ�াহ তােক রহম করু, েয িনেজর িদেক তািকেয়
পােপর জনয্ ��ন কে।” তারপর িতিন এ আয়াতিট পেড়ন:
َ ّ
ٗ
ّ
[٨٤ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٨ َعُدُ ل ُه ۡم َع ّدا
﴿ِ�َ َما
“আিম েতা েকবল তােদর জনয্ িনধর্ািরত কাল গণনা কর”।
[সূ রা মারইয়াম: (৮৪)]
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এরপর িতিন েকঁেদ বেলন: “ভাই! জােনন িনধর্ািরত কাল িক?
আপনার নফস েবর হওয়া। অপর িনধর্ািরত কাল হে� আপনার
পিরবার-পিরজন তয্াগকরা। অপর িনধর্ািরত কাল হে� আপনার
কবের �েবশ করা।”
ি�য় হািজ ভাই,
এই েদখুন ওমর ইব্ন আ�ু ল আিযয রহ. বেলন:
“দু িনয়ার েভাগ-িবলাস ও চাকিচকয্সেতয্ দু িনয়াবাসীেদর জীবন
িবষাদময় কের িদেয়েছ মৃতুয্।মৃতুয্তােদর দু য়াের অক�াৎ হানা
িদেয় জীবন সা� কের েদয়। মৃতুয্ যােক সতকর্ করেত পােরি
তার জনয্ �ং, সবর্না! �ংস তার জনযও েয স�লতার সময়
মৃতুযেক �রণ কের েকান কলয্াণ করেত সক্ষম িন, যার ফল
েস দু িনয়া ও পিরবার তয্াগ কের েভাগ করেব”। অতঃপর তার
ওপর কা�া �বল হয়, িতিন চেল যান।
ভাই আমার! আর কত িদন আ�াহর ইবাদত ও আনু গেতয্র
েক্ষে টালবাহানা করেবন? আর কত িদন আশায় আশায়
কাটােবন? আর কত সু েযাগ হাতছাড়া কের েধাঁকায় িনমি�ত
থাকেবন? আর কত িদন মৃতুয ঘিনেয় আসার কথা ভুেল
থাকেবন? িন�য় যা �সব কেরেছন তা মািটর েখারাক; যা িনমর্াণ
কেরেছন তা �ংেসর মুেখামুিখ; যা সং�হ কেরেছন তা িনঃেশষ
হওয়ার �ার�াে�; আর যা আমল কেরেছন তা িহসাব িদবেসর
জনয্সংরিক্ষত রেয় িকতােব।
�ে�য় হািজ ভাই,
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আমার অ�ের যা িছল তা আিম আপনার জনয্ উজাড়
কের িদেয়িছ। আিম আপনােক এ েতাহফা হািদয়া িহেসেব েপশ
করিছ। আপিন এেত িচ�া করুন। �াহর িনকট �াথর্না কি,
িতিন আমােক ও আপনােক তার সতয্ �ীেনর ওপর অিবচল রাখুন
এবং আমােদর সবাইেক দু ’জাহােনর সফলতা দান কের ধনয্
করুন
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