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ইহরাম-এর শিক্ষা 
শবশ্বমানবতার শিরন্তন মুশি ও িাশ্বত কলযাণ শনর্দেিনার নাম 
ইসলাম। পরম করুণামর্য়র অপার অনুগ্রহধনয রহমাতুশিল 
আলামীর্নর মাধযর্ম প্রাপ্ত মহাগ্র্থ  আল-কুরআন আমার্দর জীবন 
বযবস্থা। এশি আিাহর অনুগ্রহ , পশরপূণে, কার্লাত্তীণে ও সাবেজনীন 
জীবনবযবস্থা। এককথায় অননয, অতুলনীয়। এর বযাশপ্ত ও পশরসর 
মহাকার্লর সীমানার্ক অশতক্রম কর্র মহান প্রভূর পরম সাশির্ধযর 
সার্থ যুি হর্য়র্ে। অনাগতকার্লর মানবতার জীবন সঞ্জীবনী সূধা 
শহসার্ব এ বাণীর্কই শনশদেষ্ট করা হর্য়র্ে।  আর হাজ্জ হর্ে সস 
ইসলার্মর পাাঁিশি স্তর্ের অনযতম একশি। আশভধাশনক অথে সাংকল্প 
করা, ইো করা। হার্জ্জর রর্য়র্ে সুপ্রািীন ইশতহাস। সামথেবান 
মুসশলমর্দর জনয জীবর্ন একবার হাজ্জ পালন করা ফরয বা 
অতযাবিযক। এশি ঐশতহাশসক ও পূণযময় সৃ্মশতশবজশিত একশি 
বযশতক্রম ইবাদাত-মুসশলম উম্মাহর মহাশমলর্নর মাধযম। এ শমলন 
মানুর্ে মানুর্ে, জাশতর্ত জাশতর্ত, এ শমলন পরম মাবুর্দর সার্থ তাাঁর 
একান্ত শপ্রয় শবরহ শবধুর সগালার্মর। এ সযন বনু্ধ ইবরাহীম-এর সসই 

                                                           

. ‘‘এিা আিাহর অনুগ্রহ, যার্ক ইো শতশন তার্ক তা দান কর্রন।’’ সূরা 
জুম‘আ/৬২:৪। 
. ‘‘এবাং তার্দর মধয হর্ত অনযানযর্দর জনযও, (এ রাসূলর্ক পাঠার্না 
হর্য়র্ে) যারা এখর্না তার্দর সার্থ শমশলত হয়শন।’’ সূরা জুম‘আ/৬২: 
৩। 
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অনন্ত আহ্বার্নর ফসল , যা প্রশতবের সারা দুশনয়ার স্রষ্টাপাগল 
মানুের্ক দুশনেবার গশতর্ত সির্ন শনর্য় একশিত কর্র, শমলর্নর স্বাদ 
জাগার্ত। খরর্স্রাতা নদীর দশসযপনা আর সবয়ািা পথপশরক্রমা সযমন 
সিে হয় মহাসাগর্রর বুর্ক আের্ি পিার মধযশদর্য়, সতমশন রূপ-
রস-গর্ন্ধ ভরা এ পৃশথবীর জীবন পথপশরক্রমায় এর্কবার্র ভুর্ল 
যাওয়া সবপথু মানুেগুর্লা তার প্রভুর সাশির্ধয সাজদাবনত হয়-
‘‘লাববাইকা আিাহুম্মা লাববাইকা’’ ধ্বশন শদর্য়। কশবর ভাোয়- 
‘‘আমার আপনার সির্য় আপন সয জন, খুাঁশজ তার্র আশম আপনা’’- 
মানব মর্নর পরম আকুশত জানার্ত এবাং প্রকৃত আপনজর্নর 
সখাাঁর্জই সযন হাজ্জ যািীগণ েুর্ি যান সারা দুশনয়া সথর্ক আরর্বর 
উের মরুর্ত। তাই হাজ্জর্ক বলা যায়, আশথেক, িারীশরক ও আশিক 
ইবাদাত। মুসশলম উম্মাহর বাশেেক শমলন তথা শবশ্বময় ভ্রাতৃত্ব ও 
ভালবাসা সৃশষ্টর ির‘য়ী বযবস্থাপনা। এখার্ন আমার্দর জাতীয় কশবর 
একশি উশি প্রশণধানর্যাগয। শতশন যথাথেই বর্লর্েন, ‘‘আমরা সসই 
সস জাশত, সাময মমিী এর্নশে আমরা শবর্শ্ব কর্রশে জ্ঞাশত’’। ইসলামী  
িরী‘আর্তর এই গুরুত্বপূণে ইবাদাত পালর্নর ফরযসমূর্হর অনযতম 
একশি ইহরাম।  ইহরাম বযশতর্রর্ক হাজ্জ পালন সেব নয়।  

                                                           

. ‘‘এবাং মানুর্ের শনকি হার্জ্জর স ােণা কর্র দাও; তারা সতামার শনকি 
আসর্ব পদব্রর্জ ও সবেপ্রকার ক্ষীণকায় উর্ের শপর্ঠ, তারা আসর্ব 
দূরদূরার্ন্তর পথ অশতক্রম কর্র।’’ সূরা হাজ্জ/২২:২৭। 
 . হার্জ্জর ফরয ৩ শি। যথা: ১.ইহরাম বাাঁধা বা আনুষ্ঠাশনক শনয়যাত করা, 
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ইহরাম শক ও সকন: ইহরাম আরবী িব্দ। অথে শনশেদ্ধ করা বা হারাম 

করা। পূবে প্রস্তুশত সম্পি কর্র সালার্তর মর্ধয আমরা সযমনভার্ব 

তাহরীমা সবাঁর্ধ আনুষ্ঠাশনকভার্ব সালাত শুরু কশর; শঠক সতমশন 

হার্জ্জর সকল পূবে  প্রস্তুশত সম্পি কর্র ইহরার্মর মাধযর্ম 

আনুষ্ঠাশনকভার্ব হাজ্জ শুরু করা হয়। এশির্ক হার্জ্জর আনুষ্ঠাশনক 

শনয়যাতও বলা হয়। তাহরীমা ও ইহরাম একই ধাতু হর্ত শনগেত দু‘শি 

                                                                                                            

২. আরাফার্ত অবস্থান (৯ শজলহাজ্জ তাশরর্খ সূযে ঢর্ল পিার পর সথর্ক 
১০ শজলহার্জ্জর ফযর্রর পূবে পযেন্ত সয সকার্না সময় মুহূর্তের জনয 
হর্লও ঊকূফ বা অবস্থান করা), ৩. তাওয়ার্ফ শযয়ারাত (১০ 
শজলহার্জ্জর সভার সথর্ক ১২ শজলহাজ্জ পযেন্ত সয সকার্না শদন কা‘বা 
িরীফ তাওয়াফ করা)। এই শতনশি ফরর্যর সকার্না একশি েুর্ি সগর্ল 
হাজ্জ বাশতল হর্য় যার্ব এবাং পরবতেী বের তা কাযা আদায় করর্ত 
হর্ব।  
তর্ব কারও কারও মর্ত হার্জ্জর আরও একশি রুকন রর্য়র্ে আর তা 
হর্ে সাফা-মারওয়ার মাঝখার্ন সা‘ঈ করা। তার্দর মতও িশিিালী। 
সুতরাাং সকউ সযন তাওয়ার্ফ শযয়ারার্তর পর্র এ সা‘ঈশি ভুর্ল না যাই। 
[সম্পাদক]  
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িব্দ যা একই অথের্বাধক। তাকবীর্র তাহরীমার মাধযর্ম সালাত 

আদায়কারী সযমন তার জনয অনয সকল মবধ কাজর্ক সালাতরত 

সমর্য়র জনয হারাম কর্র সনয়, সতমশন ইহরাম বাাঁধার মধয শদর্য় 

একজন হাজ্জ পালনকারী তার জনয মবধ অর্নক কাজর্ক ইহরাম 

অবস্থায় হারাম কর্র সনয়। ইহরার্মর মাধযর্ম হার্জ্জর আনুষ্ঠাশনক 

কাযেক্রম শুরু হয় এবাং হার্জ্জর সকল আনুষ্ঠাশনকতা সির্ে ইহরার্মর 

কাপি খুর্ল সফলর্ত হয়। একইভার্ব ইহরাম বাাঁধার পর একজন 

হাজ্জ পালনকারী শনর্জর ওপর হাজ্জ পালনকার্ল মবধ সয সকল 

কাজর্ক শনশেদ্ধ কর্র সনন, তা আবার মবধ হর্য় যায়। অথোৎ ইহরাম 

তার পরম স্রষ্টার ডার্ক েুর্ি আসা একজন হাজ্জ পালনকারীর্ক 

প্রভুর সাশিধয ও মনকিয উপর্যাগী কর্র। ইসলার্মর এ সুমহান 

ইবাদার্তর শিক্ষা ও তাৎপযে উপলশি করা এবাং তা গ্রহণ করার 

জনয িারীশরক ও মানশসকভার্ব প্রস্তুত কর্র।      
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ইহরাম-এর শনয়মাবলী: আমরা জাশন ইসলার্মর সমৌশলক ইবাদার্তর 

মর্ধয হাজ্জ অনযতম।  এর রর্য়র্ে সুশনশদেষ্ট শনয়মাবলী। ইহরাম 

বাাঁধার পূর্বেই সগাাঁফ, বগল ও নাভীর নীর্ির সক্ষৌর কাজ সম্পি কর্র, 

নখ সকর্ি, সগাসল কর্র পশবি হর্ত হয়। এ সময় সুগশন্ধ বযবহার 

করা মুস্তাহাব। মা আর্য়িা শসশিকা রাশদয়ািাহু ‘আনহা বর্লন, ‘‘আশম 

রাসূলুিাহ সািািাহু ‘আলাইশহ ওয়াসািাম-এর ইহরাম বাাঁধার পূর্বে 

তার্ক সুগশন্ধ মাশখর্য় শদতাম’’।  এরপর সালার্তর সখয়াল রাখা 

দরকার সযর্না ইহরামশি সকার্না (ফরয বা নফল) সালার্তর পর্র 

হয়; সকার্না সালার্তর পর্র ইহরাম বাধা সুিাত। না পির্ত পারর্লও 

সকার্না অসুশবধা সনই।  

ইহরার্মর সপাোক মূলত দু‘প্রস্ত সসলাইশবহীন সাদা কাপি। এর 

একপ্রস্ত লুশির মত পরর্ত হয় এবাং অপরশি িাদর্রর মত গার্য় 

                                                           

. ‘‘মানুর্ের মর্ধয যার সসখার্ন যাওয়ার সামথে আর্ে, আিাহর উর্ির্িয ঐ 
 র্রর হাজ্জ করা তার জনয অবিয কতেবয।’’ সূরা আর্ল-
ইমরান/০৩:৯৭।  

. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসশলম।   



 

8 

জশির্য় শনর্ত হয়। কাপিগুর্লা সাদা ও নতুন হওয়া উত্তম।  ইহরাম 

বাাঁধার সার্থ সার্থ ইহরামকারী তালশবয়া পাঠ করর্বন এভার্ব-

‘‘লাববাইকা আিাহুম্মা লাববাইক, লাববাইকা লা িারীকা লাকা 

লাববাইক, ইিাল হামদা ওয়ান শন‘মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা 

িারীকা লাকা’’ ‘‘হাশযর সহ আিাহ! সতামার সমীর্প হাশযর। আশম 

হাশযর! সতামার সকার্না িরীক সনই। শনশ্চয়ই সমস্ত প্রিাংসা, সমস্ত 

শনয়ামত এবাং রাজত্ব সতামারই, সতামার সকার্না িরীক সনই।’’ 

তারপর উচ্চস্বর্র তালশবয়া পাঠ করর্ত থাকা এবাং আিাহর কার্ে 

দু‘আ করা। ইহরামকারীর জনয মাকরূহ ও বজেনীয় কাজগুর্লার্ক 

সযর্ে এশির্য় িলা। করণীয় কাজগুর্লার্ক সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকার্র 

আদায় করা।  

 

ইহরাম-এর শিক্ষা: ইসলার্মর প্রশতশি ইবাদাতই উর্িিযপূণে। অনযতম 

সমৌশলক ইবাদাত শহসার্ব হাজ্জও তার বযশতক্রম নয়। ইসলামী 

                                                           

. শহদায়া।  
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িরী‘আর্ত ঈমান আনার সার্থ সার্থ প্রতযহ পাাঁি ওয়াি সালাত 

আদায় করার্ক ফরয করা হর্য়র্ে, সাওম প্রশত বের রমাযার্ন এক 

মাস পালন করা এবাং যাকাত প্রশত বের্র আদায় করার্ক ফরয করা 

হর্য়র্ে। শকন্তু হাজ্জই এ সক্ষর্ি বযশতক্রম; জীবর্ন একবার ফরয করা 

হর্য়র্ে। ইবাদাত পালর্নর সাংখযা বা বার গণনায় এশি কম হর্লও 

এর প্রভাব জীবনবযাপী এবাং সুদূরপ্রসারী। মানব জীবর্নর আমূল 

পশরবতেনকারী এই ইবাদার্তর প্রকৃত শিক্ষা  ও তাৎপযে এত গভীর 

ও বযাপক যা প্রবর্ন্ধর এ সাংশক্ষপ্ত কর্লবর্র আর্লািনা করা অসেবও 

বর্ি।  

 

ইহরার্মর শিক্ষা শনর্য় আর্লািনা করার সপ্রক্ষাপি শহসার্ব ইসলার্মর 

এ অনযতম ইবাদাত হাজ্জ ও তার সুপ্রািীন ইশতহাস শনর্য় দু‘একশি 

কথা এ পযোর্য় আর্লািনা করা জরুরী মর্ন করশে। আিাহর পক্ষ 

সথর্ক তাাঁর শনশমেত হওয়ার পর সথর্কই অদযাবশধ প্রশতবের মানুে 

হার্জ্জর সময় এবাং সারা বেরই এ  রর্ক শযয়ারার্তর জনয আর্স-

হাজ্জ ও ওমরাহ পালর্নর উর্ির্িয; তারা আর্স হৃদয় ও সিাখ শদর্য় 
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মশহমাময় আিাহ তা‘আলার অপার করুণা ও শনদিেন সদখর্ত, 

উপলশি করর্ত। যুগ যুগ ধর্র এ কার্ফলা িলর্ে, রসদ আর 

আর্রাহী শনর্য়-সতত কলযাণ ও করুণাশসি হর্ত। মানর্বশতহার্সর 

সবের্েষ্ঠ কাশহনী, সলাকগাাঁথা, উপাখযান সযন এখার্নই মঞ্চস্থ হর্য়র্ে- 

যা কার্লর সীমানা সপশরর্য় সদদীপযমান। পৃশথবীর ইশতহার্সর এক 

পশবিতম সশন্ধক্ষর্ণ সয মহান  িনা সাং শিত হর্য়র্ে, তা শনজ সিার্খ 

সদখর্ত পার্ব না সজর্নও কাল সথর্ক কালান্তর্র েুর্ি আসর্ে 

মানুর্েরা তার সৃ্মশতময় স্থানগুর্লার্ক সদখর্ত, সস পশবি কাযোশদর 

অনুসরণ করর্ত। মহাকার্লর গর্ভে কত শকেু হাশরর্য় সগর্লও এর 

সৃ্মশতগুর্লা রর্য়র্ে অম্লান, শির ভাস্মর। তারা ভাল কর্রই জার্ন সাফা 

মারওয়া আর্গর মতই দাাঁশির্য় আর্ে শনজ শনজ স্থার্ন শকন্তু কু্ষধাতে ও 

শপপাসাতে সন্তার্নর জনয উৎকশিত মা হার্জরা ও তাাঁর অশস্থর 

েূর্িােুশি সনই, শিশু ইসমাঈল আলাইশহস সালার্মর জনয সৃষ্ট যমযম 

আর্ে শকন্তু সস পশবি শিশুর্ক সকাথায় পাওয়া যার্ব, শমনায় শগর্য় 

পাথর সমর্র শকেুিা হর্লও অশভিপ্ত িয়তানর্ক পশরতযার্গর বাসনা 

িশরতাথে করা সগর্লও সস মহান শপতা ও পুর্ির কুরবাণীর দৃিয 
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সকাথায় পাওয়া যার্ব, আর শপ্রয়তমা স্ত্রী এবাং সন্তানর্ক সরর্খ অম্লান 

বদর্ন মুসশলম জাশতর শপতা আিাহর নবী ইবরাহীম আলাইশহস 

সালার্মর শফর্র যাওয়ার সৃ্মশত শিহ্নর্ক শক পাওয়া যার্ব বালুকা 

সবলায়? স্রষ্টার প্রশত কী অপশরসীম আস্থা ও শবশ্বাস! পশতপরায়ণা 

স্ত্রীর এ শজজ্ঞাসায়-‘‘ইবরাহীম! তুশম আমার্ক ও সতামার প্রাণাশধক এ 

শিশু সন্তানর্ক জনমাবনহীন তরুলতাশবহীন ঊের মরুর বুর্ক সরর্খ 

যাে, এিাশক আিাহর শনর্দেি? ইবরাহীম আলাইশহস সালার্মর হযাাঁ 

সূিক জবার্ব মা হার্জরা সার্থ সার্থ শনশশ্চন্ত হর্লন এই সভর্ব সয, 

আিাহ আমার্দরর্ক না খাইর্য় মারর্বন না।’’ মধযে ও সশহষু্ণতার এ 

পরাকাষ্ঠা ইতঃপূর্বে পৃশথবী কী আর সদর্খর্ে বা সদখর্ব? কা‘বাগৃহ 

শনমোর্ণ শপতা-পুর্ির সকল পূণযসৃ্মশতই সতা সসখার্ন শমর্ি আর্ে। 

রহমানুর রাহীম তাাঁর শপ্রয় বান্দা-বান্দীর সগানাহ মার্ফর স ােণাও সতা 

সদন এখার্ন। হযাাঁ, এ সকল দৃিযই যথাযথভার্ব ধারণ কর্র সরর্খর্েন 

আিাহ রববুল আলামীন মহাগ্র্থ  আলকুরআর্ন। এর্ত রর্য়র্ে 

একশদর্ক সযমন শপতা-পুি-জননীর অশি পরীক্ষা, তযাগ ও কুরবাণীর 

সগৌরবময় ইশতহাস ও সফলতার শিরজাগরূক সৃ্মশত; অপরশদর্ক 
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রর্য়র্ে মশহমাশিত স্রষ্টার অপার করুণার যমযম-এর অমীয় ধারার 

বাশহযক দৃষ্টান্ত। এখার্ন রর্য়র্ে জীবর্নর সির্য় শপ্রয় সন্তান, শপ্রয়তমা 

স্ত্রী এবাং স্রষ্টার মার্ঝ ভার্লাবাসার গভীরতা পশরমার্পর অনুপম 

দৃষ্টান্ত- তারা সকউ কার্রা আসন দখল কর্রশন, প্রর্তযর্কই তার শনজ 

শনজ আসর্ন আসীন। মহাজ্ঞানী আিাহ হর্লন পরীক্ষক, একই প্রর্ে 

একই সার্থ পরীক্ষা শদর্লন শপতা-পুি, স্বামী-স্ত্রী, সেহময়ী মা ও 

প্রাণাশধক পুি। সকউ কার্রা সথর্ক শপশের্য় সনই- স্রষ্টার প্রশত 

আিশনর্বদর্ন আর পারস্পশরক সপ্রম-ভালবাসা, মায়া-মমতার দৃৃ্ষ্টান্ত 

স্থাপর্ন। তাাঁরা সকর্লই একর্ি সফলতার সার্থ উত্তীণে হর্লন- সসিা 

শেল তাাঁর্দর জনয মহান সফলতা আর অনাগতকার্লর মানুর্ের জনয 

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কী শনমেল! কী পশবিই না শেল সস পরীক্ষা এবাং 

তার প্রর্োত্তর পবে! শদনক্ষণ ও সময়ও সযন শেল দুশনয়াবী পরীক্ষার 

সার্থ অর্নকাাংর্িই সাদৃিযপূণে। কার্রা সযন শবশ্বাস করর্ত কষ্ট না 

হয় সয,  িনাশি সাং শিত হর্য়শেল এ ধরাপৃর্ষ্ঠ। আর  িনার শুরু 

সথর্ক সিে পযেন্ত সকাথাও সনই সকার্না েন্দ পতন। সবোি সুন্দর 

 িনাবলীর্ক শিরজাগরূক করা এবাং শিক্ষণীয় শবেয়গুর্লা মানবতার 
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অনুসরর্ণর জনযই ইসলাম তার অনুসারীর্দর জনয হাজ্জর্ক ফরয 

কর্রর্ে।  

 

ইহরাম হার্জ্জর অনযতম একশি ফরয। সমগ্র পৃশথবীর মুসশলমর্দর 

জনয অঞ্চলর্ভর্দ রর্য়র্ে ইহরাম বাাঁধার পৃথক পৃথক শনশদেষ্ট স্থান। 

এই স্থানগুর্লার্ক বলা হয় মীকাত।  এই মীকাতই হর্লা ইহরাম 

বাাঁধার শনশদেষ্ট ও সবের্িে স্থান। একজন হাজ্জ পালনকারীর জনয 

ইহরাম বযতীত মীকাত অশতক্রম করা শনর্েধ। ইহরার্মর শিক্ষা 

বলর্ত আমরা ইহরামকালীন একজন হাজ্জ পালনকারীর এবাং হাজ্জ 

সমাপনার্ন্ত তার আবার স্বাভাশবক জীবর্নর জনয শক শিক্ষা এর্ত 

                                                           

  .মীকাত সীমার বাইর্রর সলাকর্দর জনয মীকাত পাাঁিশি। যথা: ১. যুল 
হুলায়ফা বা আবইয়ার্র আলী, ২. যার্ত ইকে, ৩. জুহ্ফা, ৪. যাতু কানে, ৫. 
ইয়ালামলাম- এশি ইয়ামানবাসী এবাং বাাংলার্দি, ভারতীয় উপমহার্দি 
তথা প্রািয সথর্ক সাগর পর্থ আগত হাজ্জযািীর্দর জনয। তর্ব আমার্দর 
সদি সথর্ক শবমানর্যার্গ গমনকারীর্দর জনয শবমার্ন উঠার আর্গ অথবা 
নাজদবাসীর্দর মীকার্তর স্থার্ন আসার ক্ষশনক আর্গ ইহরাম সবাঁর্ধ শনর্ত 
হয়।  
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রর্য়র্ে সসিা আর্লািনা করা। এ পযোর্য় আমরা ইহরার্মর শিক্ষা 

শনর্য় সাংর্ক্ষর্প আর্লাকপাত করর্ত সিষ্টা করব। 

 

এক. ইহরার্মর সসলাইশবহীন দুই প্রস্ত কাপি পশরধার্নর মধয শদর্য় 

হাজ্জ পালনকারী বাশহযকভার্ব আিম্বরহীন একান্ত আিাহর 

শপ্রয় বান্দা শহসার্ব শনজর্ক মহান প্রভূর দরবার্র সপি কর্রন। 

এশি তার্ক দুশনয়ার প্রশত শনর্মোহ এবাং তার্ক তুে জ্ঞান 

করর্ত সিখায়।  এ সময় সস সমগ্র দুশনয়ার প্রাশপ্ত প্রতযািার 

সির্য় প্রভূর সন্তুশষ্ট ও সাশিধযর্কই আরাধয জ্ঞান কর্র।  

দুই. ইহরার্মর সপািাক তার্ক কশফর্নর সপািার্কর কথা স্মরণ 

কশরর্য় সদয়। এর মাধযর্ম সস জীশবত সথর্কই সযন মহান 

প্রভুর সাশির্ধয যাওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর্র। সার্থ সার্থ 

                                                           

. মশহলার্দর কাপর্ির সুশনশদেষ্ট বাধয-বাধকতা সনই। তর্ব তারা হাত 
সমাজা এবাং শনকাব পরর্ত পারর্ব না।  
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মৃতুযশিন্তা সযন তার্ক সকল অনযায়-অশবিারমুি ও 

আশখরাতমুশখ কর্র। 

শতন. হাজ্জ পালনকার্ল পৃশথবীর সকল মুসশলম একই সপািাক 

পশরধার্নর মধয শদর্য় ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও ঐর্কযর শিক্ষালাভ 

কর্র। ফর্ল হাজ্জ পরবতেী সমর্য় তার্দর মর্ধয ভ্রাতৃত্ব ও 

ভালবাসার বন্ধন সৃশষ্ট ও রক্ষা করা সহজ হয়। এখার্ন 

সকর্লর প্রাথেনার ভাো এক ও অশভি এবাং উর্িিয লর্ক্ষযও 

সনই সকার্না পাথেকয- সসই আশদ হর্ত অদযাবশধ। ইহরাম 

একজন হাজ্জ পালনকারীর সদহ ও মর্নর ভাোর্ক কত 

স্বাথেকভার্বই না একই সূর্ি গ্রশথত কর্রর্ে। পৃশথবীর সকান্ 

ধমে, সকান্ ইবাদার্ত এমন দৃর্িযর অবতারণা করর্ত সপর্রর্ে? 

িার. হাজ্জ পালনকার্ল ইহরার্মর আিম্বরহীন সপািাক এবাং এ 

সমর্য়র অনুিীলন তার্ক জীবর্নর অবশিষ্ট সমর্য় আিাহর 

স্মরর্ণ একশনষ্ঠ হর্ত সিখায়। কার্লর িপথ কর্র আিাহ 

তা‘আলা মানুর্ের প্রবৃশত্ত সম্পর্কে বর্লর্েন, শনশ্চয়ই সকল 
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মানুে ক্ষশতর মর্ধয  অথোৎ তার্দর স্বাভাশবক গশত ধ্বাংসমূশখ। 

ইহরাম মানুের্ক আিাহর্ক স্মরর্ণ রাখার বাস্তব প্রশিক্ষণ ও 

অতীত শনদিেন সদশখর্য় তার্ক প্রস্তুত কর্র। 

পাাঁি. দুশনয়ার মায়াজার্ল আক্রান্ত নানা সভাগশবলার্স শলপ্ত থাকা 

মানুের্ক ইহরাম শুধু সাদামািা সপািাকই পরর্ত সিখায় না; 

বরাং তার্ক হাজ্জ পালনকাল এবাং তৎপরবতেী সমর্য় একই 

অনুভূশত শনর্য় জীবন যাপর্ন অিীকারাবদ্ধ কর্র। কারণ 

সভাগ-শবলাস মুশমর্নর জীবর্নর উর্িিয হর্ত পার্র না। 

ইসলাম মানুের্ক বাাঁিার জনয সখর্ত বর্ল, খাওয়ার জনয 

বাাঁির্ত নয়। আজর্কর পৃশথবীর্ত মুসশলম উম্মাহর শবলাসী 

জীবন তার্দরর্ক ইসলার্মর প্রকৃত শিক্ষা ও অনুভূশত সথর্ক 

অর্নক দূর্র সঠর্ল শদর্য়র্ে। ইহরার্মর শিক্ষা আমার্দরর্ক সস 

সিতনায় উদু্বদ্ধ হর্ত সিখায়।  

                                                           

. সূরা আল-আসর/১০৩:০১।  
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েয়. দীর্ন হাশনর্ফর ইমাম সাশয়যদুনা ইবরাহীম আলাইশহস সালার্মর 

জীবর্নর পরীক্ষা ও সফলতার ইশতহাস হৃদয়ািম করার বাস্তব 

অনুিীলন করার্নাই ইহরার্মর অনযতম উর্িিয। দুশনয়ার 

জীবর্নর দুঃখ-সবদনা, প্রাশপ্ত-প্রতযািা, গ্রহণ-বজেন, সহজ ও 

কশঠন পরীক্ষায় সযন একজন শবশ্বাসী উত্তীণে হওয়ার মানশসক 

প্রস্তুশত গ্রহণ কর্র, ইহরামরত অবস্থায় ইবরাহীম, ইসমাঈল 

আলাইশহস সালাম এবাং মা হার্জরা- এর অশি পরীক্ষা ও 

উত্তীর্ণের ইশতহাসর্ক পুনবোর স্মরণ কশরর্য় সদওয়া হয়।  

সাত. একত্ববার্দর প্রতীক পশবি কা‘বার তাওয়াফ এবাং হার্জ্জর 

সাংশিষ্ট কাযোশদ সমাপর্নর মাধযর্ম তাওহীর্দর প্রকৃত শিক্ষা ও 

তাৎপযে যথাযথভার্ব উপলশির জনয ইহরাম একজন হাজ্জ 

পালনকারীর্ক িারীশরক ও মানশসকভার্ব প্রস্তুত কর্র। 

আি. ইহরাম বাাঁধার পর ‘‘লাববাইকা আিাহুম্মা লাববাইক, 

লাববাইকা লা িারীকা লাকা লাববাইক, ইিাল হামদা ওয়ান 

শন‘মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা িারীকা লাকা’’-এ তালশবয়যা 
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পার্ঠর মধযশদর্য় হাজ্জ পালনকারী আিাহর্ক নাশজর তথা 

সবেদ্রষ্টা সজর্ন এবাং সবশকেুর সবেজ্ঞানী বর্ল দীপ্তকর্ি এই 

স ােণা সদন সয-  

1. সহ আিাহ! আশম সতামার সমীর্প উপশস্থত! অথোৎ প্রভূ 

সহ! সতামার িাশ্বত আহ্বান ও শনর্দেিনা আমায় দুশনয়ার 

সকল শকেু সের্ি সতামার  র পযেন্ত আসার উৎসাহ 

যুশগর্য়র্ে আর তুশম শদর্য়ে সকল সামথেয। আমার এ 

আগমন সযন একান্তই সতামার্ক পাওয়ার জনয হর্য় 

থার্ক। সতামার  রর্ক সদর্খ সতামার্ক সদখার ইো 

এতই প্রবল সথর্ক প্রবলতর হয় সয, শদবারাশি অপলক 

সনর্ি সির্য় থাশক সসশদর্ক-হৃদয় শবগশলত হয়, অর্ঝার 

ধারায় অশ্রু শবসজেন শদর্য় বুক ভাসায়, কখনও বশল, 

আশম সতা  র্রর মাশলক-এর সখাাঁর্জ এর্সশে! িরম 

অশস্থরতা সমিার্ত সগলাফর্ক কশলজায় সোাঁয়ার্ত িাই- 

সশম্বত শফর্র মর্ন কশর, সশম্বত শফর্র বশল, এই সতা আর 

ক‘িাশদন পর্রই পরম প্রভুর সার্থ মহাশমলন, সসখার্নই 
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জািার্ত সযন তাাঁর শদর্ক সির্য় থাকর্ত পাশর অনন্তকাল 

ধর্র! এ অবস্থার সিে সযন কখনও না হয়! ভাশব আর 

বার বার সাজদাবনত হই তার  রর্ক সামর্ন সরর্খ। 

আিাহর বরকতময় সতামার এর  র ও অনযানয পশবি 

শনদিেন সযন জীবর্নর অবশিষ্ট সমর্য়ও বুর্ক ধারণ কশর। 

ও আমার রব! তুশম শপ্রয়তম একমাি প্রভূ! িরম সতয 

এশিই সয, সতামার সকার্না িরীক সনই অথোৎ তুশম একক 

ও অশদ্বতীয়। মানব জাশতর মহান ইমাম আজ হর্ত িত 

সহস্র বের আর্গ এ  রর্ক সামর্ন সরর্খই তাওহীর্দর 

সয অর্মা  স ােণা শদর্য়শের্লন, তা আমার হৃদর্য় উশিত 

হর্ে, আশম সমাহাশবর্ষ্টর মত সতামার্ক পাওয়ার জনয 

কখনও সতামার  র্রর তাওয়াফ, কখনও সাফা-মারওয়ার 

মার্ঝ সদৌিার্দৌশি, আবার আরাফায় শগর্য় হৃদয় শনঃসৃত 

আর্বর্গ আমার মুখ ও বুর্কর ভাোর্ক একীভূত সদখশে। 

আমার ইহরাম আমার্ক মহান আরর্ির মাশলর্কর কার্ে 

এ শমনশতই করর্ত সিখায়- আশম উপশস্থত সহ প্রভূ! 
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2. ইহরাম আমায় আর্রা স্মরণ কশরর্য় সদয়- শনশ্চয়ই সকল 

প্রিাংসা, সকল দয়া ও অনুগ্রহ এবাং সারা জাহার্নর 

তুশমই একেি একমাি অশধপশত। বযশি ও সামশষ্টক 

জীবর্নর সকল প্রাশপ্ত ও সুকৃশতর প্রিাংসা একমাি 

সতামার এবাং সবাঁর্ি থাকার জনয সভাগকৃত সকল শনয়ামত 

ও অনুগ্রহও সতামারই দান। পরম করুণামর্য়র ইোয় 

মানুে দুশনয়ায় আগমন কর্রই যার্দর আদর যে ও 

অপাতয সের্হ লাশলত পাশলত হয়, তাাঁরা আিাহর কতবি 

শনয়ামত তা সকার্না মানব সন্তান শক আর্জা শনধোরণ 

করর্ত সপর্রর্ে? শপতার ভার্লাবাসা আর সেহময়ী মার্ক 

আিাহর সকান্ শনয়ামর্তর সার্থ তুলনা করর্ব এ 

মানবর্গাষ্ঠী? এর মধযশদর্য় মানব সন্তার্নর দুশনয়ার 

জীবর্নর যািা শুরু হয় আর ভাই-সবান, সন্তান-সন্তশত, 

স্বামী-স্ত্রী, আিীয়-স্বজন, বনু্ধ-বান্ধব ও দুশনয়ার 

সভাগশবলার্সর সকল সামগ্রীরূপী অনুগ্রহ ও শনয়ামর্তর 

প্রিাংসা বা কৃতজ্ঞতা কীভার্ব করর্ব এ আদম সন্তার্নরা। 
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আর এগুর্লার মাশলকানাই বা কার্ক শদর্ব? ইহরাম 

অবস্থায় একজন হাজ্জ পালনকারী এ সর্তযর সাক্ষযই 

প্রদান কর্র থার্ক তালশবয়যা পার্ঠর মাধযর্ম। 

3. আরাফার ময়দার্ন শগর্য়ও ঐ একই অবস্থা। ইহরার্মর 

সপািাক মানশসক ও িারীশরকভার্ব পশরধান কর্র 

উপশস্থত, সহ প্রভূ। সতামার প্রশতশ্রুশত সগানাহ মাফ 

করার, সসজনযই এর্সশে। যশদ তুশম আমার্দর শফশরর্য় 

দাও, মাফ না কর! তর্ব বল কার কার্ে যাব? আমরা 

দৃঢ়ভার্ব শবশ্বাস কশর, লা িাশরকা লাকা সতামার সকার্না 

িরীক সনই, তাই মানুর্ের জনয আর সকার্না স্থানও 

সনই।  

নয়. ইহরাম সযমন মানুের্ক আিাহর ডার্ক সািা শদর্ত তার জনয 

মবধ শজশনসর্ক সামশয়র্কর জনয পশরতযাগ করর্ত সিখায়, 

সতমশন হাজ্জ পরবতেী সমর্য়ও সস মানুেশি সযন দীন পালর্নর 

প্রর্য়াজর্ন বা স্বার্থে জীবর্নর সকল সূখ ও স্বােন্দর্ক পশরতযাগ 

কর্র হর্লও সািা শদর্ত শপেপা না হয়। আর অববধ সভাগ-
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শবলার্স সযন আর শলপ্ত না হয় সস শিক্ষায় প্রদান করা হয়। 

কারণ হার্জ্জর উর্িিয আর ইসলামী িরী‘আর্ত মানবজীবর্নর 

উর্িিযর্ক শভি কর্র সদখা হয় শন।           

 

পশরর্ির্ে বলা যায়, ইসলামী জীবন বযবস্থায় হাজ্জ একশি অনুপম 

ইবাদাত। মানর্বশতহার্সর পূণযময় সৃ্মশত ও শনদিেন সদখার মাধযর্ম 

হাজ্জ পালনকারীর দুশনয়ার জীবর্ন আিাহর মনকিযলার্ভর অনযতম 

উপায়। ইহরামরত অবস্থা অথোৎ হাজ্জ পালনকালীন অবস্থার্ক 

জীবর্নর অবশিষ্ট সমর্য় ধারণ কর্র সতত কলযাণ ও সুন্দর্রর 

সাধনায় অশতবাশহত করার একশি বাস্তবমুশখ প্রশিক্ষণ। আমার্দর 

জীবর্ন ইহরার্মর প্রকৃত শিক্ষা তযাগ ও কুরবাণীর মানশসকতায় 

জীবর্নর সাংকীণেতার সীমা অশতক্রর্মর অনুিীলর্নর সুর্যাগ এর্ন 

সদয়। শবশ্বমানবতার্ক শবশ্বাস ও কর্মে সকল সগালামী মুি হর্য় 

তাওহীর্দর শিক্ষার উপর্র দৃঢ় প্রতযয় শনর্য় দাাঁশির্য় থাকর্ত সিখায়। 

মুসশলম  জীবর্ন এই শবশ্বাসর্ক দিেন শহসার্ব প্রশতশষ্ঠত কর্র সয, 

একজন মুসশলম দুশনয়ার্ক সভাগ নয় সবাঁর্ি থাকার স্থান শহসার্ব গ্রহণ 



 

23 

করর্ব, কমেহীন দুশনয়াতযাগী মবরাগযবাদ নয় এশির্ক কমের্ক্ষি শহসার্ব 

গ্রহণ করর্ব, জীবর্নর সকল কমেসম্পাদর্নর উর্িিয হর্ব একমাি 

আিাহর সন্তুশষ্ট আর প্রশক্রয়া হর্ব তাাঁর শপ্রয় হাশবর্বর সদখার্না পথ, 

ইহরার্মর শিক্ষা হর্ব তার জীবর্নর কমের্প্ররণার উৎস। সিত 

কারর্ণই ইসলার্মর এই সুমহান শিক্ষা ও তাৎপযে সম্বশলত 

ইবাদাতশি পালর্নর পূর্বে মুসশলম উম্মাহর প্রর্তযক সদসযর্ক 

ইহরার্মর শিক্ষার ধারক ও বাহক হওয়ার সুদৃঢ় প্রতযয় বযি করর্ত 

হর্ব।  

 

******* ড. মীর মন্জুর মাহমূদ  
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