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বাইতুল্লাহ যিয়ারততর পযবত্র বাসনা 

   

স্বতের দুয়াতর বায়তুল্লাহ  

মানুষ বলততই তার ভেতর বহু অপ্রসযবত স্বতের ভ াপন বাস। স্বে পূরতের তাড়নাই মানুষতক এয তয় ভনয়। 

আপনার স্বে ভি ভকাতনা মূতলে যবতলতত পাযড় জমাতনা, যডযে জয় কতর আতমযরকার  যবিত যসযিতজন হওয়া অথবা 

হাযনমুতন মালতয়যিয়া, বোাংকক, ভনপাল, েুিান, শ্রীলঙ্কা, োরত যকাংবা ইউতরাতপর ভকাতনা স্বেরাতজে িাওয়া। সাধ ও 

সাতধে কুলায় বতল কত উপলতে কত ভদিই ভতা আপযন ভ্রমে কতরন। জ্বর-সযদিততও ছুতি িান যসঙ্গাপুতর। অথচ 

আপনার ভেততর কখনও মরু আরতবর ওই কাতলা ঘতরর সাযিধে পাওয়ার তায দ অনুেব কতরন যন। কখনও ইতে 

জাত  যন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহস সালাতমর স্পিিধনে যমনা-মুিদাযলফা-আরাফার ভদখা ভপতত। স্বতের দুয়াতর 

কখনও উদয় হয় যন সাফা-মারওয়া। হায় কত দিিনীয় স্থাতন ছুতি ভ তছন িান যন শুধু ভসখাতন, ভিখাতন ভিতত উদু্বদ্ধ 

কতরতছন ভখাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম। ভিখাতন সালাততর অতুলনীয় ফিীলত ভঘাযষত হতয়তছ নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর পযবত্র িবাতন,  
قَْص »

َ
  .«ال تَُشدُّ الرَِّحاُل إالَّ إىل ثاَلثَِة َمَساِجَد: اَلَْمْسِجِد احْلََرام، َوَمْسِجِدْي َهَذا، َوالَْمْسِجِد األ

“যতনযি মসযজদ ছাড়া অনে ভকাথায়ও (সাওয়াতবর আিায়) সফর করা জাতয়ি ভনই: মসযজদুল হারাম, আমার এ 

মসযজদ ও মসযজদুল আকসা”।1 
اَلُة ِِفْ  اَلُة ِِفْ َبيِْت الُْمقَ اَلصَّ لِْف َصاَلٍة َوالصَّ

َ
اَلُة ِِفْ َمْسِجِدْي بِأ لِْف َصاَلٍة َوالصَّ

َ
َْمِسِمائٍَة َصاَلٍة.الَْمْسِجِد احْلََراِم بِِمائَِة أ ِِ  ِِ  دَّ

“মসযজতদ হারাতম এক সালাত এক লাখ সালাততর সমান, আমার মসযজতদ (মসযজতদ নববী) এক সালাত এক 

হাজার সালাততর সমান এবাং বাইতুল-মুকাদ্দাতস এক সালাত পাাঁচি সালাততর সমান”।2  

আতরক হাদীতছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 
لِْف َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إاِل الَْمْسِجَد احْلََرامَ »

َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
 «َصالٌة ِِف َمْسِجِدي َهَذا أ

‘আমার এ মসযজতদ এক সালাত আদায় করা মসযজতদ হারাম ছাড়া অনোনে মসযজতদ এক হাজার সালাত আদায় 

করার ভচতয়ও উত্তম”।3 

ভচাখ মুদতলই ভি ভদতহর কানাকযড়ও দাম ভনই তার োতলাবাসা আপনাতক কতিা উতলা কতর! যপ্রয় জতনর ভদখা না 

ভপতল কত অযস্থর, কত কাতর হন! অথচ আপযন ও তার স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহর অনেতম প্রতীক কা‘বার দিিন 

ভপতত কখনও কাতর হন যন। একজন মুযমন যহতসতব এর ভচতয় দুেিাত ের আর কী হতত পাতর?  

দরকার ঈমানী আতব   

িু িা এখন সঞ্চতয়র। বোাংক-বীমা, সযমযতসহ নানা সরকাযর-ভবসরকাযর সাং ঠন ভদতির সব ভেযের মানুষতক 

সফলোতব সঞ্চয়মুখী কতরতছ। যদনমজুর ভথতক যবত্তিালী ভকউই সঞ্চয় কাঠাতমার বাইতর ভনই। গ্রাতম-িহতর ঘতর 

ঘতর সঞ্চয়-সযমযতর সয়লাব। খুব কম মানুষই আতছ, িার বোাংতক একযি সঞ্চয়ী যহসাব ভনই যকাংবা অনূেন একযি 
                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১১৮৯; সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৩৯৭ 
2 মাজমাউি িাওয়াইদ: ৪/১১ 
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১১৯০; সহীহ মুসযলম, হাদীস নাং ১৩৯৪ 
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সযমযততত সঞ্চয়ী খাতা ভনই। কত িাত িতিই ভতা সঞ্চয় করা হয়। ভমতয় জন্ম যনততই শুরু হয় তার যবতয়কালীন 

খরতচর জনে সঞ্চয়। ভছতল পৃযথবীর আতলার মুখ ভদখততই শুরু হয় তার উজ্জ্বল েযবষেৎ যনমিাতের অথিসঞ্চয়। ভকউ 

বেবসার জনে, ভকউ যচযকৎসার জনে আবার ভকউ যবতদি  মতনর অযেলাতষও সঞ্চয় কতরন। যকন্তু ভহ ‘লা িরীক’ 

আল্লাহর কৃপাধনে বান্দা, ভহ কাতলমার োতলাবাসার দাবীদার, আমাতদর কী উতদো  আতছ হতজর খরচ সাংগ্রতহর 

জনে? িত অোবই থাক না ভকন োতলাবাসা থাকতল মাতস ১০০ কতর িাকা সঞ্চয় চাইতল ভক না করতত পাতর। 

অতনক ইসলামী বোাংতক ভতা এ িাত িতি হজ ভসযোংস নাতম যবতিষ বেবস্থাই রাখা হতয়তছ।  

আহা, ভসই আল্লাহ ভপ্রযমকতদর কথা িযদ আমরা যচন্তা করতাম, িারা সঞ্চয় যবমুখ িুত র প্রযতযনযধ হতয়ও িত 

দাযরদ্র্ে পাতি ভঠতল যবযচত্র উপাতয় এ লতেে িাকা জযমতয়তছন। হতজর মাত্র ৫০ হাজার িাকার জনে িারা মাযির 

বোাংতক যদতনর পর যদন িাকা জযমতয়তছন আল্লাহর ঘতরর সফর-সম্বল সাংগ্রতহ, ভি দীনহীনরা ভিষ অবলম্বনিুকু 

ভবাঁতচ যদততও কুযিত হনযন, িারা জীবন বাযজ ভরতখ মৃতুের জনে প্রস্তুত হতয়ই মরে সমুদ্র্ পাযড় যদতত জাহাতজ 

চতড়তছন। আহা, তাতদর যনখাদ ভসই ভমতিা োতলাবাসার কাতছ আমাতদর যডযজিাল ভলৌযকক আল্লাহ ভপ্রম কত 

দযরদ্র্! 

আর নয় যবলম্ব  

ভহ িুবক, োতলাবাসার কত ইযতহাসই ভতা তুযম জন্ম দাও। কত যকছুই ভতা কর ভপ্রয়সীতক ভপতত। এর জনে ঘর, 

সমাজ, ভদি এমনযক যনতজর জীবন পিিন্ত বাযজ রাখ। তিিতবর প্রােযপ্রয় বান্ধব, যবশ্বযবদোলতয়র মধুর কোম্পাস, 

অতনক কতষ্ট পাওয়া সাতধর চাকযর ভথতক যনতয় ভকাতনা যকছু তোত ই ভতামার কুিা ভনই। বাবা-মাতয়র বকাঝকা, 

যিেক-গুরুজতনর িাসন ভথতক পুযলতির তাবড়াযন-কত যকছুই না সতয় িাও অম্লান বদতন। অথচ কী আশ্চিি ভদখ, 

ভখাদ এ োতলাবাসার স্রষ্টাতক োতলাবাসার সুতিা  হতয় ওতঠ না। রক্ত-মাাংতসর োতলাবাসা প্রমাতে কী ভচষ্টা 

আমাতদর। অথচ করুোময় রতবর অপাযথিব োতলাবাসা প্রমাতে যবতিষ ভকাতনা ভচষ্টা ভনই! আল্লাহর োতলাবাসায় 

যনতজর জীবন বাযজ রাখার ঈমান ভস ভকাথায়, অন্তত আল্লাহর ঘতরর োতলাবাসায় যকছু একিা ভতা করা িায়। কী 

তো  কতরযছ আমরা বায়তুল্লাহর োতলাবাসায়? সব োতলাবাসাই চায় ন দ ভপতত, ভকন ততব বায়তুল্লাহর ছায়ায় 

ভিতত অিথা যবলম্ব? বাধিতকের অনযেতপ্রত অতপো?  

অথচ সেম বেযক্তর ওপর যবলম্ব না কতর হজ করা জরুরী। কালতেপে করা ভমাতিই উযচত নয়। এিা মূলত 

যিযথলতা ও সমতয়র অপচয় মাত্র। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু ভথতক বযেিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন,   
لُوا» َحَدُكمْ  فَإِنَّ   الَْفِريَضةَ :  َيْعِن  - احْلَجِّ  إىَِل  َتَعجَّ

َ
 .«َلُ  َيْعرُِض  َما يَْدرِي الَ  أ

“ভতামরা অ ফরি হজ আদায় কর। কারে ভতামাতদর ভকউ জাতন না, েযবষেতত কী পযরযস্থযত তার সামতন 

আসতব”।4   

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, 
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ »

َ
ْبَعَث  أ

َ
ْمَصارِ  َهِذهِ  إىَل  رَِجااًل  أ

َ
ُبوا ََيُجَّ  َولَمْ  َجَدةٌ  َلُ  َمنْ  ُكَّ  َفيَنُْظُروا اأْل ْزَيةَ  َعلَيْهِ  َفيَْْضِ  ُهمْ  َما بُِمْسِلِميَ  ُهمْ  َما اْْلِ

 .«بُِمْسِلِميَ 

                                                           
4 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ৭৬৮২; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৮৮২ 
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‘আমার ইো হয়, এসব িহতর আযম ভলাক ভপ্ররে কযর, তারা ভিন ভদতখ ভক সামথিেবান হওয়ার পরও হজ কতরযন। 

অতপর তারা তার ওপর যজযিয়া (কর) আতরাপ করতব। কারে, তারা মুসযলম নয়, তারা মুসযলম নয়”।5   

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু আতরা বতলন,    
وْ  َيُهوِديًّا ِِلَُمْت »

َ
اِنيًّا أ ات ثاََلَث  َيُقولَُها -نَْْصَ لَِك  َووََجدَ  ََيُجَّ  َولَمْ  َماَت  رَُجٌل ٍٍ -َمرَّ  .«َسَعةً  ِِلَ

‘ইয়াহূদী হতয় মারা িাক বা যিস্টান হতয় -যতযন কথাযি যতনবার বলতলন- ভসই বেযক্ত ভি আযথিক স্বেলতা সতেও 

হজ না কতর মারা ভ ল”।6 

একান্ত অনুেূযত  

মুযমনমাতত্রই তার অন্ততর বাইতুল্লাহ দিিতনর সুপ্ত তামািা লুযকতয় থাতক। িাতদর প্রতীোর অবসান হয় এবাং তামািা 

পূরে হয় তারা ভতা ভসৌো েবানই। িাতদর প্রতীো ফুতরায় না এবাং তামািা অপূেিই ভথতক িায় তারাও 

ভসৌো েবান। ভকন নয় আল্লাহর ঘতরর োতলাবাসা ভতা আল্লাহরই োতলাবাসা।  

 ত কতয়ক বছর ধতরই মনিাতক বযল এবারই ভতার ডাক আসতব। খুতল িাতব ভতার ভসৌোত ের স্বেিদুয়ার। এবার 

তুইও হযব কাবার পতথর মুসাযফর। তারপর সময় ঘযনতয় আতস। কাতফলার পর কাতফলা ভছাতি। সতফদ 

ভসলাইযবহীন ভপািাতকর যমযছল হৃদতয় ঝড় ভতাতল। প্রস্তুযতর রমিান-িাওয়াল য তয় অতপোর যিলকদ আতস। আতস 

না আমার যিলহজ। সযতেই ভিিা হতব আমার জনে হজ যবযিষ্ট। 

হজ যবষতয় কত বযল আর যলযখ। এরতচতয়ও ভবযি ভথতক িায় অবেক্ত। ভেততর ভ াপন কািারা ভজার কতর ভবযরতয় 

আসতত চায়। পযত্রকার জনে িখন কাবার ছযব গু তল সাচি ভদই, সহসা ভকন ভিন বাষ্পরুদ্ধ হতয় িাই। জাযন এ 

কািা যমতছ নয়। নয় প্রযতদান-পুরস্কারহীন। যকন্তু পৃযথবীর প্রথম ওই ঘর ভদতখ ভচাখ জুড়াতনার ভমাকাযবলায় তা নয় 

সান্ত্বনা। যকছুই ভতা আমার মতনর ভসই িাযন্ত এতন যদতত পাতর না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাতমর 

সৃ্মযতধনে মক্কার ঐশ্বিিেরা প্রান্ততর পা না রাখা অযি এর িাযন্ত ভনই। 

ওখাতন ভিতত কী লাত ? পাসতপািি ওই যনয়তত দুই বছর আত ই ভতা কতর ভরতখযছ। কত ভলাক ধনী হতয়ও ভতা 

ভিতত পাতর না। কত ভলাক যনধিন হতয়ও ভতা ইবরাহীমী ডাক7 শুতন সাড়া ভদয়। কত ভলাক বৃদ্ধ হতয়ও যদযবে  

চতল িায়। অসুস্থতা মাযড়তয়ও ভপৌঁতছ িায় কত নারী-পুরুষ। শুধু যবজ্ঞ আতলমরাই ভতা িান না, কত জ্ঞানহীন-

প্রােহীন ভদহও ভতা িায় ওখাতন। রহমততর ওই বৃযষ্টমুতখ ভকবল আমারই িাওয়া হতলা না এখনও।  

মাবুদ, তুযম ভতা ডাতক সাড়া যদতয়ই থাক8। এখনও আসতল ভসোতব ডাকতত পাযরযন। পারতল তুযম ভকন শুনতব না! 

আো, এবার তাহতল ভস তাওফীকিাই দাও- ভিোতব ডাকতল তুযম শুনতব। 
َما   قَاَل  ﴿ ۡشُكوا   إِنَّ

َ
ِ  إَِل  وَُحۡزِن   َبّثِ  أ  [  ٦٨: يوسف] ﴾ٱّللَّ

“আযম ভতা আমার দুুঃখ ও অযস্থরতা আল্লাহর সমীতপই যনতবদন করযছ”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৬] 
 

                                                           
5 ইবন হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর: ২/২২৩ 
6 বাইহাকী: ৪/৩৩৪ 
7 দ্র্ষ্টবে : ]فَّج   َعِميق   ٢٧ ﴾ ]احلج: ٧٢  ِ ن ُكّ ِم ِيَ   ت

ۡ
َضاِمر   يَأ   ِ ُكّ ى   اٗل  َوََعَ تُوكَ  رَِج

ۡ
َأ جِّ  ي اِس  بِٱۡۡلَ نلَّ ّذِن ِف  ٱ

َ
 আর মানুতষর যনকি হতের ভঘাষো দাও; তারা“ َوأ

ভতামার কাতছ আসতব পাতয় ভহাঁতি এবাং কৃিকায় উতি চতড় দূর পথ পাযড় যদতয়”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৭]  
8 আল্লাহ তা‘আলা পযবত্র কুরআতন বতলতছন, ]ُكۡم  ﴾ ]اغفر: ٨٦ ِجۡب  لَ ۡسَت

َ
ِن   أ ُكمُ  ٱۡدُعو  ভতামাতদর রব বতলতছন, ভতামরা আমাতক“  ﴿َوَقاَل  َربُّ

ডাতকা, আযম ভতামাতদর ডাতক সাড়া ভদব”। [সূরা  াযফর, আয়াত: ৬০] 
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