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ছবক পূর্ণ আত্মসমর্পেণর
এ িবশ্বচরাচের প্রিতিট মানব সন্তােনর সামেন পথ মাত্র দুিট -যার
একিটেক েবেছ েনয়া ছাড়া সামেন েকান তৃতীয় িবকল্প পথ েনই। মানব
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বা
িবশ্বিবদ্যালেয় হয় না, বরং েসিট হয় এ দুিট পেথর মােঝ সিঠক পথিট
েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের। এখােন েফল করেল জীবেনর অন্যান্য অঙ্গেণ
হাজােরা সফলতােতও েকান লাভ হয় না; বরং অনন্ত-অসীম কােলর জন্য
ভয়ানক আযােব পড়েত হয়। প্রথম পথিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতিট হুকুেমর প্রিত পূর্ণ আত্মসমর্পেণর। দ্িবতীয়িট, তাঁর
িবরুদ্েধ অবাধ্যতা বা িবদ্েরােহর। প্রকৃত সফলতা েমেল পূর্ণ
আত্মসমর্পেণ; এিটই মানব সৃষ্িটেক স্রষ্টার সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেত
পিরণত কের। অপর িদেক েযখােনই আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ অবাধ্যতা,
েসখােনই আেস পথভ্রষ্টতা ও িবপর্যয় -যা মানুষেক পশুর েচেয়ও
িনকৃষ্ট জীেব পিরণত কের এবং পরকােল জাহান্নােম িনেয় হািজর কের।
তখন এ জীবেন বাঁচািটই অন্তহীন আযােবর কারণ হয়।
ইসলােমর মূল লক্ষ্য মূলতঃ সমগ্র মানব জািতর সামেনর সাফল্েযর সিঠক
পথিট েদখােনা। এিটই হেলা ইসলােমর সবেচেয় বড় অবদান। মহান
আল্লাহতায়ালা মানুষেক চাষাবাদ, িবজ্ঞান, ঘরবািড় বা রাস্তািনর্মাণ
েশখােত নবী-রাসূল পাঠানিন, বরং লক্ষািধক নবীরাসূল পািঠেয়েছন
জীবেনর সিঠক পথিটর সন্ধান িদেত। এবং পািঠেয়েছন স্রষ্টার প্রিত
আত্মসমর্পণ কীরূেপ -েসিট িশক্ষা িদেত। এ িদক িদেয় হজ্েবর
গুরুত্বিট িবশাল ও অনন্য। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পণ
কােক বেল এবং েসিট কীরূেপ –েসিট স্েরফ েকান িকতাবী িবষয় না। বরং
তা েচােখ আঙুল িদেয় িশিখেয়েছন মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ িতন
ব্যক্িত।
তাঁরা হেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), িবিব হােজরা ও হযরত
ইসমাইল (আঃ)। আেলাচ্য িনবন্েধ তাঁেদর আত্মসমর্পেণর িকছু িববরণ
েপশ করা হেব। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পেণ তারা েয
েরকর্ড গেড়িছেলন –েসিটেক স্েরফ ইিতহােসর পাতায় না েরেখ েস স্মৃিত
হৃদেয় ধারণ কের হজ্ব করােক ইসলাম ইবাদেত পিরণত কেরেছন। হজ্েবর
মঞ্েচ মূল চিরত্র মূলতঃ তারাই। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত
আত্মসমর্পেণ তােদর অর্জনিট িবশাল। িবশ্েবর নানা েকােনর নানা শহর

ও নানা গ্রামগঞ্জ েথেক লক্ষ লক্ষ ব্যস্ত মানুষেক মক্কার
মরুপ্রান্তের িনেয় হজ্ব েযমন জীবেনর মূল এেজন্ডা িনেয় গভীর
ভাবনার সুেযাগ কের েদয়, েতমিন তােদর ধ্যানমগ্ন েচতনার ভূিমেত
মানব ইিতহােসর উপরুক্ত িতন িবখ্যাত ব্যক্িতেক অনুকরণীয় মেডল রূেপ
খাড়া কের। প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পেণর
এরূপ মেডল এবং তােদর আদর্েশ েলাকগড়ার এরূপ সৃষ্িটশীল আেয়াজন িক
আর েকান ধর্েম আেছ?

গুরুত্ব দর্শেনর
েকান অনুষ্ঠানই শুধু ধর্মীয় হওয়ার কারেণ শ্েরষ্ঠতর হয় না। েস সব
অনুষ্ঠােন লক্ষ লক্ষ মানুেষর জমােয়ত হওয়ােতও তা কল্যাণকর বা
শ্েরষ্ঠতর হয় না। কল্যাণকর ও শ্েরষ্ঠতর হয় অন্তর্িনিহত দর্শেনর
কারেণ। মানুষ ৈদিহক বল পায় েপশীবেলর কারেণ; িকন্তু চািরত্িরক,
ৈনিতক ও আধ্যাত্িমক বলিট আেস দর্শেনর বেলর কারেণ। দর্শন েতা তাই
যা মানুেষর মনেক আেলািকত কের এবং ভাবেত ও বুঝেত েশখায়। ইসলােমর
অন্যান্য ইবাদতগুিলর ন্যায় হজ্েবর শ্েরষ্ঠত্ব এখােনই। হজ্েবর
প্রিত আচােরর গভীের লুিকেয় আেছ িবশাল এক দর্শন -যা মানুষেক তাঁর
স্রষ্টার কােছ আত্মসমর্িপত এক দাস হেত িশক্ষা েদয়। সামর্থ্য েদয়
সত্যেক িমথ্যা েথেক পৃথক করেত।
িকন্তু অন্যান্য ধর্েম িবস্তর
আচার আেছ িকন্তু তােত দর্শন বা মনেক আেলািকত করার িবষয় কতটুকু?
ভারেত লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রিতবছর গঙ্গাস্নােন হািজর হয়।পাহাড়পর্বত অিতক্রম কের
আেলািকত
হেল
েকউ

বহুমানুষ মন্িদের যায়।
মানুষ
মুর্িতর
পদতেল

প্রশ্ন হেলা, মন
েভট
েদয়?
গরু,

শাপশকুন,পাহাড়-পর্বত ও িলঙ্গেক পূজনীয় মেন কের? এিট েতা
অন্ধকারাচ্ছন্ন মেনর কাজ। মেনর এ অন্ধকার িনেয় আরেবর েলােকরা এক
কােল তােদর কন্যা সন্তানেক জীবন্ত কবর িদত। িহন্দুরা স্বামীহারা
িবধবােদর আগুেন পুিড়েয় হত্যা করেতা। ক্যাথিলক খৃষ্টানেদর
িবশ্বাস, িশশুর জন্মই পাপ িনেয়। তাই বাপ্িটিটজেমর নােম িশশুেক
েগাছল িদেয় পিবত্র কের। িকন্তু পািনেত িক পাপ দূর হয়? পিরষ্কার
হয় িক েচতনা ও চিরত্েরর ময়লা? পিবত্র হয় িক মন? িবপ্লব আেস িক
আচরেন? চািরত্িরক িবপ্লব েতা েদহ েধৗত করায় আেস না। িবিচত্র
েবশধারণ বা েদব-েদবী, সাধুসন্নাসী ও ভগবােনর নােম নানারূপ
রূপকথা, েলাককথা বা অেলৗিলক িকচ্ছাকািহনী পােঠও আেস না।

চিরত্র জন্ম েনয় েচতনার ভূিমেত। েচতনার েস ভূিম দুষ্ট িচন্তা ও
দর্শেন অিধকৃত হেল চিরত্ের আেস দুর্বৃত্িত ও িমথ্যাচার।
স্ৈবরাচার,
ফ্যািসবাদ,
জািতয়তাবাদ,
বর্ণবাদ,
উপিনেবশবাদ
ও
কম্যুিনজেমর ন্যায় ইতর মতবােদর জন্ম েতা দুষ্ট দর্শেনর কারেণ।
মানেবর কল্যােণ এজন্যই অপিরহার্য হেলা এমন এক িবপ্লবী দর্শন যা
মানব মেনর গভীের প্রেবশ কের এবং আঘাত হােন িচন্তা-েচতনার মূল
ভূিমেত। এবং িবলুপ্ত কের ধর্ম, সংস্কৃিত ও ঐিতহ্েযর নােম জেম উঠা
অিশক্ষা, কুিশক্ষা ও কুসংস্কােরর িবশাল আবর্জনােক। েচতনার ভূিমেত
পিরশুদ্িধ ও িবপ্লব এেলই পিরশুদ্িধ ও িবপ্লব আেস চিরত্ের। তখন
িবপ্লব আেস রাষ্ট্রজুেড়। এভােবই েতা উচ্চতর সভ্যতা িনর্িমত হয়।
ইসলােমর আগমেন আরেবর আেলা-বাতাস, জলবায়ু ও খাদ্যপানীেয় িবপ্লব
আেসিন। বরং িবপ্লব এেসিছল তােদর েচতনার ভূিমেত। এবং েসিট েকারআনী
জ্ঞােনর আেলােক। ফেল আরেবর বুেক গেড় উেঠিছল মানব ইিতহােসর
সর্বকােল সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। হজ্ব েতা েস িবপ্লবী দর্শন ও
সৃষ্িটশীল ধ্যানমগ্নতা েদয়।

মানব

জীবেন

সবেচেয়

বড়

ব্যর্থতা

বা

িবপর্যয়িট

খাদ্যাভােব

বা

অর্থাভােব আেস না। ভগ্ন স্বাস্থ্েযও নয়। েসিট আেস সত্যেক খুঁেজ
না পাওয়া বা সত্য েথেক িবচ্যুিত তথা পথভ্রষ্টতার কারেণ। অপর িদেক
মানব জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ কল্যানিট আেস সত্যেক খুঁেজ পাওয়া, েস
সত্েযর পূর্ণ অনুসরণ ও িবভ্রান্তু েথেক মুক্িতর মধ্য িদেয়। মানব
সভ্যতার সর্বশ্েরষ্ঠ আিবষ্কার তাই িবস্ময়কর ৈবজ্ঞািনক আিবস্কার
নয়। বরং েসিট হেলা জীবন ও জগেতর স্রষ্টা িনেয় সত্েযর আিবষ্কার।
যারাই
সত্েযর
আিবস্কাের
সফল
হয়
তারাই
সাফল্েযর
িসরাতুল
মুস্তাকীম। আর সবেচেয় বড় ব্যর্থতািট হেলা েস সত্যেক না েচনা,বা
েসিটেক খুঁেজ না পাওয়ার ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা জীবেনর অন্য সকল
সফলতােক িবফল কের েদয় এবং অবেশেষ জাহান্নােমর আগুেণ হািজর কের।
তখন সমাজ এবং রাষ্ট্র ভের উেঠ দুর্বৃত্তেদর িদেয়। দুিনয়ার বুেক
তখন জাহান্নােমর আযাব েনেম আেস। অপর িদেক সত্য-আিবস্কার ও সত্েযর
পেথ চলার সফলতািটই এ জীবেনর সকল ব্যর্থতা ভূিলেয় অনন্ত অসীম
কােলর জন্য জান্নাতপ্রাপ্িতর অন্তহীন আনন্দ েদয়। এর েচেয় বড় িবজয়
এ জীবেন আর িক হেত পাের?

অনুকরণীয় মেডলঃ েকন অপিরহার্য

ইিতহােসর আেরক সত্য হেলা, ব্যক্িত, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবেন
িবপ্লেবর জন্য শুধু িবপ্লবী দর্শনই জরুরী নয়, অপিরহার্য হেলা এমন
িকছু িবপ্লবী মহানায়ক যারা শুধু কথা িদেয় নয়, িনেজেদর কর্ম,
চিরত্র ও আত্মত্যােগর মধ্য িদেয়ও মানুষেক পথ েদখায়। যােদর কর্ম ও
চিরত্েরর মধ্য িদেয় তােদর সত্য-সুন্দর দর্শনিট কথা বেল। তখন
তােদর েস দর্শনিট জানেত বই পড়েত হয় না, তােদর কর্মময় জীবনই
দর্শেনর বই’েয় পিরণত হয়। এবং তােদর কারেণই অন্যরা অনুকরণীয় আদর্শ
ও উন্নত চিরত্র পায়। মানব ইিতহােসর েস আদর্শ মহানায়কগণ হেলন নবীরাসূলগণ। এবং তাঁরাই অনুকরণীয় মেডল রূেপ িনেয়াগপ্রাপ্ত মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। প্রিতিট ব্যক্িতর অপিরহার্য দািয়ত্ব
হেলা তােদর প্রদর্িশত পেথ চলােক িনজ জীবেনর িমশন বািনেয় েনয়া।
এিটই মু’িমেনর ঈমানদাির। ব্যক্িত একমাত্র এভােবই পায় িসরাতুল
মুস্তাকীম। পায় িনজ জীবেন পিরশুদ্িধ ও পিবত্রতা। এবং পরকােল পায়
েনয়ামত ভরা জান্নাত। পিবত্র েকারআেন তাই বলা হেয়েছঃ “িতিনই েসই
মহান আল্লাহ িযিন উম্মীেদর মােঝ তােদর মধ্য েথেকই একজনেক রাসূল
িনযুক্ত কেরেছন িযিন তােদর সামেন পাঠ কের েশানান তাঁর আয়াত এবং
তােদর মধ্েয আেনন পিরশুদ্িধ ও পিবত্রতা, এবং িশক্ষা েদন িকতাব
এবং
প্রজ্ঞা।
এবং
এর
পূর্েব
িবভ্রান্িতেত।”–(সুরা জুমু’আ, আয়াত ২)।

তারা

িছল

সুস্পষ্ট

ব্যক্িত বা রাষ্ট্রীয় িবপ্লেব এমন আদর্শনীয় ব্যক্িতেদর গুরুত্ব
অপিরসীম। েয ব্যক্িত জীবেন নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও িজহােদর
িনর্েদশ শুেনেছ িকন্তু েকানিদনই কাউেক েসগুিল পালন করেত েদেখিন,
েস কী কের েসগুিল পালন করেব? তাই মানব জািতেক পথ েদখােত মহান
আল্লাহতায়ালা শুধু আসমািন িকতাবই নািযল কেরনিন, বরং সমােজর মধ্য
েথেক শ্েরষ্ঠ ব্যক্িতেক রাসূল রূেপ িনযুক্ত কেরেছন। তাই ইসলাম
শুধু মহান আল্লাহতায়ালার উপর িবশ্বাসেকই অপিরহার্য কের না,বরং
অপিরহার্য কের নবীরাসূলেদর িবশ্বাস করা ও তােদরেক েমেন চলােকও।
পিবত্র েকারআেন তাই “আিতউল্লাহ”র সােথ “আিতউর রাসূল” ফরজ করা
হেয়েছ। ঈমানদার ব্যক্িত নামায-েরাযা, হজ-যাকাত, িজহাদসহ ইবাদত
পালেনর হুকুম পায় পিবত্র েকারআন েথেক; িকন্তু েসগুিল িকভােব পালন
করেত হয় েসিট বাস্তেব েদিখেয় েগেছন মহান নবীজী (সাঃ)। ইবাদেতর
নােম এর বাইের িনেজেদর মনগড়া েকান িনয়ম চালু করা এজন্যই ইসলােম
হারাম।

হযরত ইব্রািহম (আঃ): শ্েরষ্ঠ মেডল
সমগ্র মানব-ইিতহােস িবশ্বজগেতর স্রষ্টা এবং মানব জীবেনর মূল
এেজন্ডা আিবস্কাের সবেচেয় সফল ও িশক্ষণীয় দৃষ্টান্তিট েরেখেছন
হযরত ইব্রািহম (আঃ)। হজ্েবর মঞ্েচ িতিনই প্রধান চিরত্র। তাঁর মূল
কৃিতত্বিট হেলা, ঘরসংসার, পানাহার, রুিটরুজী বা েপশাদারীর
সন্ধােন িতিন হািরেয় যানিন। বরং তাঁর জীবেন প্রবল তাড়নািট িছল এ
িবশ্বজগেতর প্রকৃত স্রষ্টা ও এ জীবেনর মূল এেজন্ডােক জানার। তাঁর
েস প্রেচষ্ঠা ব্যর্থ হয়িন। িতিন েযমন মহান আল্লাহতায়ালােক এ
িবশ্বজগত ও সকল সৃষ্িটকূেলর লা-শিরক স্রষ্টা রূেপ সনাক্ত কেরন,
েতমিন তাঁর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত আত্মসমর্পণেক মানব জীবেনর মূল
এেজন্ডা রূেপ িনর্ধারণ কেরন। মহান আল্লাহতায়ালােত পুরাপুির
আত্মসমর্িপত েস ব্যক্িতেক ‘মুসিলম’ রূেপ অিভিহত করািটও তাঁর
িনেজর আিবস্কার। এভােব িতিন েদিখেয়েছন মানব জীবেনর প্রােয়ািরিট।
ঘর বাধা, সন্তান পালন ও পানাহােরর প্রেচষ্ঠা েতা পশুপািখর জীবেনও
থােক। মানেবর মানবতা ও শ্েরষ্ঠত্ব েতা সত্যেক গ্রহণ এবং িমথ্যােক
বর্জন কের বাঁচায়। এিটই িছল হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র জীবেনর মূল
িমশন।
সত্েযর
আিবস্কাের
তাঁর
েস
অিবরাম
ভাবনা
মহান
আল্লাহতায়ালােক এতটাই খুিশ কেরিছল েয েস ভাবনােক অমর করেত এবং
সমগ্র মানব জািতর জন্য তাঁেক অনুকরণীয় আদর্শ করেত িতিন পিবত্র
েকারআেন তা িলিপবদ্ধ কেরেছন। এই একিট মাত্র কারেণই িতিন সমগ্র
মানব ইিতহােস অিত শ্েরষ্ঠ ব্যক্িত হওয়ার েযাগ্যতা রােখন।

হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র জন্ম েকান পয়গম্বেরর ঘের হয়িন। বরং জন্ম
হেয়িছল এক েপৗত্তিলক িপতার ঘের। মুর্িতপুজা ও মুর্িতিনর্মাণই িছল
তার েপশা। েস সােথ িছল নমরুেদর দুর্বৃত্ত শাসন। সত্েযর অনুসন্ধান
এবং সত্েযর পেথ চলা েস পিরেবেশ অিত দণ্ডণীয় অপরাধ গণ্য হেতা।
িকন্তু েস দুষ্ট পিরেবেশ জন্ম িনেয়ও েপৗত্তিলকতার স্েরােত িতিন
েভেস যানিন। বরং সত্েযর আিবস্কাের িতিন িনেজর সকল প্রিতভা ও
সামর্থ্যেক িনেয়ািজত কেরিছেলন। বস্তুতঃ তাঁর জীবেনর সবেচেয় বড়
সাফল্যিট হেলা, চলমান িমথ্যার স্েরােত েভেস না যাওয়া। যখন িতিন এ
িবশ্বজগেতর স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালােক খুঁেজ েপেলন তখন িতিন েস
সত্যেক িনেয় নীরেব বেস থােকনিন। বরং শুরু হয় জীবেনর প্রিত পেদ
তাঁর হুকুম েমেন চলায় প্রচন্ড আেপাষহীনতা। মহান আল্লাহতায়ালার
পেথ চলায় জীবন দানও তাঁর কােছ অিত তুচ্ছ বেল মেন হেয়িছল। নমরুেদর
বািহনী যখন জ্বলন্ত আগুেন েফেল তাঁেক পুিড়েয় হত্যার পিরকল্পনা

কেরিছল তখনও মানব ইিতহােসর এ মহান ব্যক্িতিট সত্য েথেক সামান্যতম
িবচ্যুত হনিন। এমন িক িনেজর একমাত্র িশশুপুত্র ইসমাঈেলর
েকারবানীর হুকুম এেলা তখনও েস হুকুম পালেন িতিন সামান্যতম
ইতস্ততঃ কেরনিন।?

শত্রুর েমাকােবলায় হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর অধীেন িনেজর েকান েসনাদল
বা ক্যাডারবািহনী িছল না। ভক্তেদর িবশাল েকান দলও িছল না। িতিন
িছেলন একা। অথচ একাকী হেয়ও িতিন যুদ্ধ েঘাষণা কেরিছেলন স্ৈবরশাসক
নমরুদ, নমরুেদর আজ্ঞাবহ েসনাবািহনী ও তার অনুসাির েপৗত্তিলক সমাজ
ও জনগেণর িবরুদ্েধ। ঈমানদারেদর েথেক মহান আল্লাহতায়ালার েতা
েসিটই প্রত্যাশা। েলাকবেলর অেপক্ষায় বেস থাকািট ঈমানদাির নয়।
পিবত্র েকারআেন নবীজী (সাঃ)র প্রিত েস িনর্েদশিট এেসেছ এভােবঃ
“বলুন (েহ মুহাম্মদ), েতামােদর প্রিত আমার একিট মাত্র নিসহত,
(েসিট হেলা) খাড়া হেয় যাও আল্লাহর জন্য, সঙ্িগ েপেল তােক িনেয়
নতুবা একাকীই।” –(সুরা সাবা, আয়াত ৪৬)। মহান আল্লাহতায়ালার উপর
হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র িবশ্বাস েয কতটা অটল িছল এবং তাঁর দ্বীন
অনুসরেণ িতিন েয কতটা িনর্ভীক ও আেপাষহীন িছেলন –েস সাক্ষ্যিট
এেসেছ েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। িনেজর েস সাক্ষ্যেক িতিন
িলিপবদ্ধ কেরেছন পিবত্র েকারআন। িবশ্েবর তাবত সত্যান্েবষী
মানুেষর জন্য এ মহান েযাদ্ধােকই িতিন আদর্শরূেপ খাড়া কেরেছন। এ
প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালার েস পিবত্র েঘাষণািট হেলাঃ “েতামােদর
জন্য উত্তম আদর্শ রেয়েছ ইব্রািহম ও তার সঙ্িগেদর মােঝ” –(সুরা
মুমিতহানা আয়াত ৪)। িকন্তু েকন িতিন উত্তম আদর্শ েস কারণিট তুেল
ধরা হেয়েছ উপরুক্ত আয়ােতরই বাঁিক অংেশ। িনেজর পিরবার ও েদশবাসীর
উদ্েদশ্েয হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র েস অিবস্মরণীয় েঘাষণািট িছল
এরূপঃ “আিম িনেজেক মুক্ত েঘাষণা করিছ েতামােদর েথেক এবং আল্লাহেক
বাদ িদেয় েতামরা যা িকছুর ইবাদত কেরা তা েথেক। আমার িবদ্েরাহ
েতামােদর িবরুদ্েধ। শুরু হেলা, েতামােদর সােথ আমার অিবরাম যুদ্ধ
ও শত্রুতা যতক্ষণ না েতামরা আল্লাহর একাত্ব অস্িতত্বেক েমেন না
িনচ্েছা”।

মহান আল্লাহতায়ালা মানব ইিতহােসর এ সত্যসন্ধানী, সাহসী, িজহাদী ও
আল্লাহর পেথ অিবচল এ মহান ব্যক্িতেক সম্মািনত কেরেছন শুধু
মানবজািতর জন্য আদর্শ রূেপ েঘাষণা িদেয় নয়, বরং তাঁেক িনেজর

বন্ধু রূেপ গ্রহন করার মধ্য িদেয়ও। প্রশংসা কেরেছন তােদরও যারা
তাঁর েস মহান আদর্শেক অনুসরণ কের। তাই পিবত্র েকারআেনর েঘাষণাঃ
“তাঁর অেপক্ষা দ্বীন পালেন েক উত্তম েয সৎকর্মপরায়ণ হেয় আল্লাহর
িনকট আত্মসমর্পণ কের এবং একিনষ্ঠ ভােব ইব্রাহীেমর ধর্মাদর্শ
অনুসরণ কের? এবং আল্লাহ ইব্রািহমেক িনেজর বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরেছন।”-(সুরা িনসা, আয়াত ১২৫)। সত্েযর অন্েবষণ ও অনুসরেণ প্রবল
সদ্িবচ্ছা ও লাগাতর প্রেচষ্টা থাকেল আল্লাহর সাহায্য লাভও ঘেট।
তখন সফলতাও জুেট। হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর জীবেনর েসিটও আেরক
িশক্ষা। মানুষ েতা পুরস্কার পায় তার ইচ্ছা ও প্রেচষ্টা কারেণ।
হযরত ইব্রািহম (আঃ মহান আল্লাহতায়ালার বন্ধু হওয়ার েসৗভাগ্য
েপেয়েছন েতা েস মহান িনেয়ত ও প্রেচষ্টার বেলই।

হযরত

ইব্রািহমেক

মহান

আল্লাহতায়ালা

ভূিষত

কেরেছন

মুসিলম

িমল্লােতর আিদ িপতা রূেপ। অথচ মানব ইিতহােস প্রিতভাধর ব্যক্িতর
সংখ্যা িক কম? তােদর হােত আিবষ্কােরর সংখ্যাও িক কম? েকারআন
নািযেলর শত শত বছর আেগও এসব প্রিতভাধরেদর হােত িমশেরর িপরািমড,
চীেনর প্রাচীর ও ব্যািবলেনর ঝুলন্ত বািগচা িনর্িমত হেয়েছ।
ইিতহােস েসগুেলা িবস্ময়কর আিবস্কার রূেপ স্বীকৃিতও েপেয়েছ।
িকন্তু মানব-প্রিতভার েস িবিনেয়াগ িনেয় মহান আল্লাহতায়ালা খুিশ
হনিন,কারণ েস প্রিতভাবান মানুেষরা ব্যর্থ হেয়েছ সত্যেক খুঁেজ
পাওয়ার ন্যায় অিত েমৗিলক কােজ। আজও
িক এরূপ প্রিতভাধািরেদর
ব্যর্থতা কম? ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কাের তারা নেবল প্রাইজ েপেলও সত্যেক
খুঁেজ পাওয়ার ক্েষত্ের তারা আিদম বর্বর যুেগর মানুেষর ন্যায়ই
মুর্খ। তােদর েস মুর্খতা িক হাজার হাজার বছর আােগর উলঙ্গ
গুহাবাসীর েচেয় কম? ফেল তােদর জীবেন েবেড়েছ সত্য-চ্যুিত ও
িবভ্রান্িত। অসভ্য গুহাবাসীর ন্যায় তােদর জীবেনও এেসেছ তাই আদীম
অজ্ঞতা ও পাপাচার। সনাতন িমথ্যা েতা আজও
েবঁেচ আেছ িমথ্যার
পক্েষ এসব প্রিতভাধািরেদর অস্ত্র ধরার কারেণ।এসব প্রিতভাবান
আিবষ্কারকেদর দুস্কৃিতর কারেণই িবগত দুিট িবশ্বযুদ্েধ প্রাণ িদেত
হেয়েছ সােড় সাত েকািট মানুষেক। তারা আজও
হত্যা পাগল ইরাক,
িসিরয়া, িফিলস্িতন, কাশ্িমরসহ িবশ্েবর নানা প্রান্তের। আজও তােদর
হােত লক্ষ লক্ষ মানুেষর প্রাণ যাচ্েছ। হাজার হাজার নারীেক তাই
আজও ধর্িষতা হেত হচ্েছ। মানব সভ্যতার সবেচেয় বড় বড় ক্ষিতগুেলা
হেয়েছ সত্য আিবষ্কাের ব্যর্থতা ও ভ্রান্ত পেথ েমধার িবপুল
িবিনেয়ােগর ফেল। তাই সত্য আিবস্কাের হযরত ইব্রাহীেমর নানা

প্রেচষ্টার কথা পিবত্র েকারআেন বার বার বর্িনত হেলও এসব
প্রিতভাধর ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কারকেদর িনেয় এক ছত্র উল্েলখও নাই।
মহান আল্লাহতায়ালা জাহান্নােমর জ্বলন্ত আগুেন শুধু েচারডাকাত,খুিন,ব্যািভচাির ও সন্ত্রাসীেদরই িনক্েষপ করেবন না,িনক্েষপ
করেবন সত্য আিবস্কাের ও সত্েযর অনুসরেণ যারা িবফল তােদরও। মহান
আল্লাহতায়ালা তাঁর প্িরয় বন্ধু এবং মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
সত্য-আিবষ্কারক হযরত ইব্রািহম (আঃ)েক সমগ্র হজ্ব অনুষ্ঠােনর
মধ্যমঞ্েচ েরেখ িবশ্ববাসীেক বহু িকছুই েশখােত চান।েস মূল
িশক্ষািট হেলা,সত্েযর আিবস্কার ও সত্েযর আেপাষহীন অনুসরেণ
আমৃত্যু েলেগ থাকার। েসিট সত্েযর শত্রুর িবরুদ্েধ লাগাতর
লড়াইেয়র। েস সােথ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুেমর কােছ আজীবন
আত্মসমর্পেণর। েসিটই হযরত ইব্রািহম (আঃ)র পিবত্র সূন্নত। হজ্েবর
এখােনই অনন্যতা। কারণ, হজ্েব পািলত হয়, হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র
সূন্নত। হজ্ব এজন্যই মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

মহড়া িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর
ঈমােনর প্রকাশ শুধু নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও দান-খয়রােত ঘেট
না। েসিটর প্রবল প্রকাশ ঘেট িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর মধ্য
িদেয়। তাই ইসলােমর েগৗরব যুেগ িবলুপ্ত হেয়িছল ভাষা, বর্ণ, েগাত্র
ও েভৗগিলক িভন্নতার িভত্িতেত গেড় উঠা িবভক্িতর েদয়াল। মুসিলম
ভূেগােল িবভক্িতর েদয়াল বস্তুত ইসলাম েথেক দূের সরার আলামত।
মুসিলমগণ যখনই ইসলাম েথেক দূের সরা শুরু কেরেছ তখনই ঐক্েযর বদেল
গেড় উেঠেছ অৈনক্য। প্রিতবছর মুসিলম জীবেন হজ্ব আেস ইসলােমর
িবশ্বজনীন ভাতৃত্েবর ছবক িনেয়। এবং সুস্পষ্ট ভােব জািনেয় েদয়,
ভাষা, বর্ণ, েগাত্র ও েভৗগিলক পিরচেয়র িভত্িতেত িবভক্ত মানিচত্র
িনেয় বাঁচােত মহান আল্লাহতায়ালার কােছ েকান পুরস্কার নাই। বরং
েসরূপ িবভক্িতর জন্য অিনবার্য প্রাপ্িতিট হেলা কিঠন আযাব। েস
হুিশয়ািরিট এেসেছ এভােব, “এবং েতামরা কখেনাই তােদর মত হেয়ানা
যারা (আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক) সুস্পষ্ট িবধান আসার পরও িবভক্ত
হেলা; এবং তােদর জন্য রেয়েছ িবশাল আযাব।” –(সুরা আল-ইমরান, আয়াত
১০৫)।

উপরুক্ত আয়ােতর উপর যার িবশ্বাস আেছ েস িক ভাবেত পাের, মুসিলম
েদেশ িবভক্িত আসেব অথচ আযাব আসেব না? তাছাড়া প্রশ্ন হেলা, মুসিলম
িবশ্েবর ৫৭িট রাষ্েট িবভক্ত মানিচত্রিট উম্মহর জীবেন েকান
েগৗরবিট বািড়েয়েছ? এ িবভক্িতর ফেল মুসিলম ভূিমেত শত্রুর অিধকৃিত,
রাজৈনিতক েগালামী, িনর্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ঘর-বাড়ী
েথেক উচ্েছদ এবং ধ্বংেসর তাণ্ডবই িক শুধু বােড়িন? এগুিলেক িক
আল্লাহর রহমত বলা যায়? অথচ আজেকর মুসিলমেদর প্রিতিদেনর বসত েতা এ
আযাবগুিল িনেয়ই। এবং যতিদন ত িবভক্ত থাকেব ততিদন এ আযাব ও অপমান
েথেক েয মুক্িত নাই তা িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? অথচ মুসিলমেদর
মােঝ নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা েগাত্র ও নানা রূপ েভৗগিলক
িভন্নতা ইসলােমর েগৗরবযুেগও িছল। িকন্তু তা িনেয় মুসিলম উম্মাহর
মােঝ িবভক্িতর রাষ্ট্রীয় েদয়াল গড়া হয়িন। মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুত আযাব েথেক বাঁচেত প্রিতিট মুসিলেমর উপর ফরজ হেলা
েদয়াল ভাঙ্গার কােজ িনজ িনজ েমধা ও সামর্থ্েযর িবিনেয়াগ, েদয়াল
গড়ার কােজ নয়। তাই ঈমানদােরর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হেলা, প্যানইসলািমক ভাতৃত্েবর বন্ধেন একতা গড়া।
আল্লাহতায়ালা হজ্েবর িদনগুিলেত মক্কার

েস ছবকিট িদেতই
বুেক নানা বর্ণ,

মহান
নানা

েগাত্র ও নানা ভাষার মানুষেক পৃিথবীর নানা প্রান্তর েথেক একই
মঞ্েচ হািজর কেরন। হজ্েবর এিট এক অনন্য শ্েরষ্ঠত্ব। হজ্েবর মঞ্েচ
পৃিথবীর সবেচেয় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্িতিট েযমন জমা হয়, েতমিন তার
পােশই খাড়া হয় সবেচেয় েশতাঙ্গ ব্যক্িতিটও। এভােবই প্রকাশ ঘেট
প্যান-ইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্েবর। পৃিথবীর নানা েদশ েথেক হজ্ব
করেত এেস যখন লক্ষ লক্ষ মানুষেক হৃদয় কাঁপােনা “লাব্বােয়ক” (আিম
হািজর) বলেত েশােন এবং ক্বাবােক িঘের তাওয়াফ করেত েদেখ -তখন তাঁর
ঈমান আেরা গভীরতর হয়। এবং দৃঢ়তর হয় তাঁর আত্মিবশ্বাস। তখন বুঝেত
পাের, মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ েস একা নয়, সােথ রেয়েছ
বহুেদেশর বহুবর্েণর েকািট েকািট মানুষ। এরূপ অনুভুিত িক িবভক্ত ও
িবচ্িছন্ন মানুেষর জীবেন আেস?

একতার মধ্েযই িবস্েফারণ ঘেট শক্িতর, িবভক্িতেত নয়। একতা েয
ইসলােম কতটা গুরুত্বপূর্ণ, হজ্ব হেলা তারই িনদর্শন। হজ্েবর একই
মঞ্েচ জমা হয় নানা েদেশর িশয়া-সূন্নী,হানাফী-শােফয়ী,হাম্বলীমােলকী,েদউবন্দী-েবেরলভীগণ। তােদর মােঝ েফকাহগত িবেরাধ থাকেলও
হজ্ব িনেয় েকান িবেরাধ নাই। সুেযাগ েনই, হজ্েবর িদন-ক্ষণ িনেয়
িবেরােধর। কারণ, েসগুলী েবঁেধ িদেয়েছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা।

এমন মহািমলন ও এমন আচার িক আর েকান ধর্েম আেছ? বাঙালী িহন্দুর
দুর্গা পুজায় িক েকান িবহারী,গুজরাতী,মারািঠ বা পাঞ্জাবী িহন্দু
েযাগ েদয়? আবাঙালী িহন্দুর েদউয়ালীেতই বা ক’জন বাঙালী েযাগ েদয়?
েতমিন
কাথিলক
খৃষ্টানেদর
েকান
অনুষ্ঠােন
িক
ইউেরাপীয়
প্রেটষ্টান্ট,িমশরীয়
কপিটক,গ্রীক
অর্েথাডক্স
বা
আর্েমিনয়ান
খৃষ্টানগণ নজের পেড়? খৃষ্টান ধর্েম িক এরূপ েকান অনুষ্ঠান আেছ
েযখােন ইউেরাপীয় খৃষ্টানেদর সােথ আফ্িরকান বা ভারতীয় খৃষ্টানেদর
েযাগ েদয়ািট ফরজ?

অন্য ধর্েমর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুিল েতা এভােব েবঁেচ আেছ িভন্ন
িভন্ন ভাষা,বর্ণ ও ভূেগােলর পিরচয় িনেয়। িহন্দু ধর্ম,েবৗদ্ধ
ধর্ম,িশখ ও ৈজন ধর্েমর ন্যায় বহু ধর্েমর িভত্িতটা এতটাই বর্ণ ও
আঞ্চিলকতায় আচ্ছন্ন েয এসব ধর্েমর অনুসািরেদর মােঝ আফ্িরকার
কৃষ্ণাঙ্গ ও ইউেরাপ-আেমিরকার শ্েবতাঙ্গেদর খুঁেজ পাওয়া কিঠন।
এভােব এ ধর্মগুিল কাজ কেরেছ মানব সমােজ িবভক্িত, সংঘাত ও অকল্যাণ
বাড়ােত। অথচ হজ্ব েশখায় িবশ্বজনীন ভাতৃত্ব। েশখায়, নানা ভাষা,
বর্ণ ও রাষ্ট্েরর নােম গড়া িবভক্িতর প্রাচীর ভাঙ্গেত।একতা গড়ার
িমশনিট েজারদার করেতই হজ্ব পৃিথবীর সকল েদশ ও সকল ভাষার
মুসলমানেদর একই সমেয়,একই সােথ একই মঞ্েচ হািজর কের। আল্লাহর
িবধান েয কতটা িনখুঁত ও কল্যাণধর্মী -এ হেলা তারই নমুনা। অন্য
ধর্েমর অনুষ্ঠানগুিলর ন্যায় হজ্ব িনছক ধর্মীয় আচার নয়। পাদ্রী ও
পুেরািহেতর মন্ত্র পােঠ তা েশষ হয় না। এ অনুষ্ঠােন তাই েকান
পুেরািহত নাই, েকান ইমামও নাই। বহু শ্রম, বহু অর্থ ব্যেয় িনেজর
হজ্ব িনেজেকই পালন করেত হয়। হজ্ব েদয় মহান আল্লাহতায়ালার পেথ
আত্মত্যাগ ও কষ্টস্বীকােরর িশক্ষা। শুরুিট হয় দীর্ঘ িদন
যাত্রাপেথর শািররীক ক্েলষ ও িবপুল অংেকর অর্থব্যয় িদেয়। এভােব
হজ্ব গেড় শুধু সম্পদ-ব্যেয়র অভ্যাসই নয়, শািররীক কসরেতরও।

হজ্ব ও মুসিলম উম্মাহর ব্যর্থতা
েয পাঁচিট খুঁিটর উপর ইসলােমর িভত্িত, তারই একিট গুরুত্বপূর্ণ
খুঁিট হেলা হজ্ব। তাই হজ্বেক বাদ িদেয় ইসলােমর পূর্ণ ইমারত
িনর্মাণ করা যায় না। এবং ইসলােমর এ িবশাল ইমারতিট ধ্বিসেয় েদয়ার
জন্য প্রেয়াজন েনই পাঁচিট খুঁিটর সবগুিল ধ্বংেসর, েয েকান এই

একিট খুঁিটর িবনাশই েস জন্য যেথষ্ট? প্রশ্ন হেলা, হজ্ব েয মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ অনুষ্ঠান -েস েচতনািট ক’জন মুসিলেমর? মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ এ আেয়াজন েথেক িশক্ষা হািসেলর আেয়াজনই
বা কতটুকু? হজ্ব পািলত হয় িজলহজ্ব মােসর ৮ তািরখ েথেক ১২ তািরখ
পর্যন্ত লাগাতর নানা পর্ব িদেয়। হজ্েবর সােথ আেস ঈদুল আযহা। হজ্ব
পর্বিট মক্কা শরীেফ পািলত হেলও ঈদুল আযহা পািলত হয় সমগ্র
িবশ্বজুেড়। হজ্েবর িশক্ষািটই িবশ্বময় ছিড়েয় েদয় এই ঈদুল আযহা।
িকন্তু িক েস িশক্ষা? িক এর দর্শন? ঈদুল আযহা িক শুধু পশু
েকারবানী? েছাট্ট একিট সামািজক অনুষ্ঠােনরও সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য
থােক। হজ্েবর লক্ষ্য িক স্েরফ হজ্ব পালন? বহু অর্থ ও বহু শ্রম
ব্যেয় িবশ্েবর নানা েদশ েথেক প্রায় িতিরশ লাখ মানুষ েকন মক্কায়
হািজর হয়? সামর্থ্যবানেদর উপর েকন এিট ফরজ? ক্বাবােক িঘের েকন ৭
বার তাওয়াফ? েকন িমনায় িতন িদন অবস্থান? আরাফােত েকন মহাজমােয়ত?
েমাজদােলফায় েখালা অকােশর িনেচ েকন শয়ন? শয়তােনর স্তম্েভ েকন িতন
িদন ধের পাথর িনক্েষপ? েকন সাফওয়া ও মারওয়ার মােঝ নারীপুরুষ,যুবক-বৃদ্ধার েদৗড়ােদৗিড়? েসিটও একবার নয়,সাতবার!েকন লক্ষ
লক্ষ পশু েকারবানী? এগুিল িক িনছক আচার? এগুিলর িপছেন
গুরুত্বপূর্ণ েকান দর্শন ও উদ্েদশ্য থাকেল েসিটই বা িক? েয
ইবাদেত এত অর্থব্যয়, শ্রমব্যয় ও সময়ব্যয় তা েথেক মুসিলম উম্মাহই
বা কতটুকু লাভবান হচ্েছ? প্রিতবছর হাজী হেয় িফরেছ প্রায় ৩০ লাখ
মানুষ,তােতই বা তােদর িক কল্যাণ হচ্েছ? িবষয়গুিল অিতশয় ভাবনার।
িকন্তু মুসলমানেদর মােঝ েস ভাবনা কই? হজ্েবর প্রিতপর্েবর প্রিতিট
অনুষ্ঠােনর মূল পিরকল্পনাকাির েয মহান আল্লাহতায়ালা েস হুশ বা
ক’জেনর?

ব্যক্িতর উপর অর্িপত দায়ভারিট যখন গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন তােক
ময়দান নামেত হয় পর্যাপ্ত প্রিশক্ষণ িদেয়। বস্তুতঃ প্রিশক্ষণ হয়
দািয়ত্েবর গুরুত্ব অনুসাের। সরকাির ও েবসরকাির প্রিতষ্ঠােনর
দািয়ত্বশীল ব্যক্িতবর্েগর জন্য এ কারেণই চেল লাগাতর ট্েরিনংেয়র
কার্যক্রম। এিদক িদেয় একজন ঈমানদােরর উপর অর্িপত দািয়ত্বিট েতা
গুরুতর। েস দািয়ত্বিট েকান রাজা বা শাসক বা েকান েকাম্পানীর
েবতনেভাগী কর্মচাির হওয়া িনেয় নয়। বরং েসিট েখাদ মহান
আল্লাহতায়ালার
খিলফা
তথা
ভাইসরয়
রূেপ
দািয়ত্ব
পালেনর।
সুিনর্িদষ্ট েস দায়ভারিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও
তাঁর আইেনর শাসেনর প্রিতষ্ঠা। মজুরীিট এখােন লাখ বা েকািট টাকার

নয়; বরং েনয়ামত ভরা জান্নােতর। ফেল এরূপ িবশাল দািয়ত্বপ্রাপ্ত
খিলফােদর ট্িরিনংেয়র আেয়াজনিট েয িবশাল ও িনবীড় হেব -েসিটই িক
স্বাভািবক নয়? পিবত্র েকারআেনর গভীর জ্ঞানার্জন, প্রিতিদেনর ৫
ওয়াক্ত নামায, মাসভর মােহ রামাদােনর েরাযা, হজ্ব, যাকাত ও লাগাতর
িজহাদ েতা েস প্রিশক্ষেণরই প্যােকজ। প্রিতিট ঈমানদােরর উপর ফরজ
হেলা এ প্রিশক্ষেণ িনয়িমত অংশ েনয়া। প্রিশক্ষণ েদয় আধ্যাত্মীকতা,
েদয় আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেনর সামর্থ্য। েদয়
সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িট রূেপ েবেড় উঠার েযাগ্যতা।

মহান আল্লাহতায়ালা চান, প্রিতিট ঈমানদার নারী ও পুরুষ েস
প্রিশক্ষন িনেয় েবেড় উঠুক। কারণ, একমাত্র েস ভােব েবেড় উঠার
মধ্েযই মু’িমন ব্যক্িতর সফলতা। তখন েস সফল হয় পৃিথবী পৃষ্েঠ
েখলাফেতর দািয়ত্বপালেন। যার মধ্েয েস প্রিশক্ষণ গ্রহেণ আগ্রহ
নাই, বুঝেত হেব তাঁর মােঝ আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ দািয়ত্ব
পালেনও েকান আগ্রহ নাই। এমন ব্যক্িত পরকােল িক পুরস্কার েপেত
পাের? আল্লাহপাক েতা মু’িমেনর জীবেন তাঁর খিলফা রূেপ দািয়ত্ব
পালেনর সফলতািটই েদখেত চান। মু’িমন জান্নাত পােব েখলাফেতর
দািয়ত্ব পালেত সফল হওয়ার িবিনমেয়। যার মধ্েয েস প্রিশক্ষণ নাই,
বুঝেত হেব তার মধ্েয আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্বপালেনর সামর্থ্যও
নাই।

প্রিশক্ষেণর অঙ্গেণ হজ্েবর অবদানিট অপরীসীম। প্রিশক্ষেণর এিট এক
অিত িনবীড় ও গভীর কার্যক্রম। হজ্েবর প্রিতিট িবধান েবঁেধ েদয়া
হেয়েছ মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক। উচ্চমােনর েকান প্রাসাদ গড়েত
আর্িকেটক্েটর আঁকা নকশা লােগ, েতমিন উচ্চ চিরত্র গড়েত কাঙ্িখত
চিরত্েরর মেডল লােগ। হজ্েবর মঞ্েচ শ্েরষ্ঠ চিরত্র ও অনুপ্েররণার
েস মেডল রূেপ খাড়া হয় হযরত ইব্রািহম (আঃ)েক। পিবত্র েকারআেন বলা
হেয়েছ, তাঁর
চিরত্েরর মধ্েয আেছ িবেশষ িশক্ষণীয় িদক। সমগ্র
অনুষ্ঠানিট অনুষ্িঠত হয় সর্বশক্িতমান মহান আল্লাহর পিরকল্পনা ও
িনর্েদশনায়,তাই িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এ জমােয়েতর পিরকল্পনা ও
পিরচালনা িনেয় েকান িবেরাধ নাই। ফেল হজ্েবর সােথ অন্যধর্েমর েকান
অনুষ্ঠােনর িক তুলনা হয়? সামর্থ্য থাকা সত্ত্েবও যার মধ্েয হজ্ব
নাই, বুঝেত হেব আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেন তার মধ্েয েকান
আগ্রহ েনই। অথচ েস আগ্রহিট মুসিলম হওয়ার জন্য অিতজরুরী। আল্লাহর

রাসূল (সা) বেলেছন, “সামর্থ্য থাকা সত্েবও হজ্ব না কের যার
মৃত্যু হেলা েস খৃষ্টানরূেপ না ইহুদীরূেপ মারা েগল তা িনেয় তাঁর
িকছু
যায় আেস না।” অর্থাং তার জন্য নবীজী (সাঃ)সুপািরশ করেত
রািজ নন। েবাখারী শরীেফর হাদীেস বর্নীত হেয়েছ, নবীজী (সাঃ) হযরত
আেয়শােক বেলেছন,হজ্বই তাঁর জন্য িজহাদ।

হজ্ব েকন শ্েরষ্ঠ ইবাদত?
ইসলােম প্রিতিট ইবাদতই অিত গুরুত্বপূর্ণ। মুসিলম রূেপ বাঁচেত হয়
এ ইবাদতগুিল িনেয়ই। তেব েসগুিলর মােঝ েকানিট শ্েরষ্ঠ ইবাদত তা
িনেয় অেনেকরই প্রশ্ন। েস প্রশ্ন েজেগিছল ইমাম হযরত আবু হািনফার
(রহ) মেনও। হজ্ব সমাপেনর পর িতিন বেলেছন, হজ্বই শ্েরষ্ঠ ইবাদত।
হযরত
শাহ
ওয়ালী
উল্লাহ
েদহলভী
(রহ)
বেলেছন,যােদর
মেন
আল্লাহতায়ালার প্রিত প্রবল ভােলাবাসা,তারা তৃপ্িত েপেত পােরন
হজ্েব িগেয়। িকন্তু তবুও প্রশ্ন েথেক যায়,হজ্ব েকন শ্েরষ্ঠতম
ইবাদত? েকনই বা এিট আল্লাহতায়ালার আেশকেদর আত্মতৃপ্িত লােভর
মাধ্যম? ইসলােম ইবাদত মূলতঃ ৈদিহক, আর্িথক ও আত্মীক। একমাত্র
হজ্েবই ঘেট সবগুেলার সমন্বয়। হজ্েবর শ্েরষ্ঠত্ব এখােনই। কােলমােয়
শাহাদত উচ্চারেন ৈদিহক কসরত েনই। তােত অর্থব্যয়ও েনই। এেত পাহাড়পর্ব্বত,িবজন মরুভুিম, নদনদী বা সমুদ্র-মহাসমুদ্র অিতক্রেমরও
প্রেয়াজন পেড় না। েতমিন হজ্েবর েয ৈদিহক কসরত ও অর্থ ব্যয় -েসিট
জায়নামােজ দাঁিড়েয় নামায আদােয় েনই। এেতা কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয়
ও সময়ব্যয় েরাজােতও হয় না। যাকােত অর্থব্যয় হেলও তােত হজ্েবর
ন্যায় অর্থব্যয় েনই। শ্রমব্যয় এবং সময়ব্যয়ও েনই। বস্তুতঃ হজ্েবর
মধ্েয রেয়েছ ইবাদেতর সমগ্রতা তথা পূর্ণ প্যােকজ। এ যুেগ
িবমানেযােগ হজ্েবর েয সুেযাগ েসিট িনতান্তই সাম্প্রিতক। িবগত
েচৗদ্দ শত বছেরর প্রায় সমগ্রভাগ জুেড় মুসলমানরা হজ্ব কেরেছ পােয়
েহঁেট বা উঠ,েঘাড়া ও গাধার মত যানবাহেন চেড়। তখন ৈদিহক ক্লান্িতর
ভাের হজ্েব িগেয় অেনেকই আর িনজ ঘের িফের আসেতন না,পাড়ী জমােতন
পরপাের। তাই েস আমেল েশষ িবদায় িনেয় দূর-েদেশর েলােকরা মক্কার
পেথ েবরুেতন। হজ্ব পালেন েয প্রচন্ড শািররীক কসরত তার মূল্যয়াণ
করেত হেব েস আঙ্িগেকই।

তাছাড়া হজ্েবর শ্েরষ্ঠতর হওয়ার আেরকিট কারণ, এখােন আেছ আরাফা’র
সমােবশ। প্রিতশ্রুিত রেয়েছ েসখােন দাঁিড়েয় েদায়া করেল েদায়া
কবুেলর। প্রিতশ্রুিত েদয়া হেয়েছ অতীেতর সকল পাপেমাচেনর। বলা
হেয়েছ, িশশু েযমন িনষ্পাপ জন্মগ্রহণ কের, পিবত্র হজ্ব পােলনর পর
েতমিন িনষ্পাপ হয় হাজী। এরূপ প্রিতশ্রুিত িক নামায, েরাযা ও
যাকােতর ন্যায় ইবাদেত আেছ? েসগুিলেত আেছ িক আরাফা? আেছ িক অতীত
পাপেমাচেনর অঙ্িগকার। যারা হজ্েব যায় তােদরেক বলা হয়, মহান
আল্লাহতায়ালার েমহমান। এ এক িবশাল মর্যাদা। মানব জীবেন এর েচেয়
বড় মর্যাদা এর েচেয় বড় অর্জন আর িক ভাবা যায়? এ জগেত যারা তাঁর
েমহমান হওয়ার েগৗরব অর্জন কের আেখরােতও েয তাঁর েমহমান হেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? েস মর্যাদা িক অন্য েকান ইবাদেত হািছল
হয়? প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার েমহমান হওয়ার মর্যাদা যারা
েপল তাঁরা িফরেব পােপর েবাঝা মাথায় িনেয় ঘের -তা িক ভাবা যায়?
েকান মুসিলম ইয়াওমুল আরাফার িদেন েস ময়দােন দাঁিড়েয় েমানাজােত
হাত তুলেল মহান আল্লাহতায়ালা েদায়া কবুল না কের তাঁর হাত িফিরেয়
েদন না, িতিন তাঁর েদায়া কবুল কেরন। প্রিত মহান আল্লাহতায়ালা
েদায়া কবুেলর েস প্রিতশ্রুিত েকান মুনািফকেক েদনিন। মুনািফক েতা
তারাই যারা হ্জ্ব কের, উদাত্ত কণ্েঠ লাব্বােয়কও বেল, েকারবািনও
েদয়, িকন্তু তারা বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমগুিলর িবরুদ্েধ
প্রচণ্ড িবদ্েরাহ িনেয়। েদায়া কবুেলর শর্ত হেলা, হজ্বিট হেত হেব
প্রকৃত মুসিলেমর হজ্ব। মুসলিম েতা েসই েয মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম লাব্বােয়ক বেল। েদায়া কবুেলর ব্যাপাের মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেক েঘািষত শর্তিট হেলা, েয ব্যক্িত তাঁর ইচ্ছা পূরণ কেরন,
িতিনও তার ইচ্ছা পূরণ কেরন। পিবত্র েকারআেন েস েঘাষণািট এেসেছ
এভােব, “আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্েক আপনােক িজজ্ঞাসা কের,
(তাঁেক বলুন) িনশ্চয়ই আিম তাঁর অিত িনকেট। (তাঁেক আেরা বলুন)
আমােক েয ডােক আিম তাঁর ডােক জওয়াব েদই। তেব (এিটও জািনেয় িদন)
তােদরেকও অবশ্যই আমার ডােক সাড়া িদেত
হেব এবং অবশ্য আমার উপর
ঈমান আনেত হেব। সম্ভবতঃ এেত তাঁরা সিঠক পেথর িনর্েদশনা পােব।”
–সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৬)।

এক্েষত্ের মুসিলমেদর ব্যর্থতা িক কম? িনেজেদর ইচ্ছা পূরেণ মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ তােদর েমানাজােতর িফিরস্িত েতা দীর্ঘ, িকন্তু
মহান রাব্বুল আ’লামীেনর ইচ্ছা পূরেণ তােদর আগ্রহ ও উদ্েযাগ
সামান্যই। বরং মুসিলম ভূিমেত যা প্রবল ও লাগাতর তা হেলা মহান

আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার িবরুদ্েধ অবাধ্যতা ও িবদ্েরাহ। িতিন চান,
মুসিলম উম্মাহর একতা, আর মুসিলমগণ েবেছ িনেয়েছ িবভক্িতর পথ। ৫৭িট
রাষ্ট্ের িবভক্ত মুসিলম উম্মাহর মানিচত্র এবং ২২ রাষ্ট্ের িবভক্ত
আরব ভূিম েতা েস িবদ্েরােহরই প্রতীক।
আেরা িবভক্িত িনেয়
অধীকাংেশর মােঝ েকান দুঃখেবাধও নাই। বরং েস েদয়ােল েঘরা
িবভক্িতেক স্বাধীনতা বলা হয় এবং তা িনেয় উৎসব করা হয়। মহান
আল্লাহতায়ালা চান তাঁর নািযলকৃত শিরয়ত ও হুদুেদর আইন প্রিতষ্ঠা
পাক। িকন্তু মুসিলমগণ েসিটও মানেত রাজী নয়। বরং তারা আদালেত
প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ বৃিটশ বা ফরাসীেদর েদয়া কুফির আইন। প্রশ্ন
হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার িবরুদ্েধ এরূপ িবদ্েরাহ িনেয়
মুসিলমগণ বার বার হজ্ব করেলও িক েস হজ্ব কবুল হয়? শেব ক্বদেরর
রােত এমন িবদ্েরাহী ব্যক্িত সারা রাত েজেগ েদায়া করেলও িক েস
েদায়া কবুল হয়?

ইসলােমর আেরক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হেলা িহজরত। মহান আল্লাহতায়ালার
খিলফা রূেপ গেড় েতালার এিট এক গুরুত্বপূর্ণ প্রিশক্ষণ। মুসিলেমর
েযখােন পূর্ণ আত্মসমর্পেণর প্রশ্ন, েসখােন আেপাষ চেল না। মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পণেক পূর্ণতর করেতই মুসিলম জীবেন
আেস িহজরত। িহজরত এখােন িনজ ঘর, িনজ পিরবার, িনজ ব্যবসা-বািণজ্য
ও িনজ সহায়-সম্পদ পিরত্যাগ কের একমাত্র মহান
রাস্তায় েবিরেয় পড়ার। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয়

আল্লাহতায়ালার
েকরাম মক্কায়

তাঁেদর ঘরবািড়, সহায়-সম্পদ েছেড় িনঃস্ব হােত মিদনায় িগেয় ঘর
েবঁেধিছেলন। হযরত ইব্রািহম (আঃ) তাঁর জন্মভূিম েছেড় িফিলস্িতন,
িমশর ও িহজােজর পেথ পেথ হাজার হাজার মাইল ঘুেরেছন। িহজরত কেরেছন
হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ)ও হযরত মূসা (আঃ)এর ন্যায় আেরা
বহু নবী-রাসূল। িনজ েদশ, িনজ ঘর, িনজ ব্যবসা-বািণজ্য ও পিরবারপিরজেনর বাঁধেন েয স্থিবর জীবন, েস স্থিবরতা িছন্ন কের হজ্ব গেড়
িহজরেতর অভ্যাস। ব্যক্িতেক তার আপন ঘর েথেক বাইের িনেয় আেস।
এভােব ব্যক্িতর জীবেন আেন গিতময়তা। উচ্চচতর জীবনেবাধ ও সভ্যতার
িনর্মােণ জরুরী হেলা এ গিতময়তা। ইিতহােসর সবগুেলা উচ্চতর সভ্যতাই
তাই মহািজরেদর সৃষ্িট।

জ্ঞানার্জন ইসলােম ফরয। বলা হেয় থােক,‘সফর িনছফুল ইলম”। এর অর্থঃ
জ্ঞােনর অর্েধকটাই অর্িজত হয় ভ্রমন েথেক। ঈমানদােরর জ্ঞােন

সমৃদ্িধ আনেত হজ্েবর অবদানিট তাই িবশাল। কারণ, হজ্েব রওনা েদয়ার
সােথ সােথ েযমন সফর শুরু হয়, েতমিন জ্ঞানার্জনও শুরু হয়। সফের
রওনা িদেল শুধু েচাখই খুেল না, মেনর জানালাগুিলও খুেল যায়। আর
নানা জনপেদর নানা মানুষ ও নানারূপ পিরেবশ েদখেল মেনর অঙ্গেণ বইেত
শুরু কের গভীর িচন্তার ঝড়। এভােব হজ্ব সুেযাগ সৃষ্িট কের অন্যেদর
েদখার এবং তােদর েথেক েশখার। দীর্ঘ যাত্রা পেথ হজ্ব েদয় নানা
েদেশর নানা জনপেদর িবিচত্র মানুষ ও িবিচত্র ভূ-প্রকৃিত িনেয়
িচন্তাভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার সুেযাগ। সকাল েথেক সন্ধ্যা, সন্ধ্যা
েথেক সকাল -এরূপ বৃত্তাকাের ঘূর্ণায়নমান েয ব্যস্ত জীবন, েস
জীবেন উচ্চতর লক্ষ্য ও মহত্তর কর্ম িনেয় ভাববার অবসর েকাথায়? অথচ
জীবেনর নানা িবষয় িনেয় গভীর উপলদ্িধ ও সিঠক মূল্যায়েন
িচন্তাভাবনার প্রেয়াজনীয়তা অপিরসীম।

নবীজীর হাদীসঃ “আফজালুল ইবাদাহ তাফাক্কুহ”। অর্থঃ শ্েরষ্ঠ ইবাদত
হেলা
িচন্তাভাবনা
করা।
ইবাদেত
মনেযাগ
ও
ওজন
বােড়
েতা
িচন্তাভাবনার সংিমশ্রেন। মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের গুরুত্ব পায়
েতা ইবাদেতর ওজন, সংখ্যা নয়। িচন্তাশূণ্য মানব ভাবনাশূণ্য গাধায়
পিরণত হয়। িচন্তাভাবনার গুরুত্ব েবাঝােত মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা
এ জন্যই পিবত্র েকারআেন বহু আয়াত নািজল কেরেছন। েচতনার ভূবেন
সাড়া জাগােত প্রশ্ন তুেলেছন, “আফালা তাফাক্কারুন”, “আফালা
তাদাব্বারুন”, “আফালা তাক্বীলুন”। অর্থঃ অতঃপর েতামরা েকন িচন্তা
ভাবনা কেরানা? েকন ধ্যানমগ্ন হও না? েকন বুদ্িধ-িবেবকেক কােজ
লাগাও না? েকারআন েথেক জ্ঞানার্জেনর ক্েষত্েরও চাই একাগ্র
ধ্যানমগ্নতা। “িফকর” তথা িচন্তার সােথ চাই িযকর তথা স্মরণ। তাই
পিবত্র েকারআেন বার বার প্রশ্ন েতালা হেয়েছ, “িহদােয়ত ও (আল্লাহর
প্রিত) দায়বদ্ধতার িবষয়িট স্মরণ কিরেয় েদয়ার জন্যই আিম েকারআনেক
িনশ্চয়ই সহজ কের নািযল কেরিছ। েকউ িক আেছ তা েথেক িশক্ষা েনয়ার?”
-( সুরা আল-কামার, আয়াত ১৭,২২,৩২,৪০। েমাজাদ্িদদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ
েদহলিভ এবং বাংলার হাজী শিরয়াতুল্লাহ, দুদু িময়া ও িততুমীেরর মত
মহান ব্যক্িতবর্গ তােদর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ছবক ও জীবেনর
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িদকিনর্েদশনািট েপেয়েছন হজ্েব িগেয়। হজ্েব
িগেয়ই ইরােনর িবপ্লবী েলখক ড.আলী শিরয়িত এবং িবখ্যাত মার্িকন
নওমুসিলম ম্যালকম এক্স-েয়র ন্যায় শত শত ব্যক্িত তােদর জীবেনর
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পাঠিট েপেয়িছেলন। হজ্ব েশেষ তারা িনজ েদেশ
িফেরিছেলন আমুত্যু েমাজািহদ রূেপ। হজ্েব িগেয় েপেয়িছেলন আল্লাহর

খিলফা রূেপ সুগভীর দায়বদ্ধতার প্েররণা। েপেয়িছেলন এক মহৎ
প্রিশক্ষণ। অথচ ভাবনাশূণ্য মানুষগুেলা হজ্ব েথেক িফের স্েরফ
হািজর েখতাব িনেয়। এিট িক তােদর কম ব্যর্থতা?

লক্ষ্যঃ সামর্থ্য সৃষ্িট আমৃত্যু লাব্বােয়ক বলায়
হজ্েবর লক্ষ্য এ নয়, ঈমানদার ব্যক্িত স্েরফ হজ্েবর কেয়কিট িদন
মহান আল্লাহতায়ার ঘর ক্বাবার তাওয়ােফ লাব্বােয়ক বলেব এবং বাঁিক
সমেয়
লাব্বােয়ক
বলেব
িনেজর
নাফেসর
খােয়শ
েমটােত
অথবা
জািতয়তাবাদী,বর্ণবাদী,
ফ্যািসবাদী,
পূিজবাদী,
স্ৈবরাচাির
ও
সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর নানা রূপ হুকুম পালেন। মহান আল্লাহতায়ালার
উপস্িথিত, হুকুমত ও সার্বেভৗমত্ব েতা সমগ্র িবশ্বজুেড়। ফেল তাঁর
ডােক লাব্বােয়ক বলার জজবা শুধু তাঁর ঘর ক্বাবার তাওয়ােফ সীিমত
থাকেব েকন? এিট িক ঈমানদাির? বরং প্রকৃত মু’িমন েতা েসই েয মহান
আল্লাহতায়ালার হুকুেম লাব্বােয়ক বলেব সমাজ ও রাজনীিত প্রিত
অঙ্গেণ এবং জীবন যুদ্েধর প্রিত প্রান্েত। ঈমােনর প্রমান েতা এরূপ
লাব্বােয়ক বলােত। েদহ েযমন ফুসফুেসর উঠানামা ও হৃৎিপণ্েডর কম্পন
িনেয় বাঁেচ থােক েতমিন মু’িমেনর ঈমান বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম লাগাতর লাব্বােয়ক বলা িনেয়। েস সামর্থ্য না থাকার অর্থ
ঈমান না থাকা। তেব েস সামর্থ্য এমিনেতই সৃষ্িট হয় না। েস
সামর্থ্য সৃষ্িটেত মূল উপাদানিট হেলা পিবত্র েকারআেনর গভীর
জ্ঞান। অক্িসেজন ছাড়া েযমন েদহ বাঁেচ না, েতমিন েকারআেনর জ্ঞান
ছাড়া ঈমানও বাঁেচ না। অন্য ধর্ম েথেক এখােনই ইসলােমর পার্থক্য।
অন্যধর্েম জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক নয়। িকন্তু ইসলােম জ্ঞানার্জন
শুধু বাধ্যতামূলক তথা ফরজই নয়, বরং অজ্ঞ থাকািট কিবরা গুনাহ।

ঈমান বাঁচােত ও ঈমানেক শক্িতশালী করেত মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র
স্ট্রােটজীিটও অিত লক্ষ্যণীয়। নবীজীর উপর নবুয়েতর দায়ভার েদয়ার
সােথ সােথ িতিন নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর হুকুম েদনিন। বরং হুকুম
িদেয়েছন ইকরা’র তথা েকারআন পড়ার। এভােব ফরজ কেরেছন পিবত্র
েকারআেনর
জ্ঞানলাভেক।
সুরা
মুজাম্িমল
সর্বপ্রথম
নািযলকৃত
সুরাগুিলর একিট। এ সুরায় নবীজী (সাঃ)েক ৫ ওয়াক্ত নামােযর হুকুম
েদয়া হয়িন। বরং হুকুম েদয়া হেয়েছ রােতর অর্েধক বা এক-তৃতীয়াংশ বা
তার েচেয় িকছু েবশী বা কম সময় আস্েত আস্েত পিবত্র েথেক েকারআন

েথেক েতলাওয়াত কের কাটােত। একই িনর্েদশ িছল সাহাবােদর প্রিতও।
েকারআেনর জ্ঞান েতা এভােবই সাহাবােয় েকরামেদর মেন বদ্ধমূল
হেয়িছল। খাওয়ার অর্থ খাদ্যেক েগলা। েগলার কাজিট না হেল তােক
খাওয়া হয়না। েতমিন েকান বই পড়ার অর্থ তার অর্থ উদ্ধার করা। অর্থ
উদ্ধার না হেল তােক পড়া বলািট েবওকুিপ। এমন িক িশশুও েসিট বুেঝ;
তাই েকান িকছু স্েরফ পড়ার খািতের েস পেড় না। বুঝার সামর্থ্য না
থাকেল েকান িশশুই েকান বই স্পর্শ কের না। প্রাথিমক যুেগর
মুসিলমগণ মহান আল্লাহতায়ালার েস পিবত্র স্ট্রােটজীিট বুঝেত ভূল
কেরিন। ফেল স্েরফ পিবত্র েকারআেনর অর্থ বুঝার খািতের িমশর, ইরাক,
িসিরয়া, মরক্েকা, সুদান, আলিজিরয়া, িলিবয়ার, মািল, েমৗরতািনয়ার
ন্যায় প্রায় ২০িট েদেশর জনগণ -যােদর মাতৃভাষা আরবী িছল না,
মাতৃভাষােক দাফন কের েকারআেনর ভাষােক িনেজেদর
ভাষা রূেপ গ্রহণ
কেরিছল। এরফেল মহান আল্লাহতায়ার পক্ষ েথেক প্েররীত পয়গামিট বুঝেত
েকান ধর্মগুরুর প্রেয়াজন পেড়িন। একজন সাধারণ মুসিলেমর পক্েষও তখন
সম্ভব হেয়িছল জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপুর্ণ েয পাঠিট সরাসির বুঝা ও
তাঁর সােথ একাত্ম হওয়া। মানব জািতর ভাষার ইিতহােস েসিটই িছল
সবেচেয় িবপ্লবী িসদ্ধান্ত।
তােত সম্ভব হেয়িছল িবশ্েবর সবেচেয়
শক্িতশালী শক্িত রূেপ মুসিলম উম্মাহর উত্থান। এবং সম্ভব মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার িনর্মাণ।

অথচ

মহান

আল্লাহতায়ালার

হুকুেমর

িবরুদ্েধ

আজেকর

মুসিলমেদর

িবদ্েরাহিট েকান েগাপন িবষয় নয়। চাকির-বাকির ও আয়-উপার্জন বাড়ােত
দুিনয়ার েয েকান কােফরেদর ভাষা িশখেত জীবেনর দশিট বা পেনরিট বছর
কািটেয় িদেত তােত রািজ, িকন্তু আগ্রহ নাই েকারআেনর ভাষা েশখায়।
মুসিলম েদেশর িশক্ষা বােজট ও িসেলবােসর িবশাল ভাগ ব্যয় হয় িবেদশী
ভাষা বুঝা ও েস ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য বাড়ােত। অপর িদেক
েকারআেনর ভাষা িশক্ষােক গুরুত্ব না িদেয় না বুেঝ েকারআন
েতলাওয়াতেক সওয়ােবর কাজ গণ্য হয়। অথচ মহান আল্লাহতায়ার সবেচেয় বড়
এ িনয়ামতিট না বুেঝ পড়ার মধ্েয কল্যাণই বা িক? কল্যাণ না হেল
সওয়াবই বা েকন হেব? মহান আল্লাহতায়ার হুকুম েতা েকারআন েথেক পথিনর্েদশনা ও হুিশয়াির েনয়ার। না বুঝেল েসিট সম্ভব িক কের? সমগ্র
িবশ্ব মােঝ িক এমন েকান জািত আেছ যারা না বুেঝ েকান বই পেড়?
এক্েষত্ের মুসিলমরাই শুধু ব্যিতক্রম যারা না বুেঝ েকান বই পেড়।
এমন িবদ্েরাহ, এমন েবওকুিপ িক মহান আল্লাহতায়ালা েথেক েকান ছওয়াব
বা পুরস্কার আনেত পাের? িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতা েতা শাস্িত আেন,

সওয়াব নয়।
ফেল েয ঈমান সামর্থ্য েদয় মহান আল্লাহতায়ার প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলার, েস ঈমােনর মৃত্যু ঘেটেছ বহু আেগই। ফেল
মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব, তাঁর শিরয়িত আইন, হুদুদ,
েখলাফত ও মুসিলম
উম্মাহর একতা িবলুপ্ত হেয়েছ েখাদ মুসিলম
সংখ্যগিরষ্ঠ
েদশগুেলােত।
মহান
আল্লাহতায়ার
হুকুেমর
সােথ
গাদ্দািরিট এরূপ পর্যােয় েপৗেছেছ েয, যারা িনেজেদরেক আেলম,
মুফিত, ফিকহ, ইমাম রূেপ জািহর কের তারা লাব্বােয়ক বলেছ ইসলাম
িবেরাধী স্ৈবরাচারী শাসকেদর ডােক।

েদয় ধ্যানমগ্নতা এবং জন্ম েদয় িবপ্লেবর
পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জেনর সােথ অপিরহার্য হেলা, নামায-েরাযা
ও হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদতগুেলােত গভীর ধ্যান-মগ্নতা। চাই,
আল্লাহতায়ালার পেথ চলার প্রগাঢ় অঙ্িগকার ও তীব্র গিতময়তা। যােদর
জীবেন মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণ প্রগাঢ় অঙ্িগকার ও গিতময়তা
নাই, তােদর পক্েষ অসম্ভব হয় িসরাতুল েমাস্তািকেম চলা। তােদর
জীবেন তখন ভর কের িনেজর ঘের, পীেরর খানকায় বা কর্মস্থেল ডুেব
থাকার
প্রচণ্ড
স্থিবরতা।
অপরিদেক
ভাবনা-শূন্যতাই
মানুষেক
ঈমানশূন্য কের। এমন ভাবনাশূণ্য ব্যক্িতগণই সকাল েথেক সন্ধ্যা,
সন্ধ্যা েথেক সকাল এক আমৃত্যু চক্ের বন্দী। এ বন্দীদশােতই অবেশেষ
তারা একিদন মৃত্যুর মধ্য িদেয় হািরেয় যায়। অসংখ্য উদ্িভদ ও
কীটপতঙ্েগর ন্যয় এভােবই অতীেতর গর্েভ হািরেয় েগেছ হাজার হাজার
েকািট মানুষ। হজ্েব মহান আল্লাহতায়ালা জীবেনর সকল জড়তা েছেড় তাঁর
ঘের জমােয়ত হওয়ার ডাক েদন। িমনা,আরাফাত ও উম্মুক্ত আকােশর নীেচ
েমাযদািফফায় অবস্থানেক
হওয়ার সুেযাগ কের েদন।

বাধ্যতামূলক

কের

তার

জীবেন

ধ্যানমগ্ন

িহদােয়ত েদয়ার মািলক একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালা। এিটই তাঁর
সর্বশ্েরষ্ঠ দান। েয িহদােয়ত েপল েসই জান্নাত েপল। তেব েস িবশাল
দানই এমিনেতই জুেট না। ব্যক্িতর দািয়ত্ব হেলা, েস দান-প্রাপ্িতর
জন্য িনেজেক েযাগ্যবান রূেপ গেড় েতােল। হজ্ব মূলতঃ েস েযাগ্যতা
অর্জেন সাহায্য কের। েসজন্য উপেযাগী পিরেবশও সৃষ্িট কের। বহু
কষ্েট, বহু অর্থ ব্যেয় এবং বহু হাজার মাইল পািড় িদেয় েয ব্যক্িত
তাঁরই ঘের িগেয় লাব্বােয়ক তথা ‘আিম হািজর’ বেল তাঁর সােথ মহান

আল্লাহতায়ালার েয সংেযাগ ঘেট –েসিট িক আর েকান ইবাদেত সম্ভব? এ
িদক িদেয় হজ্ব তুলনাহীন। এরূপ সংেযােগর ফেল মহান আল্লাহতায়ালা
তাঁেক েযমন পথ েদখান েতমিন তাঁর েচতনার গভীের জীবেনর মূল িমশনিট
বদ্ধমূল কের েদন। তাঁরই ফিযলেতর বরকেত মু’িমেনর েচতনায় তখন
ঈমােনর প্লাবন শুরু হয়। এমন ব্যক্িতর জীবেন লাব্বােয়ক বলািট হজ্ব
েশষ হওয়ােতও েশষ হয় না। বরং েসিট আমৃত্যু চেল। জীবেনর প্রিত
মুহুর্েত, পথচলার প্রিতপেদ এবং রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর
প্রিত
রণাঙ্গেণ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুেম েস লাব্বােয়ক বেল।
ইসলােমর শত্রুশক্িতর রণহুংকার শুেন এমন ব্যক্িত আত্মেগাপন বা
আত্মসমর্পণ কের না। ববং বীরদর্েপ লাব্বােয়ক বলেত েস রণাঙ্গেণ
হািজর হয়। এবং তাঁরই বাস্তব িচত্র েদখা েগেছ সাহাবােয় েকরােমর
জীবেন।

মহান আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার িবপরীতিট হেলা তাঁর
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। েস িবদ্েরাহ ব্যক্িতেক িনেরট
পথভ্রষ্টতা েদয় এবং পিরণােম জাহান্নােম েপৗঁছায়। হজ্ব এবং
ইবাদেতর অন্যান্য িবধানগুিল েযমন লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্য বাড়ায়,
েতমিন িবদ্েরাহ বাড়ােত পৃিথবীর প্রিত প্রাঙ্গেণ রেয়েছ অসংখ্য
প্রিতষ্ঠান। েসগুিল কাজ কের িশক্ষা-সংস্কৃিত, ধর্ম, প্রশাসন,
রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর নােম। এগুিলর কারেণ এমন িক েখাদ মুসিলম
সংখ্যাগিরষ্ঠ েদশগুিলেত েবেড়েছ ইসলােমর ফরজ িবধানগুিলর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার েকারআনী িবধানগুিল স্েরফ
েকারআেনই রেয় েগেছ। মুসিলমেদর সংখ্যা যখন কেয়ক লােখর েবশী িছল
না, ইসলােমর পরাজয় তখনও এমনিট হয়িন। প্রশ্ন হেলা, সমগ্র মুসিলম
জাহান জুেড় েযখােন আল্লাহর অবাধ্যতা, আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব
েযখােন ভূলুন্িঠত এবং রাজনীিত, েপাষাক-পিরচ্ছদ, অর্থনীিত ও
সংস্কৃিত েযখােন পিরণত হেয়েছ আল্লাহর িবরুদ্েধ অবাধ্যতার প্রতীক
-েসখােন ক্বাবার চার পােশ েকবল লাব্বায়ক উচ্চারেনর মূল্য কতটুকু?
মহান আল্লাহতায়ালা িক বান্দােদর এমন ফাঁকা বুিলেত খুিশ হন?
লাব্বােয়ক শুধু হজ্েব নয়, েসিট বলা উিচত িছল আল্লাহতায়ালার
প্রিতিট হুকুেমর জবােব এবং তাঁর শত্রুেদর িনর্মূেল।

আত্মসমর্পণ ও ঈমানদাির

ঈমান লুিকেয় থাকার িবষয় নয়। আগুেনর প্রকাশ েযমন উত্তােপ, ঈমােনর
প্রকাশ েতমিন মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম ‘লাব্বােয়ক’ বলায়।
লাব্বােয়ক বলার েস সামর্থ্যিট না থাকায় সন্েদহ থােক ঈমানদািরেত।
িনেজেক মুসিলম রূেপ দাবী করেলই অন্তের ঈমােন প্রেবশ কের না। এ
প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালা বেলন, “েবদুইনরা বেল, “আমরা ঈমান
এেনিছ।” (েহ নবী) তােদরেক বলুন: “েতামরা এখেনা ঈমান অর্জন করেত
পারিন।” বরং েতামরা বেলা, “আমরা আত্মসমর্পণ কেরিছ তথা মুসিলম
হেয়িছ। এখেনা েতামােদর হৃদেয় যথার্থ ঈমান প্রেবশ কেরিন। যিদ
েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর কথা পালন কেরা (অর্থাৎ আল্লাহর
হুকুেম লাব্বােয়ক বেলা), তাহেল িতিন েতামােদর সামান্যতম েনক
কর্মও িবনষ্ট হেত িদেবন না; েকননা আল্লাহ অিত ক্ষমাময় ও
েমেহরবান।” -(সুরা হুজরাত, আয়াত ১৪)।

মহান আল্লাহতায়ালায় আত্মসমর্পেণর মধ্য িদেয় মুসিলম জীবেনর শুরু।
আত্মসমর্পেণর অর্থ আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর িবলুপ্িত।
আত্মসমর্পেণর মধ্য িদেয় ব্যক্িতর মেন িবপ্লেবর শুরু মাত্র,
িকন্তু তােত পূর্ণতা েমেল না। বরং আত্মসমর্িপত ব্যক্িতিটর মােঝ
মহান
হেত

আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্য সৃষ্িট নাও
পাের। েস সামর্থ্য অর্জেন তােক বহুদূর এিগেয় েযেত হয়। েস

এিগেয় যাওয়ার মধ্েযই বস্তুতঃ ঈমানদারী। এিগেয় েনয়ার লক্ষ্েযই কাজ
কের নানািবধ ইবাদেতর িবধান। ঈমানদারীর অর্থ স্েরফ আল্লাহতায়ালার
িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর িবলুপ্িত নয়, বরং ইসলােমর িবজেয় িনেবিদত
প্রাণ ৈসিনক হওয়াও। তেব ৈসিনক েতা তারাই হেত পাের যারা মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত ডােক আমৃত্যু লাব্বােয়ক বেল। সারা জীবন
নামায-েরাযা পালন কেরও যিদ েস সামর্থ্য সৃষ্িট হয়না, তেব বুঝেত
হেব ফাঁিকবািজ আেছ ইবাদেত।

মু’িমেনর জীবেন লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্য সৃষ্িটেত হজ্েবর
গুরুত্বিট অপিরসীম। েস লক্ষ্েয হজ্ব মূলতঃ মহান আল্লাহতায়ালার
িনজস্ব ইন্সিটিটউশন। এ ইন্সিটিটউশেন েয জ্ঞান লাভ ঘেট তা িবশ্েবর
অন্য েকান কেলজ, িবশ্বিবদ্যালয় বা মাদ্রসায় জুেট না। এখােন
িশক্ষক স্েরফ হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর সােথ মানব ইিতহােসর
আেরা দুই মহান ব্যক্িতত্ব। তাঁরা হেলন তাঁর স্ত্রী হযরত হােজরা ও
তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)েক। আল্লাহতায়ালার প্রিত ডােক

লাব্বােয়ক বলার ক্েষত্ের হযরত ইব্রািহম (আঃ) এর ন্যায় তাঁরাও
িবস্ময়কর সামর্থ্য েদিখেয়েছন। ঘরবাড়ী, গাছপালা, খাদ্যপানীয় িবহীন
মক্কার মরু প্রান্তের যখন িবিব হােজরােক তাঁর িশশুপুত্র ইসমাইলসহ
একাকী বসবােসর হুকুম েশানােনা হেয়িছল তখন িতিন শুধু এটুকু জানেত
েচেয়িছেলন এ হুকুম আল্লাহতায়ালার িকনা। যখন বলা হয়, হ্যা, এ
হুকুম আল্লাহতায়ালার তখন িতিন লাব্বােয়ক বলেত িবলম্ব কেরনিন।

মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম লাব্বােয়ক বলায় বালক ইসমাইল েস
সামর্থ্য েদিখেয়েছন েসিট সমগ্র মানব-ইিতহােস অনন্য। মসিজদমাদ্রাসায় যারা দীর্ঘ জীবন কািটেয় েদন স্েরফ তােদর মােঝও যিদ
বালক ইসমাইেলর ন্যায় আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার সামর্থ
সৃষ্িট হেতা তেব শুধু মুসিলম িবশ্েব নয়, সমগ্র পৃিথবী জুেড়
ইসলােমর িবজয় আসেতা। মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা পূরেণ বালক ইসমাইল
েযরূপ স্বতঃস্ফুর্ত লাব্বােয়ক বেলিছেলন তােত প্রকাশ েপেয়িছল তাঁর
ঈমােনর গভীরতা। মহান আল্লাহতায়ালা তােত এতটাই খুিশ হেয়িছেলন েয
তাঁর েস কথাগুিলেক িতিন িনেজর পিবত্র িকতােব িলপবদ্ধ কের
েরেখেছন। এভােব বুিঝেয়েছন, ঈমান বলেত িক বুঝায়। ক্িবয়ামত অবিধ
যারাই িনেজেদরেক ঈমানদার রূেপ দাবী করেব, হযরত ঈসমাইেলর েস
কথাগুেলা তােদর েচতনায় গভীর েখারাক েজাগােব। মহান আল্লাহতায়ালার
িনেজর িলিপবদ্ধ েস হৃদয়স্পর্শী িববরণিট হেলা এরূপঃ “অতঃপর েস
(ইসমাইল) যখন তাঁর িপতার সােথ কােজ অংশ েনয়ার মত বয়েস উপিনত হেলা
তখন ইব্রািহম
েতামােক যেবহ

বল্েলা, “েহ পুত্র! আিম স্বপ্েন
করিছ। এখন েতামার িক মত, বেলা।”

েদেখিছ, আিম
েস (ইসমাইল)

বল্েলা, “েহ আমার িপতা! েয িবষেয় আপনােক হুকুম েদয়া হেয়েছ তা
পালন করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপিন আপনােক ৈধর্যশীল পােবন।” –(সুরা
সাফফাত, আয়াত ১০২)। হযরত ইসমাইেলর স্বতঃস্ফুর্ত লাব্বােয়ক
ধ্বিনিট িছল প্রাণদােন িনেজর প্রস্তুিতর। হজ্ব এবং হ্জ্ব-পরবর্তী
েকারবানীর মূল লক্ষ্য েতা ঈমােনর েযরূপ প্রকাশ হযরত ইসমাইল (আঃ)
ঘিটেয়েছন, েসিটেক প্রিতিট মুসিলেমর জীবেন জীবন্ত রাখা। মুসিলমগণ
অতীেত তখনই ইজ্জত েপেয়েছ এবং মানব ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার
জন্ম িদেত েপেরেছ যখন হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র
ন্যায় তারাও আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা পূরেণ প্রাণদােন হািজর হেয়েছ।
অপরিদেক পরাজয়, অপমান এবং দুর্গিতর শুরু েতা তখন েথেকই যখন
আল্লাহতায়ালার প্রিত দায়বদ্ধতা ভূেল ব্যক্িত, েগাত্র, বর্ণ, ভাষা
ও দেলর নােম িনেজেদর জান, মাল ও েমধার েকারবানী িদেত শুরু কেরেছ।

েকন ব্যর্থ হচ্েছ হজ্ব?
মুসিলম জীবেন হজ্েবর আজেকর ইিতহাসিট প্রচণ্ড ব্যর্থতার। ইসলােমর
এ শ্েরষ্ঠ ইবাদতিট পিরণত হেয়েছ স্েরফ আনুষ্িঠকতায়। লক্ষ লক্ষ
মানুষ প্রিত বছর হাজী হচ্েছ বেট, িকন্তু খুব কম সংখ্যকই
আল্লাহতায়ালার ৈসিনক হচ্েছ। তারা ব্যর্থ হচ্েছ হজ্েবর িশক্ষা
িনেয় েবেড় উঠেত। অধীকাংেশর জীবেন লাব্বােয়ক বলা েশষ হচ্েছ হজ্ব
েশষ
হওয়ার
সােথ
সােথ।
মহান
আল্লাহতায়ালার
িনর্ধািরত
এ
গুরুত্বপূর্ণ ট্েরিনং েকার্সিট প্রাথিমক যুেগর মুসিলমেদর েযভােব
হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র আদর্েশর অনুসাির রূেপ
গেড় তুলেত েপেরিছল -আজ েসিট হচ্েছ না। পিরতােপর আেরা কারণ, গরজ
নাই ব্যর্থতার কারণগুিল খুঁেজ েবর করায়। আঁখেক িচিন বানােত
ব্যর্থ হেল িচিনকেলর উপর গেবষণা শুরু হয়। ত্রুিট েবর কের তার
েমরামতও হয়। িকন্তু হজ্ব েয ব্যর্থ হচ্েছ চিরত্ের পিরশুদ্িধ আনেত
-তা িনেয় অধীকাংশ মুসিলেমরই েকান িচন্তা-েনই।

হজ্েবর

মূল

শক্িতিট

তার

দর্শেন।

হযরত

ইব্রািহম

(আঃ)

ও

হযরত

ইসমাইল (আঃ)’েয়র আদর্েশ ব্যক্িতর রূপান্তরিট িনতান্তই আত্মীক।
আত্মার ভূবেন িবপ্লব ঘটােনার েস কাজিট কের ওহীর জ্ঞান-িভত্িতক
দর্শন। এখােন দর্শেনর সােথ ঘেট ব্যক্িতর আত্মার একাত্মতা।
ব্যক্িতর জীবেন মূল্যসংেযাজেনর এ এক িবস্ময়কর প্রক্িরয়া। এ
প্রক্িরয়ার মাধ্যেমই মানুষ মহামানেব পিরণত হয়। এরূপ আত্মীক
িবপ্লব েথেকই জন্ম েনয় চািরত্রিক িবপ্লব। মুসিলেমর জীবেন েস
িবপ্লবী দর্শনিট েজাগায় পিবত্র েকারআন। যার মধ্েয েকারআেনর জ্ঞান
বা দর্শন নাই, হজ্ব তাঁর জীবেন স্েরফ অনুষ্ঠানই েথেক যায়। বার
বার হজ্ব কেরও এমন ব্যক্িত ইসলােমর ডােক লাব্বােয়ক বেল না। বরং
লাব্বােয়ক বেল কােফেরর ডােক। এরূপ িনষ্প্রাণ হজ্ব ও ওমরা ইসলামপূর্ব জািহিলয়াত যুেগও িছল। ক্বাবােক িঘের েস যুেগর আরবগণও বার
বার তাওয়াফ করেতা। িকন্তু তােত তােদর চিরত্ের সামান্যই পিরবর্তন
আসেতা। বরং েযসব পােপর ক্েষত্রগুেলা েথেক উেঠ তারা আসেতা, হজ্ব
েশেষ আবার েস একই পাপাচাের িফের েযত।

ইসলােমর িমশন এবং মহান আল্লাহতায়ালার িভশন িনেয় ধারণািট যথার্থ

না হেল হজ্েবর গুরুত্ব সিঠক ভােব বুেঝ উঠা তখনই অসম্ভব। মহান
আল্লাহতায়ালার িভশন হেলা, িতিন পৃিথবীেত সকল ধর্েমর উপর তাঁর
দ্বীেনর িবজয় েদখেত
চান। পিবত্র েকারআেন েস িভশনিট কেয়কবার
েঘাষণা হেয়েছ এভােবঃ “িলইউয’িহরাহু আলা দ্বীিন কুল্িলিহ”; (অর্থঃ
েযন সমগ্র ধর্ম উপর তার দ্বীন িবজয়ী হেব)। িতিন চান, প্রিতিট
ঈমানদারেক জান্নােত িনেত। জান্নােত েপৗঁছার েস কাজিট সহজ করেত েস
যাত্রাপেথর একিট িনর্ভূল েরাডম্যাপও েপশ কেরেছন। েস েরাডম্যাপিট
হেলা পিবত্র েকারআন। এিটই হেলা বহুেঘািষত িসরাতুল মুস্তাকীম।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক মানব জািতর জন্য এিটই হেলা
সর্বশ্েরষ্ঠ দান। জান্নােতর েপৗঁছার এছাড়া দ্িবতীয় রাস্তা েনই।
েস পেথ যাত্রা েকাথা েথেক শুরু করেত হেব এবং েকাথায় েশষ করেত হেব
-েসিট িজবরাইল (আঃ) মারফত নবীজী (সাঃ)েক িশিখেয়েছন েখাদ মহান
আল্লাহতায়ালা। এবং তাঁেক দািয়ত্ব িদেয়েছন, িবশ্ববাসীর সামেন
জান্নােতর এ পথেক পিরিচত করার।

িসরাতুল মুস্তাকীম েবেয় চলার কাজিট শুরু হয় মহান আল্লাহতায়ালা ও
তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আনা ও পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জন িদেয়। এ
পেথ সামেন চলার কাজিট অব্যাহত রাখেত হয় নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত,
িহজরত, িজহাদ ও ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়। এ যাত্রা
পেথই আেস শিরয়ত, হুদুদ, একতা ও েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা এবং আেস
ইসলািমক সভ্যতার িনর্মাণ। তাই জান্নােতর এ যাত্রাপেথ স্েরফ
জ্ঞানার্জন, তাবিলগ, নামায-েরাযা বা হজ্ব-যাকােতর ন্যায় েকান
একিট স্তের বন্িদ থাকার অবকাশ েনই, ঈমানদারেক সামেন চলেত হয়
প্রিতিট স্তর অিতক্রম কের। মর্েদ মু’িমন েতা এভােবই ইনসােন কােমল
তথা পূর্ণ মানুেষ পিরণত হয়। েরাডম্যাপ িক কখেনা স্েরফ েতলাওয়ােতর
িবষয়? এিট েতা পেদ পেদ অনুসরেণর িবষয়। মুসিলমেদর অপরাধ এবং েস
সােথ ব্যর্থতার কারণ হেলা, তারা েরাড়ম্যাপেক স্েরফ েতলাওয়ােতর
িবষয় বািনেয়েছ। এরই ফল হেলা, মুসিলমগণ আজ িবভক্ত, পরািজত,
অপমািনত ও শত্রুর হােত অিধকৃত।

প্রিত মুসিলেমর ঈমানী দায়বদ্ধতা হেলা, েকারআনী েরাডম্যাপ তথা
িসরাতুল মুস্তাকীমেক আমৃত্যু অনুসরণ করা। লম্বা যাত্রাপেথর েকান
একিট স্েটশেন েথেম েগেল িক গন্তব্যস্থেল েপৗঁছা যায়? ইবাদেতর
েকান একিট স্তের িনেজেক সীিমত রাখেল েতমিন ব্যাঘাত ঘেট প্রকৃত

ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠা। এজন্যই মুসিলেমর ইবাদত স্েরফ নামাযেরাযা-যাকােত এেস েথেম েগেল চেল না। ইবাদেতর অঙ্গেণ শিরয়ত
প্রিতষ্ঠার িজহাদও থাকেত হয়। নইেল িক েস িনেজেক সত্িযকার মুসিলম
রূেপ গেড় তুলেত পাের? মুসিলম হওয়ার অর্থ েতা মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতিট হুকুম পালেন আত্মিনেয়ােগর সামর্থ্য। মানব জীবেনর েসিটই
শ্েরষ্ঠ সামর্থ্য। একমাত্র এ সামর্থ্যিটই ব্যক্িতেক জান্নােত
েনয়। চলার পেদ মূলতঃ েস সামর্েথরই পরীক্ষা হয়। হযরত ইব্রাহীেমর
জীবন েথেক েসিটই েতা মূল িশক্ষ্যণীয় িবষয়। মুসিলেমর জীবেন েস
সামর্থ্য সৃষ্িটর জন্যই ফরজ করা হেয়েছ প্রিতিট ইবাদত। হজ্ব হেলা,
েস সামর্থ্য সৃষ্িটেত এক ইনেটনিসভ ট্িরিনং েকার্স। এবং যােক এ
েকার্েস িশক্ষক রূেপ হািজর করা হেয়েছ িতিন হেলন হযরত ইব্রািহম
(আঃ)। তাঁর জীবেনর মূল িশক্ষািট হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলা। হযরত ইব্রািহম (আঃ) িছেলন মানব ইিতহােসর
অিত সাহসী েযাদ্ধা। যখন তাঁেক েললীহান আগুেণর মােঝ েফলার
িসদ্ধান্ত েশানােনা হেয়েছ, তখনও িতিন িবচিলত না হেয় লাব্বােয়ক
বেলেছন। যখন মাতৃভূিম েছেড় িফিলস্িতেন িহজরত করার িনর্েদশ এেসেছ
তখনও লাব্বােয়ক বেলেছন। যখন স্ত্রী ও িশশু পুত্র ইসমাইলেক খাদ্যপানীয় শুণ্য মক্কায় েরেখ আসার িনর্েদশ এেসেছ তখনও িতিন লাব্বােয়ক
বেলেছন।
একমাত্র সন্তান ইসমাইলেক যখন েকারবানী করার িনর্েদশ
এেসেছ তখনও িতিন লাব্বােয়ক বেলেছন। এভােব মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক বলার েয সূন্নত িতিন প্রিতষ্ঠা কেরেছন
েসিটই হেলা মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ িশক্ষা। এবং িশক্ষার এ পাঠিট
েদয়া হয় হজ্েবর ইবাদেত। েস সামর্থ্য সৃষ্িট হেল বুঝেত েস হজ্ব
ব্যর্থ্য হেয়েছ। হজ্েবর জন্য মক্কার েচেয় উত্তম স্থান আর েকাথায়
হেত পাের? পৃিথবীর আর েকান নগরীেতই মহান আল্লাহর হুকুেম
লাব্বােয়ক বলার এতবড় ঘটনা আর েকান শহেরই ঘেটিন। শহেরর পত্তন হয়,
েদেশর মানিচত্ের পিরবর্তন আনা হয় িবেশষ
এেজন্ডােক এিগেয় িনেত।
িকন্তু মক্কার নগরীর পত্তন ঘেটেছ স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদেশ এবং তাঁরই দ্বীেনর এেজন্ডােক প্রিতষ্ঠা িদেত। এবং মক্কা
নগরীেতই গেড় েতালা হেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার প্রথম ঘরিট।

অিধকৃিত ঘেরর শত্রুর
মুসিলম উম্মাহর বুেক চলমান িবদ্েরাহিট েকান কােফর শক্িতর
িবরুদ্েধ নয়, বরং মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর শিরয়তী
আইেনর িবরুদ্েধ। মুসিলম ভূিমেত ইসলােমর েঘারতর শত্রু েতা তারাই

যারা িনেজেদরেক মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়। তােদর কারেণই েখাদ মুসিলম
ভূিমেত ইসলােমর প্রিতষ্টা রুখেত েকান কািফর শক্িতেক মােঠ নামেত
হচ্েছ না। েস কাজিট ইসলােমর এ ঘেরর শত্রুরাই করেছ। মুসিলম
েদশগুিলেত এরাই মূলতঃ িবজয়ী শক্িত। তাছাড়া রূঢ় বাস্তবতা হেলা,
এমনিক িবেদশী কােফর শক্িতও মুসিলম ভূিমর উপর অিধকৃিত জমােত এবং
ইসলােমর উত্থান েঠকােত মুসিলমেদর মধ্য েথেক িবপুল সংখ্যক
কলােবােরটর পাচ্েছ। এরাই আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়া ও েচচিনয়ায়
শত্রুর অিধকৃিতেক সহজতর কেরেছ। অথচ মুসিলেমর ঈমানী দায়বদ্ধতার
গণ্িডিট িবশাল। এিট স্েরফ মুর্িতপূজা বা নানারূপ িশরক েথেক বাঁচা
নয়, বরং ইসলাম ও শিরয়িত অনুশাসেনর িবরুদ্েধ শত্রুেদর েয িবদ্েরাহ
চলেছ তা েথেক িনেজেক বাঁচােনা। েস সােথ জরুরী হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার িনেবিদত-প্রাণ ৈসিনক হওয়া। পিবত্র েকারআেন েসরূপ
ৈসিনক হওয়ার মধ্েযই জান্নাত প্রাপ্িতর িনশ্চয়তা েশানােনা হেয়েছ।
বলা হেয়েছ, “েহ ঈমানদারগণ, েতামােদরেক িক এমন এক ব্যবসার সন্ধান
িদব যা েতামােদরেক জাহান্নােমর কষ্টদায়ক আযাব েথেক মুক্িত িদেব।
েসিট হেলা,েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আেনা এবং
িনেজেদর সম্পদ ও জান িদেয় আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ কেরা। এর মধ্েযই
েতামােদর জন্য কল্যাণ -যিদ েতামরা জানেত।” –( সুরা সাফ, আয়াত ১০১১)।

ইসলােমর শত্রু হওয়া েথেক িনেজেক বাঁচােত হেল অিত জরুরী হেলা,
মানব জািতর িবভাজনিট সিঠক ভােব বুঝা। আেরা জরুরী হেলা, কারা
ইসলােমর শত্রু ও কারা আল্লাহর পেথর ৈসিনক – এ দুিট পক্ষেক সনাক্ত
করার েযাগ্যতা অর্জন। ইসলােম নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাতই শুধু ফরজ
নয়, বরং ফরজ হেলা ইসলােমর শত্রু-িমত্রেদর েচনার সামর্থ্য অর্জন।
এখােন ব্যর্থ হেল নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত েকান ফায়দা েদয় না।
বরং শত্রুপক্েষ শািমল হওয়া এবং ইসলােমর িবরুদ্েধ যুদ্ধ নামা তথা
মুনািফক হওয়ািটও সহজ হেয় যায়। েসরূপ ব্যর্থতায় যা অিনবার্য হয় তা
হেলা, জাহান্নােম েপৗঁছা। েকািট েকািট মুসিলম-সন্তান েতা েস পথই
ধেরেছ।

মহান আল্লাহতায়ালা কােছ সমগ্র মানব জািতর িবভাজনিট মূলতঃ িতন
শ্েরণীেত। এক). কােফর, দুই). মুনািফক এবং িতন). ঈমানদার। পিবত্র
েকারআেন এ িতন শ্েরণীর মানুেষর িববরণ বার বার এেসেছ। এর বাইের

েকান চতুর্থ শ্েরণী নাই। িক িক কারেণ মানুষ কােফর, মুনািফক ও
ঈমানদার হয় -েস িবষয়িটও পিবত্র েকারআেন সুস্পষ্ট করা হেয়েছ।
মুসিলমেদর শুধু িহংস্র জীবজন্তু ও েপাকামাকড় িচনেল চেল না, িচনেত
হয় কারা কােফর, মুনািফক ও ঈমানদার েসিটও। নইেল মুসিলমগণও দেল দেল
কািফর ও মুনািফকেদর দেল শািমল হয়। তখন িবনা যুদ্েধই মুসিলম
রাষ্ট্েরর উপর শত্রুশক্িত অিধকৃিত জমায়। তখন পরািজত হয় ইসলাম ও
ইসলােমর ৈসিনকগণ। এমন অিধকৃত েদেশ ইসলােমর িবজয়ী করার প্রেচষ্ঠা
গণ্য হয় ভয়ানক অপরাধ রূেপ। এবং যুদ্ধ শুরু হয় ইসলােমর প্রিতষ্ঠা
রুখেত। অিধকাংশ মুসিলম েদশগুিলেত েতা েসিটই হচ্েছ। ফেল েস
েদশগুিলেত েযমন মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব েনই, েতমিন
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠাও নাই। এসব েদেশর শাসকগণ িনেজরাই েযেহতু ইসলাম
ও মুসিলেমর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত, পৃিথবীর অন্য েকাথাও মুসিলম
িনধন চলেল েসিট তােদর কােছ েসিট েকান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।
ফেল িময়ানমার, কাশ্মীর, িফিলস্িতন, েচচিনয়া, িজংিজয়াং, িমন্ডানাও
এবং েসন্ট্রাল আফ্িরকার মত েদশগুিলেত েযরূপ মুসিলম িনর্মূল চলেছ
–এসব মুসিলম েদশগুিলর েনতােদর তা িনেয় েকান মাথা ব্যথা েনই।
তােদর মাথা ব্যাথািট শুধু ক্ষমতায় থাকা িনেয়।

লাব্বােয়ক’েয়র সংস্কৃিত ও মানব জািতর িবভাজন
মানুষ শুধু তার ধ্যান-ধারণা ও িবশ্বাস িনেয় বাঁেচ না; বাঁেচ তার
সংস্কৃিত িনেয়ও। সংস্কৃিত বস্তুতঃ ধ্যান-ধারণা ও িবশ্বােসর
প্রকাশ। এবং ব্যক্িতর জীবেন েস প্রকাশিট ঘেট তার ধর্ম-কর্ম,
েপাষাক-পিরচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, ঘর-সংসার, সািহত্য-সংগীত, রাজনীিত
ও যুদ্ধ িবগ্রেহ। এজন্যই একজন েপৗত্তিলেকর ধর্মিবশ্বাস েযমন এক
নয়, েতমিন এক নয় তার সংস্কৃিতও। এক নয় সচারাচর উচ্চািরত মুেখর
বুিলও। েকউ মন্ত্র পাঠ কের এবং সাড়া েদয় গুরু, ঋিষ, পুেরািহেতর
ডােক, েকউ সাড়া েদয় েকারআেন েঘািষত মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম।
মু’িমন ব্যক্িত তাই হজ্েব যায় এবং আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক
(অর্থঃ আপনার হুকুম পালেন আিম হািজর) বেল।

মানব জািতর মূল মূল ও গুরুত্বপূর্ণ িবভাজনিট তাই ভাষা, বর্ণ,
গােয়র বংেয়র িভত্িতেত হয় না। েসিট হয় মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম
প্রিত লাব্বােয়ক বলার িভত্িতেত। েয জীবেন লাব্বােয়ক নাই, বুঝেত

হেব েস জীবেন িনশ্িচত আেছ িবদ্েরাহ। েস িবদ্েরাহিট েযমন েগাপেন
হেত পাের, েতমিন প্রকাশ্েযও হেত পাের। মহান করুণামেয়র ডােক িনরব
থাকািটও অেঘািষত িবদ্েরাহ। তেব মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর
িবরুদ্েধ যােদর িবদ্েরাহিট প্রকাশ্েয েঘািষত হয় -তারাই কােফর।
যােদর জীবেন েস িবদ্েরাহিট চেল সংেগাপেন -তারাই হেলা মুনািফক।
েগাপন িবদ্েরাহ িনেয় মুনািফকগণ বসবাস কের প্রিতিট মুসিলম রাষ্ট্র
ও সমােজ। তারাই হেলা মুসিলমেদর ঘেরর শত্রু। মুনািফকগণ েযমন
প্রকাশ্েয িনেজেদরেক মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়, েতমিন নামায-েরাযা,
হজ্ব-যাকাতও পালন কের। তেব িবদ্েরাহ কখেনাই েগাপন থাকার িবষয় নয়।
েসিট প্রকাশ পায়, ইসলামী রাষ্ট্র ও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতার
মধ্য িদেয়। মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ রাষ্ট্রগুিলেত যারা শিরয়ত ও
হুদুদ প্রিতষ্ঠার তীব্র িবেরাধীতা কের এবং ভাষা, েগাত্র ও েফরকার
নােম িবভক্িতর েদয়াল গেড় -তারা েতা কােফর নয়। তারা েতা মুসিলম
সমােজর মােঝ লুিকেয় থাকা ঘেরর শত্রু। তােদর িবদ্েরাহ মহান
আল্লাহতায়ার েস সব িনর্েদেশর িবরুদ্েধও যােত রেয়েছ সমাজ েথেক
কুফির আইন, দুর্বৃত্িত, সুদ-ঘুষ ও পিততাবৃত্িতর িনর্মূল। ইসলােমর
িবরুদ্েধ শক্ত অবস্থান েনয়ার পরও তােদর মুেখ িনেজেদরেক কােফর বা
অমুসিলম রূেপ দাবী করার সাহস েনই। ইসলােমর এ কপট শত্রুগণ এজন্যই
মুনািফক। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এরাই হেলা সর্বিনকৃষ্ট। পিবত্র
েকারআেন বলা হেয়েছ, তােদর স্থান হেব জাহান্নােমর িনম্নতম স্থােন।

মহান আল্লাহতায়ালার একিট মাত্র হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর
কারেণ ইবিলস অিভশপ্ত শয়তােন পিরণত হেয়েছ। েতমন এক প্েরক্িষেত
প্রশ্ন হেলা, পিবত্র েকারআেন েঘািষত েকান একিট হুকুেমর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ িনেয় েকউ িক তাই জান্নােত েপৗঁছেত পাের? বস্তুতঃ েস
িবদ্েরাহ েথেক বাঁচাই হেলা মানব জীবেনর শ্েরষ্ঠ সামর্থ্য। মু’িমন
ব্যক্িতর তাকওয়া হেলা, েস িবদ্েরাহ েথেক িনেজেক বাঁচােনার প্রিত
মুহুর্েতর সতর্কতা। মহান আল্লাহতায়ালােক যারা অস্বীকার কের এবং
তাঁর শিরয়িত আইন ও সার্বেভৗমত্েবর িবরুদ্েধ যােদর িবদ্েরাহিট
সুস্পষ্ট –তারাই িনেজেদর প্রিতষ্ঠা েদয় কােফর রূেপ। এবং ঈমানদার
হেলা তারাই যারা রাব্বুল আলামীেনর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক বেল।
অপর িদেক যারা িনেজেদর মুসিলম রূেপ দাবী কের বেট িকন্তু আগ্রহ
নাই তাঁর হুকুেম লাব্বােয়ক বলার -তারাই হেলা মুনািফক। মানব
জীবেনর সবেচেয় বড় েধাকাবাজী ও অসামর্থ্যতা হল এিট। এখােন
েধাকাবাজীিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সােথ। এমন েধাকাবাজী ও

অসামর্থ্যতা মানব জীবেনর সকল অর্জনেক পুরাপুির ব্যর্থ কের েদয়।
মিদনার বুেক এমন চিরত্েরর মানুষগণই মুনািফক রূেপ পিরিচিত পায়।
আযােনর ডােক এরা মসিজেদ িগেয় নবীজী (সাঃ)র িপছেন নামায পড়েতা
বেট, িকন্তু আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক যখন িজহােদর হুকুম এেলা তখন
েস হুকুেমর তারা িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরিছল। তারা লাব্বািয়ক
বেলিছল নফেসর খােয়েশর ডােক। তােদর িনেজেদর খােয়শ েসিদন শয়তােনর
খােয়েশর সােথ একাকার হেয় িগেয়িছল।

আজেকর মুসিলমগণ েযরূপ শিরয়েতর আইন পালেন ব্যর্থ হচ্েছ তার কারণ,
আল্লাহর হুকুেম লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্যহীনতা। তােদর সামেন
আল্লাহর েকারআন আেছ, েকারআেনর হুকুমও আেছ এবং নবীজী (সাঃ)র মহান
সূন্নতও আেছ, িকন্তু যা নাই তা হেলা েস হুকুেমর ডােক লাব্বােয়ক
বলার সামর্থ্য। এমন অসামর্থ্যতাই মূলত আযাব েডেক আেন। শুধু
আেখরােত নয়, দুিনয়ােতও। মহান আল্লাহর নািযলকৃত তাওরাত িনেয়
ইহুদীরা খুবই গর্ব করেতা –েযরূপ গর্ব কের আজেকর মুসিলমগণ পিবত্র
েকারআনেক িনেয়। িকন্তু ইহুদীেদর আগ্রহ িছল না তাওরােত বর্িনত
মহান
আল্লাহতায়ালার
হুকুমগুিল
পালেন।
েস
অপরােধ
মহান
আল্লাহতায়ালা ইহুদীেদরেক ভারবািহ গর্দভ রূেপ আখ্যায়ীত কেরেছন।
পিবত্র েকারআেন েস বর্ণনািট এেসেছ এভােব, “যােদরেক তাওরােতর
দািয়ত্বভার েদয়া
দৃষ্টান্তিট হেলা

হেয়িছল অথচ তারা েসিট বহন কেরিন -তােদর
ভারবািহ গর্দেভর ন্যায়। কতই না িনকৃষ্ট েস

সম্প্রদােয়র দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতগুিলেক অস্বীকার কের।
আল্লাহ যািলম সম্প্রদায়েক সৎপেথ পিরচািলত কেরন না।” –(সুরা
জুমু’আ, আয়াত ৫)।

ভারবািহ পশুেদর িপেঠ মূল্যবান িকতােবর িবশাল েবাঝা েশাভা েপেলও
েস িকতাবগুিলর িশক্ষা ও হুকুম-আহকাম িনেয় তারা ভােব না। েসগুিলর
প্রিতষ্ঠাও তােদর কােছ গুরুত্ব পায় না। ইহুদীগণ তাই শুধু
তাওরাতেক যুগ যুগ বহন কেরই েবিরেয়িছ, িকন্তু তার প্রিতষ্ঠায়
কখেনাই মনেযাগী হয়িন। শিরয়ত হাওয়ার উপর প্রিতষ্ঠা করা যায় না; েস
জন্য রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা িদেত হয়। িমসর েথেক মুক্িত েদয়ার পর
মহান
আল্লাহতায়ালা
যখন
তােদরেক
িফিলস্িতেন
িগেয়
রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠা ও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার হুকুম িদেলন, েস দািয়ত্ব পালেন
তারা
সরাসির
অস্বীকার
করেলা।
রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠার
কাজিট

েদায়াদরুেদ হয় না। েস জন্য িজহােদ প্রাণদােনর প্রেয়াজন হয়।
মক্কার ন্যায় িফিলস্িতনও েসিদন কােফর শক্িতর হােত অিধকৃত িছল।
তারা বেলিছল, “েহ মুসা তুিম ও েতামার
আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা,
আমরা অেপক্ষায় থাকলাম।” তােদর কাপুরুষতার জন্যই মুসা (আঃ) ইসলামী
রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা িদেত ব্যর্থ হন এবং ব্যর্থ হন শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা িদেত। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ ইহুহদীগণ একারেণই ভয়ানক
অপরাধী। এরূপ অপরাধীগণ িক েকান পুরস্কার েপেত পাের? তােদর জন্য
িফিলস্িতেন প্রেবশ িনিষদ্ধ করা হয়। শাস্িত স্বরূপ ঘুরেত হয় নানা
েদেশর পেথ পেথ। একই পথ ধেরেছ আজেকর মুসিলমগণ। মুসিলম ভূিমগুিল আজ
ইসলােমর শত্রুশক্িতর হােত অিধকৃত। েস অিধকৃিত েথেক মুসিলম ভূিমেক
মুক্িত করার লড়াই েযমন নাই, েতমিন নাই ইসলােমর রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা এবং শিরয়ত পালেন আগ্রহ। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুত আযাব িঘের ধেরেছ তােদরও।

মু’িমেনর লাব্বােয়ক ও ঈমানদাির
লক্ষ লক্ষ হােফজ, আেলম ও মুসল্িল ব্যস্ত শুধু েকারআেনর আয়াতগুিল
েতলাওয়াত ও মুখস্ত করা িনেয়, িকন্তু েসগুিল বুঝােত এবং তার উপর
আমল করােত আগ্রহ অিত সামান্যই। অথচ েয আয়ােত শিরয়েতর হুকুম -েসিট
েতা শুধু পােঠর বা মুখস্ত করার িবষয় নয়। েসিট েতা রাষ্ট্েরর উপর
প্রেয়ােগর িবষয়। নইেল অবাধ্যতা হয় মহান রাব্বুল আলামীেনর। অথচ
মুসিলমগণ েবঁেচ আেছ েস অবাধ্যতা িনেয়। েস অবাধ্যতার কারেণই তােদর
জীবেন মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীনেক রাষ্ট্ের িবজয়ী করার লক্ষ্েয
িজহাদও েনই। ফেল ইহুদীগণ েযমন তাওরােতর িবধান পালেন ব্যর্থ
হেয়েছ, েতমিন প্রায় একশত পঞ্চাশ েকািট মুসিলম ব্যর্থ হচ্েছ ইসলাম
পালেন। ফেল ৫৭িট মুসিলম েদেশর েকানিটেতও শিরয়িত িবধােনর
প্রিতষ্ঠা েনই। অথচ েকান রাষ্ট্ের কতটা ধর্ম পালন হয়, েসিটর
িহসাব িক মসিজদ-মাদ্রাসার সংখ্যা গুেণ হয়? নামাযী, েরাযাদার ও
হাজীেদর সংখ্যা িদেয় িক েস িবচার চেল? েস িবচার েতা হয় মহান
আল্লাহর হুকুেমর কতটা আনুগত্য হেলা এবং তাঁর শিরয়িত িবধান কতটা
প্রিতষ্ঠা েপল তা েথেক। ইসলােমর আগমণ িক শুধু কারী ও হািফজেদর
সংখ্যা বাড়ােত? ইসলােমর িমশন িক শুধু নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকােতর
প্রিতষ্ঠা েদয়া? ধর্মপালন এভােব সীিমত ও িসেলকিটভ হেল পিবত্র
েকারআেন েয শিরয়িত আইন নািযল করা হেয়েছ -েসগুিলর িক হেব? েসগুিল
িক শুধু েতয়াওয়ােতর জন্য? িনেজর প্রণীত আইেনর এরূপ আমলহীন
েতয়াওয়ােত িক মহান আল্লাহ েছাবহানা ওয়া তায়ালা িক খুিশ হেবন?

নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ িক কখেনা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা বাদ
িদেয় ইসলাম পালন কেরেছন?

অন্যােয়র িনর্মূল এবং ন্যােয়র প্রিতষ্ঠায় আইন-আদালেতর িবকল্প
নাই।
রাষ্ট্েরর বুেক আইেনর প্রেয়াগ না হেল জুলুেমর সয়লাব শুরু
হয়। দুর্বৃত্িতেত মুসিলম েদশগুিল েয িবশ্ব-েরকর্ড গড়েছ তার মূল
কারণ েতা শিরয়িত আইেনর অনুপস্িথিত। শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা ছাড়াই
দুর্বৃত্িত িনর্মূল হেব এবং শান্িত-শৃঙ্খলা ও ন্যায় িবচার
প্রিতষ্ঠা পােব -েসিট িবশ্বাস করাই েতা হারাম। গুরুতর েরাগী ঔষধ
ছাড়াই ভাল হেয় উেঠ –এমন িবশ্বাস িক েকান সুস্থ্য ব্যক্িতর হেত
পাের? অথচ মুসিলমেদর মােঝ েতমিন একিট িবশ্বাস শিরয়িত আইেনর
িবরুদ্েধ। েকারআন-পাঠ, এবং নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত পালন এমন িক
েমানেফক,ফােসক বা জােলেমর পক্েষও সম্ভব। অথচ আল্লাহপাক চান, শুধু
েতলাওয়াত নয়, তাঁর প্রিতিট হুকুেমর পূর্ণ প্রেয়াগ। ঈমানদােরর
প্রিতিট কথা, কর্ম ও আচরেণ প্রকাশ পাক, শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় তাঁর
পূর্ণ অঙ্িগকার। মু’িমন ব্যক্িত েতা এভােবই মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম “লাব্বােয়ক” বেল। এবং এরূপ “লাব্বােয়ক” বলার মােঝই
ঈমানদাির। নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদেতর মূল কাজ েতা
ঈমানদােরর জীবেন আমৃত্যু “লাব্বােয়ক” বলার সামর্থ্য সৃষ্িট।
নামায-েরায ও হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদতগুিল ব্যক্িতর জীবেন কতটা
সফল হেলা -েসিট পিরমােপর িনর্ভূল িমটারিট হেলা “লাব্বােয়ক” বলার
সামর্থ্য। েস অর্িজত সামর্থ্েযর বেল েযখােনই আল্লাহর িনর্েদশ,
েসখােনই ঈমানদার ব্যক্িত েস িনর্েদশ পালেন বেল উেঠ “আিম হািজর”।
যারা মধ্েয েস সামর্থ্য নাই, বুঝেত হেব ইবাদত েথেক এমন ব্যক্িতর
অর্জন অিত সামান্যই। এমন ব্যর্থ ইবাদত িক কল্যাণ িদেব পরকােল?

ঈমানদােরর পুরস্কার েযমন িবশাল,দায়বদ্ধতাও েতমিন িবশাল। িবশাল
পুরস্কারিট হেলা অনন্ত অসীম কােলর জন্য অফুরন্ত িনয়ামত ভরা
জান্নাতলাভ। আর দায়বদ্ধতা হেলা,আমৃত্যু আল্লাহর ৈসিনক রূেপ কাজ
করা। আল্লাহতায়ালা ঈমানদােরর জানমাল িকেন েনন জান্নােতর িবিনমেয়।
মহান আল্লাহর েস েঘাষণািট এেসেছ এভােব,“িনশ্চয়ই আল্লাহ মু’িমেনর
জান ও মাল এ মূল্েয িকেন িনেয়েছন েয তােদর জন্য হেব জান্নাত।
(এবং িবিনমেয়) তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্েধ কের,েস যুদ্েধ তারা
(শত্রুেদর) হত্যা কের এবং (িনেজরাও শত্রুেদর) হােত িনহত হয়।”

–(সুরা তাওবাহ, আয়াত ১১১)। মু’িমন হওয়ার অর্থ তাই মহান আল্লাহর
ক্রয় করা ৈসিনেক পিরণত হওয়া। তখন তার উপর একমাত্র আল্লাহর
মািলকানার প্রিতষ্ঠা হেয় যায়। আল্লাহর পেথ শহীদ হওয়ায় এমন
ব্যক্িতর মােঝ েকান ভয় থােক না। কারণ, শহীদ হওয়ার মধ্য িদেয়
ঈমানদার ব্যক্িত তাঁর িনেজর উপর অর্িপত আল্লাহতায়ালার আমানতেক
েফরত েদয় মাত্র। আল্লাহর ভয় তােদরেক মুক্িত েদয় মৃত্যুর ভয় েথেক।
এমন এক িবশ্বাস থাকার কারেণই সংখ্যায় ক্ষুদ্র হেয়ও মুসিলমগণ
অতীেত িবশাল িবশাল কােফর বািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্েধ েনেমেছ।

যারা আল্লাহর ৈসিনক, তােদর মুেখ রাজা, স্ৈবরাচাির শাসক বা
েসক্যুলার েনতার ডােক লাব্বােয়ক বলািট েশাভা পায় না। তােদর
বাঁচােত তাঁরা যুদ্ধও কের না। যুদ্ধ কের না েকান দল, বর্ণ,
েগাত্র, ভাষা বা মতবােদর েগৗরব বাড়ােত। বরং যুদ্ধ কের এবং েস
যুদ্েধ িনহত হয় একমাত্র আল্লাহর দ্বীেনর িবজয় আনেত। এবং যুদ্ধ
কের মুসিলমেদর স্ট্রােটিজক স্বার্থ বাঁচােত। এ পৃিথবীেত আর েকান
নবী আসেবন না। তেব মুসিলমেদর প্রিত মহান আল্লাহর পেথ লড়াইেয়র
হুকুমিট সুরক্িষত রেয়েছ পিবত্র েকারআেনর ফরমােনর মােঝ। মুসিলমেদর
মােঝ আজও েস পিবত্র েকারআন আেছ। েস েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার
দ্বীেনর প্রিতষ্ঠা িনশ্িচত করেত িজহােদর হুকুমও আেছ। িকন্তু
প্রশ্ন হেলা, মুসিলম জীবেন আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায় েস
িজহাদ কই? অথচ মুসিলম জীবেন অসংখ্য যুদ্ধ আেছ, েসসব যুদ্েধ জান ও
মােলর িবশাল ক্ষয়ক্ষিতও আেছ। িকন্তু েসগুিল ব্যক্িত, দল, ভাষা,
েগাত্েরর িবজয় ও েগৗরবেক িনশ্িচত করেত। এভােব মুসিলম মারেছ ও
মরেছ জািহিলয়ােতর পেথ। তােদর েকারবানী শুধু পশু েকারবানীেত সীিমত
হেয় আেছ। এবং তারা িনেজরা িবপুল সংখ্যায় েকারবান হচ্েছ
জািহিলয়াতেক বাঁচােত। পিবত্র িজহােদর বদেল তােদর জীবেন এেসেছ
সন্ত্রাস। মুসিলম েদশগুিলর িবশাল িবশাল পুিলশ ও েসনাবািহনীগুিল
ব্যবহৃত হচ্েছ জনগেণর িবরুদ্েধ সন্ত্রাস সৃষ্িটর কােজ। ইসলােমর
িবজয়
বাড়ােত
এসব
বািহনীর
েকান
ভূিমকাই
েনই।
অথচ
মহান
আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জেন মুসিলেমর বাঁচা ও মরা -েসিটই েতা
ইব্রাহীম (আঃ)’েয়র জীবেনর মূল আদর্শ। েকারবানীর এিটই েতা মূল
িশক্ষা। িকন্তু বছর ঘুের প্রিত বছর হ্জ্ব আসেলও মুসিলম জীবেন
মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জেনর লক্ষ্েয বাঁচা ও মরার
আেয়াজন অিত সামান্যই।

মহান আল্লাহতায়ালার ডােক সর্বাবস্থায় লাব্বােয়ক বলেত িগেয়
ইব্রািহম (আঃ) েদশছাড়াও হেয়েছন। িবচ্িছন্ন হেয়েছন একমাত্র পুত্র
ঈসমাইল ও িবিব হােজরা েথেক। আল্লাহর িনর্েদেশ লাব্বােয়ক বলেত
িতিন তােদরেক খাদ্য-পানীয়হীন অবস্থায় েছেড়েছন জনবসিতহীন মক্কার
মরুর প্রান্তের। যখন হুকুম েপেয়েছন একমাত্র পুত্েরর েকারবানীর,
তখনও িতিন দ্িবধাদ্বন্েদ পেড়নিন। প্রবল ঈমানী বল িনেয় েস হুকুম
পালেন তখনও লাব্বােয়ক বেলেছন। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত এভােব
লাব্বােয়ক বলার ক্েষত্ের ইব্রািহম (আঃ) হচ্েছন সমগ্র মানব
ইিতহােস এক শ্েরষ্ঠ আাদর্শ। শুধু হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর
সােথ “লাব্বােয়ক” বেলেছন হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর স্ত্রী িবিব
হােজরা এবং িশশু পুত্র ঈসমাইল(আ)ও। হযরত ঈসমাইল(আ)েক যখন বলা
হেয়িছল, আল্লাহতায়ালা েতামার জােনর েকারবানী চান তখন িতিনও
সাগ্রেহ বেলিছেলন,“লাব্বােয়ক”। অথচ বাঁচবার সাধ কার না থােক?
িকন্তু আল্লাহর ডােক লাব্বােয়ক বলার েচেয় অিধক গুরুত্বপূর্ণ কাজ
এ জীবেন আর িক থাকেত পাের? িশশু ঈসমাইলও েসিট বুেঝিছেলন।
বুেঝিছেলন তাঁর মহান িবিব হােজরাও। ফেল ঘরবাড়ী ও গাছপালা
েনই,খাদ্য-পানীয় ও েকান প্রাণীর আলামত েনই -এমন এক রুক্ষ মরুর
বুেক িশশু পুত্রেক িনেয় একাকী অবস্থােনর হুকুম এেল িতিনও তখন
লাব্বােয়ক বেলিছেলন। অিত কষ্েট প্রিতপািলত একমাত্র েস িশশু
ইসমাইলকেক যখন েকারবানী করার হকুম হেলা িবিব হােজরা
দ্িবধান্িবত হনিন। িতিন নবী িছেলন না। িকন্তু আল্লাহর

তখনও
ডােক

লাব্বােয়ক বলার েচেয় বাঁচবার অন্য েকান উচ্চতর প্েররণার কথা
িতিনও ভাবেত পােরনিন। তাই িতিন মহান আল্লাহর প্রিত িনর্েদেশ
লাব্বােয়ক বেলেছন সমগ্র অস্িতত্ব ও অঙ্িগকার িনেয়। এভােব আল্লাহর
ডােক সর্বাবস্থায় লাব্বােয়ক বলার েয িশক্ষা ইব্রািহম (আ) এবং
তাঁর পিরবার েরেখেছন তা সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস আজও অনন্য হেয়
আেছ। প্রিত যুেগর মুসলমান বাঁচেব েস ইব্রািহমী িমশন িনেয়।
আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রািহম (আঃ) এবং তাঁর পিরবােরর িমশেন ও
আত্মত্যােগ এতই খুিশ হেয়িছেলন েয েসিটেক পিবত্র েকারআেন বার বার
উল্েলখ কেরেছন। তাঁর েস মহান সূন্নতেক আল্লাহতায়ালা হ্জ্ব রূেপ
ফরয কেরেছন। এভােব সুস্পষ্ট কেরেছন,আল্লাহপাক েমােমেনর েকান
ধরেণর আমেল খুিশ হন েসিটও।

লাব্বােয়ক শয়তােনর ডােক
িকছু নামায-েরাযা পালন, িকছু অর্থদান, িকছু সময়দান বা হজ্ব কের

যারা আল্লাহেক খুিশ করার স্বপ্ন েদেখন ইব্রািহম (আঃ)’েয়র িশক্ষা
েথেক তােদর েবােধাদয় হওয়া উিচত। কারণ আল্লাহ চান, তাঁর হুকুেমর
প্রিত সর্বাবস্থায় পূর্ণ-আনুগত্য। তাই শুধু হজ্েব িগেয় লাব্বােয়ক
বলায় কল্যাণ েনই। আল্লাহর িনর্েদেশর প্রিত লাব্বােয়ক বলেত হেব
েদেশর
রাজনীিত,সমাজনীিত,
অর্থনীিত,িশক্ষা-সংস্কিত
তথা
সর্বক্েষত্ের। তাই েয েদেশ আল্লাহর শিরয়ত ও সংস্কৃিতর প্রিতষ্ঠা
েনই এবং েস লক্ষ্েয েকান েচষ্টাও েনই –বুঝেত হেব আল্লাহর হুকুেমর
ডােক েসেদেশ লাব্বােয়ক বলার েলাকও েতমন একটা েনই। সূদী অর্থনীিত,
পর্দাহীনতা, নাচ-গান, অশ্িলল যাত্রা-িসেনমা েয েদেশর সংস্কৃিত,
েস েদেশ দৃশ্যমান হয় েতা মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর
পতাকা। েয মিহলা হজ্ব কের অথচ েবপর্দা ভােব জনসম্মুেখ চলােফরা
কের, বুঝেত হেব হজ্েবর সময় তাঁর মুেখ লাব্বােয়ক ধ্বিনত হেলও তােত
সাচ্চা ঈমানদাির িছল না। েসিট িছল িনছক আচার, আল্লাহর প্রিত
পূর্ণ ঈমানদাির নয়। এমন হাজীরা েতা শয়তােনর ডােকও লাব্বােয়ক বেল।
তােদর
েবপর্দাগী
ও
রাজনীিতেত
পুঁিজবাদ,
জািতয়তাবাদ
ও
েসক্যুলািরজম প্রিতষ্ঠায় তােদর আগ্রহিট েতা তারই আলামত। এমন
ভন্ডেদর কারেণই বাংলােদেশ মত মুসিলম েদশগুিলেত হাজীর সংখ্যা
বাড়েলও আল্লাহর শিরয়তী িবধােনর প্রিতষ্ঠার িজহােদ লাব্বােয়ক বলা
েলােকর সংখ্যা বােড়িন। বরং িবপুল ভােব েবেড় চেলেছ শয়তােনর
হুকুেমর প্রিত লাব্বােয়ক বলার েলাক। তােদর কারেণ েলাকবল বাড়েছ
শয়তােনর দেল। ফেল বাড়েছ সূদী ব্যাংক, বাড়েছ পিততাপল্িল, বাড়েছ
দূর্নীিত, বাড়েছ মদ্যপান, েবপর্দাগী ও ব্যািভচার। বাংলােদেশর
রাজনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেত েতা এরূপ িবদ্েরাহীরাই িবজয়ী। এরা
হজ্ব পালন কের িনছক আচার রূেপ, আল্লাহর প্রিত আনুগত্েযর িমশনেক
িনজ জীবেন গ্রহণ করার সংকল্প িনেয় নয়।
\
আল্লাহতায়ালা চান, তাঁর বান্দাহ ইসলােম পুরাপুির প্রেবশ করুক।
জাহান্নােমর আগুণ েথেক বাঁচার এিটই একমাত্র পথ। পিবত্র েকারআেন
তাই বলা হেয়েছ,“উদখুলুস িসলেম কা’ফ্ফা” অর্থাৎ ইসলােম দািখল হও
পুরাপুির ভােব। তাই ঈমানদািরর অর্থ শুধু নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত
পালন নয়, বরং েসিট িমথ্যাচর্চা, সূদ-ঘুষ, ব্যািভচাির, েবপর্দাগীর
ন্যায় সকল প্রকার অবাধ্যতা েথেক দূের থাকা। নইেল েনেম আেস কিঠন
আযাব। মহান আল্লাহর েস কেঠার েঘাষণািট এেসেছ এভােব,“তেব িক
েতামরা িকতােবর িকছু অংেশ িবশ্বাস কর এবং িকছু অংশেক প্রত্যাখান
কর? সুতরাং েতামােদর মধ্েয যারা এরূপ কের তােদর একমাত্র প্রিতফল

পার্িথব জীবেন হীনতা এবং িকয়ামেতর িদন তারা কিঠনতম শাস্িতর মধ্েয
িনক্ষপ্ত হেব। তারা যা কের আল্লাহ েস সম্বন্েধ েবখবর নন।” –(সুরা
বাকারা, আয়াত ৮৫)। ইসলােম পুরাপুির প্রেবেশর েস ছবকিট েদয় হজ্ব।
এবং েসিট লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্যিট েচতনার গভীের প্রথীত করার
মধ্য িদেয়। তখন মু’িমন ব্যক্িতিট শুধু আযােনর ডােক বা হজ্েবর
ডােক লাব্বােয়ক বেল না, বরং লাগাতর লাব্বােয়ক বেল মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত হুকুেম। লাব্বােয়ক বেল িজহােদর ডােকও।
হজ্বকােল ক্বাবার পিবত্র অঙ্গণ েযমন প্রবল ভােব মুখিরত হয়
“লাব্বােয়ক” ধ্বিণেত, েতমিন “লাব্বােয়ক” বলার েজায়ার শুরু হয়
মুসিলম েদেশর রাজনীিত, সংস্কৃিত ও ধর্মকর্েমও। এবং েসিট মহান
আল্লাহতায়ালার শিরয়িত হুকুম পালেন। ইসলােমর েগৗরব কােল েসিটই েতা
িছল মুসিলম সমােজর সংস্কৃিত। ফেল আল্লাহতায়ালার সাহায্য এেসিছল
এবং তােত িবজয় এেসিছল মুসিলমেদর।

আযােবর গ্রােস
েকান

জনপেদ

রহমত

নািযেলর

েযমন

প্েরক্ষাপট

থােক,

েতমিন

থােক

আযােবরও। আযােবর রেয়েছ নানারূপ।
মুসিলমেদর আজেকর েয পরাজয়,
অপমান, শত্রুশক্িতর অিধকৃিত ও ধ্বংস-প্রক্িরয়া –এগুিলেক িক রহমত
বলা যায়? এগুেলা েতা আল্লাহতায়ালার বহু প্রিতশ্রুত আযাব এবং
অর্িজত হেয়েছ তােদর িনেজেদর হােত। িবশ্েবর প্রায় ১৫০ েকািট
মুসিলেমর মানসম্মান ও ইজ্জেতর এখেনা িক িকছু অবিশষ্ঠ আেছ? স্েরফ
খাদ্য-উৎপাদন, িশল্প-উৎপাদন, সড়ক-উন্নয়ন বা িশক্ষার হার বািড়েয়
িক এ হীনতা ও অপমান েথেক মুক্িত পাওয়া যায়? আযাব আেস ব্যর্থতার
শাস্িত রূেপ। মুসিলমেদর মােঝ েস ব্যর্থতা িক কম? নামায-েরাযাহজ্ব-যাকাত পালন কের, এমন েলােকর সংখ্যা মুসিলম িবশ্েব েকািট
েকািট। িকন্ত ক’জেনর মােঝ মহান আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক
বলার সামর্থ্য। বরং িবপুল ভােব েবেড়েছ এমন মানুেষর সংখ্যা যারা
লাব্বােয়ক বলেছ শয়তানী শক্িতবর্েগর ডােক। এিটই মুসিলমেদর সবেচেয়
বড় ব্যর্থতা। এরূপ ব্যর্থতা আযাব েডেক আনেব েসিটই িক স্বাভািবক
নয়?

মুসিলমেদর ব্যর্থতািট প্রকট ভােব ধরা পেড় ইসলাম েথেক তােদর দুের

সরা ও ইসলািম িবধােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর মােঝ। এর ফেল মুসিলম
েদশগুিলেত িবপুল সংখ্যায় েবেড়েছ েচার-ডাকাত, খুিন, সন্ত্রাসী,
সূদেখার,
ঘুষেখার,
মদেখার
ও
ব্যািভচািরর
সংখ্যা।
মুসিলম
রাষ্ট্রগুিলর রাজনীিত, অর্থনীিত ও আইন-আদালত মূলতঃ তােদর হােতই
িজম্িম। েদেশর সর্বাঙ্গণ জুেড় েবেড়েছ মহান আল্লাহতায়ালার
অবাধ্যতা। এবং েকাথাও বাস্তবায়ন ঘেটিন শিরয়েতর। অথচ পিবত্র
েকারআেন সুস্পষ্ট েঘাষণািট হেলা,“যারা আল্লাহতায়ালার নািযলকৃত
িবধান অনুযায়ী যারা িবচার ফয়সালা কের না তারা কােফর, …তারা জােলম
..তারা ফােসক।” –(সুরা মােয়দা,আয়াত ৪৪-৪৭)।” ধর্মপালেনর নােম
মুসলমানেদর মােঝ যা েবেড়েছ তা হেলা ইসলােমর আংিশক অনুসরণ মাত্র।
ইসলােমর বাঁিক অিত গুরুত্বপূর্ণ িবধানগুিলর িবরুদ্েধ চলেছ লাগাতর
িবদ্েরাহ। এবং েস িবদ্েরােহর কারেণ পরাভুত হেয়েছ শিরয়ত, হুদুদ,
মুসিলম ঐক্য ও েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা। এরূপ আংিশক অনুসরণ ও িবদ্েরাহ
মহান আল্লাহতায়ালার আযাব েডেক আনেব –েসিটই িক স্বাভািবক নয়?

মন-মগজ ও িচন্তা-েচতনার ভূিম কখেনাই খািল থােক না। েস ভূিমেত
আল্লাহর িজকর ও তাঁর ডােক লাব্বােয়ক বলার েচতনািট স্থান না েপেল
তা ত্বিরৎ অিধকৃত হয় শয়তােনর
হােত। শয়তােনর অিধকৃত েস েচতনার
ভূিমেত শয়তােনর িবধান প্রিতষ্ঠায় লাব্বােয়ক ধ্বিন উঠেব –েসিটই
েতা স্বাভািবক। বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত পিততাবৃত্িত,
সূদ-ঘুষ ও দূর্নীিত েযরূপ প্রবলতর হেয়েছ -েসিট েতা শয়তােনর
অিধকৃিতরই দিলল। এরূপ অিধকৃিতর কারেণই িশরক, জািতয়তাবাদ,
ফ্যািসবাদ, েগাত্রবাদ, বর্ণবাদ, সমাজবাদ, পূিজবােদর ন্যায় দুষ্ট
মতবাদগুেলাও মুসিলম ভূিমেত িবপুল সংখ্যক অনুসাির পায়। একই কারেণ
ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবেনর েয অঙ্গণগুিলেত ইসলামী িবধানশূণ্য,
েস
অঙ্গণগুিল
অিধকৃত
হেয়েছ
শয়তােনর
এেজন্ডা
ও
ধ্যানধারণায়। এবং আদালত শিরয়তশূণ্য হওয়ােত েস অঙ্গণ অিধকৃত হেয়েছ
কােফরেদর প্রণীত আইেনর হােত। মুসিলম েদেশর রাজনীিত, িশক্ষাসংস্কৃিত, প্রশাসন, েসনাবািহনী ও পুিলেশর ক্েষত্রগুিল অিধকৃিত
হেয়েছ তােদর হােত যােদর অিধকাংশই ‘লাব্বােয়ক’ বেল শয়তােনর ডােক।
মুসিলম উম্মাহর জন্য এর েচেয় বড় িবপর্যয় আর িক হেত পাের? মুসিলম
েদশগুিলেত আজ েয িবধান প্রিতষ্িঠত েসিট আল্লাহর িবধান নয়,েসিট
মানুেষর গড়া। ইসলােমর বদেল প্রিতষ্ঠা েপেযেছ েসকুলািরজম। শয়তােনর
অিধকৃত ভূিমেত মহান আল্লাহতায়ালার রহমত েনেম আসেব েসিট িক আশা
করা যায়?

ইব্রািহমী ইনষ্িটিটউশন
হজ্ব মূলতঃ হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও তাঁর পিরবােরর সূন্নত। এিট হল
আিদ িপতার আদর্েশর সােথ পরবর্তীকােলর মুসলমানেদর একাত্মতার মহড়া।
আল্লাহপাক তাঁর এই মহান বান্দাহ ও তাঁর পিরবারেক এভােবই
মহাসন্মািনত কেরেছন। আল্লাহতায়ালা চান তার অনুগত বান্দাহগণ হযরত
ইব্রাহীেমর (আ) আদর্েশ গেড় উঠুক। গেড় তুলুক এমন এক বািহনী যার
প্রিতিট ৈসিনক হযরত ইব্রািহম (আ)এর মতই আল্লাহর প্রিতিট িনর্েদেশ
দ্িবধাহীন িচত্েত লাব্বােয়ক বলেব। অনুগত বান্দােদর জন্য িতিনই
শ্েরষ্ঠতম মেডল। েস মেডেলর অনুসরেণ নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবােয়
েকরাম শতকরা শতভাগ সফল হেয়েছন। ফেল নবীজী(সাঃ)র েস সফলতার কারেণই
তাঁর ও তাঁর সাহাবােদর যুগেক মানব জািতর ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ যুগ
বলা হয়। ইসলােমর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) েকান নতুন ধর্েমর
প্রবর্তন কেরনিন। বরং িতিন হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র ধর্মেকই
িনষ্ঠার সােথ অনুসরণ কেরিছেলন, এবং েস দ্বীনেকই ফরজ করা হেয়েছ
সকল মানব জািতর জন্য। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক নবীজী (সাঃ)র
উপর নািযল কৃত েস িনর্েদশিট হেলা এরূপঃ “আপিন বেল িদনঃ আমার
প্রিতপালক আমােক সরল পথ প্রদর্শন কেরেছন। েসিট একাগ্রিচত্ত
ইব্রািহেমর িবশুদ্ধ ধর্ম। িতিন মুশিরকেদর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না।”
–(সুরা আনয়াম, আয়াত ১৬১)।

বস্তুতঃ হজ্ব হেলা সূন্নেত হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর আেলােক
সত্যিনষ্ঠ
মর্েদ
মু’িমন
গড়ার
পিবত্র
ইনষ্িটিটউশন।
এ
ইনষ্িটিটউশেনর িশক্ষক শুধু হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর সােথ
পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) ও স্ত্রী িবিব হােজরা। হজ্ব ও ওমরা
পালনকাির প্রিতিট ব্যক্িত হেলা এ ইনষ্িটিটউশেনর ছাত্র। ছাত্র
তারাও যারা প্রিতবছর ঈদুল আযহা’েত অংশ েনয় ও েকারবানী েদয়। প্রিত
ইনষ্িটিটউশনই সুিনর্িদষ্ট একিট দর্শন েদয়; েদয় িবেশষ েচতনা ও
মূল্যেবােধর
পিরচর্যা।
এখােন
েস
দর্শনিট
হেলা,
মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ আত্মসমর্পণ ও তাঁর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক
বলা। পিবত্র েকারআেন আত্মসমর্পেণর েস দর্শনিট বর্ননা করা হেয়েছ
এভােব, “ক্বূল, ইন্নাস সালািত ওয়া নুসুিক ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া
মামািত িলল্লািহ রাব্িবল আ’লািমন।’’ অর্থঃ “বলুন (েহ মুহাম্মদ),
িনশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার েকারবানী, আমার েবঁেচ থাকা ও আমার

মৃত্যু -সবিকছুই রাব্বুল আলামীেনর জন্য।” –(সুরা আনআম, আয়াত
১৬২)। হাদীেস এেসেছ, নবীজী (সাঃ) এ আয়াতিট পাঠ করেতন পশু
েকারবানী কােল। হযরত ইব্রািহম (আঃ) িছেলন আল্লাহতায়ালার প্রিত
দ্িবধাদ্বন্দহীন আত্মসমর্পেণর প্রতীক। প্রতীক িছেলন তাঁর প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলায়। এমন ব্যক্িতেক বলা হয় হািনফ তথা অিত
িনষ্ঠাবান মুসিলম। এবং তাঁেকই বলা হয় মুসিলম উম্মাহর আিদ িপতা।
েকারবানী িনছক পশু েকারবানী নয়,বরং িনেজর মধ্েয েবেড় উঠা পশুেচতনা তথা স্বার্থ-িচন্তার েকারবানী। মুসিলেমর পিরচয়িট হেলা, েস
িনেজেক খুিশ করেত বাঁেচ না; বরং বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ
করার লক্ষ্েয। হজ্ব ও ঈদুল আযহার পশু েকারবানীর মধ্েয িদেয় েস
েচতনােকই প্রিতষ্ঠা েদয়া হয়। ঈমানদােরর জীবেন এিটই হেলা বাঁচবার
মূল প্েররণা। হজ্ব ও ওমরাহ’র অনুষ্ঠানগুিল এবং ঈদুল আযহার পশু
েকারবানী মূলতঃ েসিটই েশখায়।

হযরত ইব্রািহম (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্েরর দ্বীেন হািনেফর সােথ
ঈমানদারেক একাত্ম করার লক্ষ্েযই হজ্ব ও ওমরায় ফরজ করা হেয়েছ নানা
রূপ রসম বা অনুষ্ঠান। েসগুেলা পালন না করেল হজ্ব হয় না। িবিব
হােজরা তার িশশুপুত্েরর তৃষ্ণা েমটােত েযভােব পািনর েখাঁেজ
সাফওয়া ও মারওয়ার মােঝ েদৗিড়েয়িছেলন আজও
প্রিতিট হাজীেক -তা
বৃদ্ধ েহাক বা েজায়ান েহাক, নারী েহাক বা পুরুষ েহাক, রাজা েহাক
বা প্রজা েহাক, সকলেকই েসভােব েদৗড়ােত হয়। ‘সায়’ অর্থ প্রেচষ্ঠা।
পািনহীন মরুভূিমর মােঝও হতাশ না হেয় িবিব হােজরা েযরূপ পািনর
েখাঁেজ স্বেচষ্ট হেয়িছেলন, েতমিন স্বেচষ্ট হেত হেব প্রিতিট
মুসলমানেক জীবন-সমস্যার সমাধােন। তথা কল্যাণকর কােজ। এখােন েকান
অলসতা চেল না। তাঁর েস িনরলস প্রেচষ্ঠািট মানব জািতর জন্য এতটাই
িশক্ষণীয় েয িবিব হােজরার েস সূন্নত প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ হজ্েবর ফরজ
িবধান রূেপ। সভ্যতা সভ্যতর হয় এবং মানব-জীবন উন্নততর হয় েতা
কল্যাণ কর্েম এমন প্রাণান্তকর প্রেচষ্ঠার কারেণই। এ েচতনােতই
মুসিলম িভক্ষুক হয়না, হতাশ ও হেতাদ্যম হয় না। এবং কর্ম েথেক
অবসরও েনয় না। বরং সর্বাবস্থােত আল্লাহর অনুগ্রহ তালােশ িনেজর
েমধা, অর্থ, শ্রম, সময় ও রক্েতর িবিনেয়াগ কের। মু’িমেনর “সায়”
তাই স্েরফ সাফা ও মারওয়ার মােঝ েশষ হয় না, বরং েসিট আমৃত্যু চেল।
মু’িমেনর জীবেন এজন্য েকান অবসর বা িরটায়ারেমন্ট নাই। কর্ম েথেক
অবসর েনয়ািট মূলতঃ েসক্যুলার ধারণা।

িবিব হােজরা িছেলন একজন দাসী। তাই ইব্রািহম (আ)এর িনঃসন্তান
প্রথম স্ত্রী িবিব সারার আপত্িত িছল না তাঁেক স্বামীর দ্িবতীয়
স্ত্রী িহসােব গ্রহণ করায়। আল্লাহর প্রিত িনষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্েযর
কারেণই িবিব হােজরা পুরস্কৃত হেয়েছন। আল্লাহপাক এভােব সম্মািনত
কেরেছন এক নারীেক। তার মর্যাদা এতই িবিব হােজরার সূন্নত পালন না
করেল হজ্ব হয় না। এমন সম্মান েকান রাজাবাদশাহ বা সম্ভ্রান্ত
বংেশর েকান অিভজাত নরনারীর ভাগ্েয জুেটিন। েকান পয়গম্বেরর
ভাগ্েযও জুেটিন। বরং েপেয়েছ এমন এক বৃদ্ধা মা, ঈমােনর পরীক্ষায়
যার
অর্জনিট
িছল
অিত
উচু
েলেভেলর।
যখন
মক্কার
িনর্জন
মরুপ্রান্তের তাঁেক খাদ্যহীন, পানীয়হীন ও ঘরহীন স্থােন বসবােসর
িনর্েদশ পান তখন িনর্দ্িবধায় লাব্বােয়ক বেলন। এ িছল করুনাময়
আল্লাহর উপর তাঁর গভীর ঈমােনর প্রমাণ। তাঁর অটল িবশ্বাস িছল, এ
িবশ্েব সব িকছুই চেল মহাকরুণাময় আল্লাহতায়ালার পিরকল্পনা মািফক।
যার পক্ষ েথেক মক্কা থাকার িনর্েদশ এেসেছ, িনশ্চয়ই এর মধ্েয তাঁর
েকান পিরকল্পনা আেছ। এ িবজন ভূিমেত জীবন-ধারেণর সামগ্রী
েজাগােনার দািয়ত্ব করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার। িতিন মরুর বুেক
কীটপতঙ্গেদর খাদ্য েজাগান। বান্দা রূেপ ঈমানদােরর দািয়ত্ব তাঁর
হুকুম পালন। তাই িনঃসংেকােচ েসিদন লাব্বােয়ক বেলিছেলন।

আমেলর পুরস্কৃত েতা হয় তার িনয়েতর িভত্িতেত। আল্লাহতায়ালা েদেখন
বান্দার েকারবানীর িনয়ত ও আত্মিনেয়াগিট। েস িনয়ত ও আত্মিনেয়ােগ
হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর মােঝ িক েকান কমিত িছল?
হযরত ইব্রািহম (আঃ) যখন িনেজর েচাখ েবঁেধ পুত্র ইসলােমর গলায়
ছুিড় চালাচ্িছেলন, তখন হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)-এ
দুজেনর েকউ জানেতন না েয আল্লাহতায়ালা হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র বদেল
েভড়ােক েসখােন েকারবানীর জন্য েপশ করেবন। খােলছ িনয়েতর কারেণই
তােদর েকারবানী েসিদন মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের গৃহীত হেয়িছেল।
পশু েকারবানীর মধ্য িদেয় তােদর েস েকারবানীর সূন্নত পালন করেত হয়
িবশ্েবর মুসিলমেদর। এিট না করেল হাজীেদর হজ্ব পালনই হয় না।

হজ্ব িনেজই েকান লক্ষ্য নয়, মানুষেক একিট মহত্বর লক্েষ গেড়
েতালার প্রক্িরয়া মাত্র। আল্লাহর চুড়ান্ত লক্ষ্যিট হেলা ধর্ম,
মতবাদ, ঐিতহ্েযর নােম প্রচিলত সকল িমথ্যার উপর তাঁর দ্বীনেক তথা
ইসলামেক িবজয়ী করা। বস্তুতঃ এিট হেলা িমথ্যার উপর সত্েযর িবজয়।

মানব সভ্যতার বুেক এর েচেয় েকান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নাই। েকান
িবেবকমান মানুষ এ ইস্যুেত িনরব থাকেত পাের? পিবত্র েকারআেন বলা
হেয়েছ,”িহদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ িতিন তাঁর রাসূলেক প্েররণ কেরেছন
এ জন্য েয দুিনয়ার সকল দ্বীেনর উপর এিট িবজয়ী হেব।-(সুরা ছফ,আয়াত
৯)। তেব এ িবজয় এমিনেত আেস না। এ কাজ েফেরশতােদরও নয়। বরং একাজ
িনতান্তই মানুষেদর। এ কাজ সমাধার জন্য েফেরশতা হওয়ার েযমন
প্রেয়াজন েনই, েতমিন সুিফ বা দরেবশ হওয়াও জরুরী নয়। বরং চাই
িজহাদ। চাই েস িজহােদ অর্থদান, শ্রমদান, রক্তদান, এমনিক
প্রাণদান। ইসলাম-িবেরাধীেদর িনর্মূেল জরুরী হেলা এমন এক বািহনীর
যারা আল্লাহর প্রিতিট িনর্েদেশর প্রিত িনষ্ঠারসােথ লাব্বােয়ক
বলেব। েযমনিট হযরত ইব্রািহম (আ) বেলিছেলন। নইেল িবজয় অসম্ভব।
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েফেরশতাকুল েনেম আেস একমাত্র তখনই যখন
পৃিথবী পৃষ্েঠ এমন একিট বািহনী আল্লাহর পেথ জান ও মােলর
েকারবানীেত প্রস্তুত হেয় যায়। আল্লাহর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ
(সা) এমন একিট বািহনী গড়েত েপেরিছেলন বেলই িতিন িবজয়ী হেয়িছেলন।
মুসলমানরাই হচ্েছ এ কােজ তার একমাত্র বািহনী। পিবত্র েকারআেন
আল্লাহতায়ালা েস বািহনীেক আখ্যায়ীত কেরেছন ‘িহযবুল্লাহ’ বা
আল্লাহর দলরূেপ। তেব িনছক দলই যেথষ্ট নয়। েস দেলর জন্য লাগাতর
ট্েরিনংও অপিরহার্য। েস ট্েরিনং শুধু ৈদিহক নয়; আর্িথক ও আত্মীক
হওয়াটাও জরুরী। নইেল অর্থ, রক্ত ও অর্থদােনর জজবা আসেব কীরূেপ?
হজ্েবর মধ্েয সমন্বয় ঘেটেছ সবগুেলারই। লাব্বােয়ক হেলা বস্তুতঃ এ
বািহনীর শপথ বাক্য। এখােন শপথ আল্লাহর প্রিত িনঃশর্ত আনুগত্েযর।
এিট হেলা তাঁর লা-শিরক ওয়াহদািনয়ােতর স্বীকৃিত এবং েস সােথ
আল্লাহর ডােক সদাসর্বদা লাব্বােয়ক বলার। হাজীেদর তাই বলেত
হয়,”লাব্বােয়ক, আল্লাহুম্মা লাব্বােয়ক,লাব্বােয়ক লা-শািরকা লাকা
লাব্বােয়ক, ইন্নাল হামদা ওয়ান িনয়ামাতা লাকাওয়াল মুলক, লা-শািরকা
লাকা লাব্বােয়ক।”

উম্মূক্ত িমউিজয়াম
ইসলােমর িবজয় আনার দায়ভারিট একার নয়, এ কাজ সমষ্িটর। একাকী সাধু,
সুিফ বা দরেবশ হওয়া যায়, িকন্তু তােত আল্লাহতায়ালার মুজািহদ হওয়া
যায় না। ইসলামেক িবজয়ী করার িমশেন শরীকও হওয়া যায় না। তাই সাধু,
সুিফ বা দরেবেশর বৃদ্িধেত আল্লাহতায়ালার িভশন িবজয়ী হয়না। তােত
মুসিলম িবশ্ব েথেক কােফরেদর অিধকৃিত িনর্মূল হয় না। ইসলােমর িবজয়
আনেত অন্যেদর সােথ একতা গড়েত হয়। তাই প্রেয়াজন, আল্লাহতায়ালার

বািহনীর অন্যেদর সােথ একত্ের বসার। প্রেয়াজন হেলা, নানা বর্ণ,
নানা ভাষা ও নানা েদেশর এ িবশ্ববািহনীর ৈসিনকেদর পারস্পািরক
পিরচেয়র। প্রেয়াজন হেলা, এেক অপেরর সমস্যার অনুধাবেনর এবং একসােথ
িচন্তাভাবনা
ও
স্ট্রািটজী
প্রণয়েনর।
এজন্য
জরুরী
হেলা
িবশ্বমুসিলেমর
সম্েমলন।
জরুরী
প্যান-ইসলািমক
ভাতৃত্ব।
তাই
মুসলমান হওয়ার অর্থই হেলা প্যান-ইসলািমক েচতনার ৈসিনক হওয়া।
িবশ্বভাতৃত্ব তাই মুসলমােনর রাজৈনিতক শ্েলাগান নয়, বরং তাঁর
ঈমােনর স্বাভািবক ও স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ। ফেল ঈমানদার ব্যক্িত
পুতুল-পুজােক যতটা ঘৃনা কের, ততটাই ঘৃনা কের বর্ণবাদ, েগাত্রবাদ
ও জাতীয়তাবাদেক। কারণ এগুেলা হেলা মুসিলম উম্মাহর িবশ্বজনীন
ভাতৃত্েবর েচতনা-িবনাশী ভাইরাস। আজ
মুসিলমগণ েযভােব িবভক্ত ও
িবপর্যস্ত -েসিট মূলতঃ ভূেগাল, ভাষা, বর্ণ ও েগাত্র-িভত্িতক
েচতনার নাশকতার ফসল।

পারস্পিরক িবভক্িত ও িবচ্িছন্নতার কিবরা গুনাহ েথেক বাঁচােত হজ্ব
নানা ভাষা, নানা বর্ণ, নানা মজহাব ও নানা েদেশ িবভক্ত
মুসিলমেদরেক এক িবশ্বসম্েমলেন হািজর কের। এখােন ধিন-দিরদ্র,
রাজা-প্রজা, সাদা-কােলা সবার েপাষাক েযমন এক, েতমিন আত্মার আকুিত
এবং উচ্চরণও অিভন্ন। লক্ষ্য একিটই এবং েসিট হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলা এবং তাঁেক খুিশ করা। মুসিলম
উম্মাহর এমন এক মহািমলেনর লক্ষ্েযই আল্লাহপাক তার িনেজর ঘর
বায়তুল্লাহ গেড়িছেলন। েসিটও িনর্িমত হেয়িছল ইব্রািহম (আঃ) ও তাঁর
পুত্র ইসমাইল (আঃ)র হাত িদেয়। এিটই হেলা মানব জািতর ধর্মীয়
ইিতহােস প্রাচীনতম ইন্সিটিটউশন। মক্কা নগরীিট েস ইিতহােসর স্মৃিত
িবজিড়ত এক উম্মুক্ত িমউিজয়াম। এখােন পা েরেখিছেলন হযরত ইব্রািহম,
হযরত ঈসমাইল, িবিব হােজরা, েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর
িবখ্যাত সাহাবাগণ। এ নগেরর প্রিতিট প্রান্তর, প্রিতিট অিলগিল,
প্রিতিট পাহাড় এবং প্রিতিট ধুিলকণায় জিড়ত রেয়েছ মানব ইিতহােসর
শ্েরষ্ঠতম সন্তানেদর স্মৃিত। এখােন রেয়েছ হাজের আসওয়াদ, মাকােম
ইব্রািহম, আরাফা, িমনা ও েমাজদােলফা। মােরফােতর তথা আল্লাহর
সান্িনধ্যলােভর প্রানেকন্দ্র হেলা এগুিল। আল্লাহতায়ালার ৈসিনকেদর
শপথ বাক্য উচ্চারেণর এর েচেয় পিবত্রতম আেয়াজন আর িক হেত পাের?
মহান আল্লাহতায়ালার শ্েরষ্ঠ সন্তােনরা মানব সভ্যতার এ শ্েরষ্ঠ
ভূিমেত
দাঁিড়েয়ই
আল্লাহতায়ালার
িনর্েদেশর
জবােব
লাব্বােয়ক
বেলিছেলন। ফেল গেড় উেঠিছল মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠতম মানব।

ইিতহােসর েসই একই মঞ্েচ দাঁিড়েয় একই শপথ উচ্চারন কের িবশ্েবর
নানা েকান েথেক আগত আধুিনক যুেগ ঈমানদারগণও। আধ্যাত্িমক উন্নয়েনর
এর েচেয় পিবত্রতম স্থান এবং পিবত্রতম আেয়াজন আর িক হেত পাের?

গুরুতর ভাবনার িবষয়
আন্তর্জািতক এ মহাসম্েমলেনর আেয়াজক মহান আল্লাহতায়ালা েখাদ িনেজ।
নইেল ইিতহােসর সর্ববৃহৎ এ সম্েমলনিট েচৗদ্দ শত বছর ধের সম্ভব হত
না। নানা যুদ্ধ-িবগ্রহ ও দুর্যেগর মােঝও এ িবশাল সম্েমলনিট
সুচারুভােব সম্পন্ন হেয় আসেছ যুগ যুগ ধের। অন্যরা এখােন েমহমান,
আল্লাহতায়ালা এখােন েমজবান। উদ্েদশ্য
মহান আল্লাহতায়ালার
সন্তুষ্িট অর্জন হওয়ায় এ সম্েমলেন েযাগ হয় পিবত্রতা। লক্ষ্য যখন
এক ও অিভন্ন, তখন দ্বন্দ থােক না। দলাদিলও থােক না। নানা
িবিভন্নতা েথেক এেস এখােন এেস সবাই অিভন্ন হেয় যায়। িবশ্েবর নানা
প্রান্ত েথেক ধর্মপ্রাণ মানুষ এখােন ছুেট আেস িনজস্ব
কােরা অনুদােনর প্রেয়াজন হয়না। েহজােজর পুণ্যভূিম যখন

অর্েথ।
ৈবষিয়ক

সম্পেদ দিরদ্র্য িছল তখনও এ হজ্ব আেয়ািজত হেয়েছ মানুেষর িনজস্ব
উদ্েযােগ। মক্কা হেলা ইসলােমর মূক্ত নগরী। এখােন আসার জন্য
অনুমিতরও প্রেয়াজন েনই। আসেত বাধা েদওয়াই পরম অধর্ম। বাধা িদেল
েস বাধা অপসারণ করা সকল মুসলমােনর ধর্মীয় দািয়ত্ব হেয় পেড়।
এভােবই িনরাপত্তার িনশ্চয়তা েদয়া হেয়েছ এ িবশ্ব সম্েমলেন।

িমনায় অবস্থান, আরাফার মহাজমােয়ত, েমাযদািলফায় রাত্িরযাপন,
ক্বাবার েতায়াফ এবং শয়তােনর স্তম্েভ পাথর িনক্েষেপর পর মুসিলম
িবশ্েব আেস ঈদুল আযহা। আেন ঈদ তথা খুিশ। ঈেদর কারণিট িনেজর বা
অন্েযর জন্ম নয়, বরং িনেজর অর্িজত সাফল্য। মাতৃগর্ভ েথেক িনেজর
জন্মলােভ ব্যক্িতর িনেজর েকান কৃিতত্ব থােক না, েস দানিট েতা
মহান আল্লাহর। ফেল প্রশংসা েতা একমাত্র তারই প্রাপ্য। তাই
অন্যান্য ধর্েম ধর্মীয় েনতার জন্মিদবস পালেনর রীিত থাকেলও ইসলােম
েসিট নাই। সাহাবােয় েকরাম নবীজী (সাঃ)র জন্ম িদন পালেন কেরেছন েস
নিজর েনই। মুসলমােনর জীবেন প্রকৃত ঈদ মাত্র দুিট। একিট মােহ
রমযােনর,অপরিট ঈদুল আযহার। এ দুিট ঈেদ উযপািপত হয় ঈমানদােরর
জীবেনর দুিট িবশাল িবজয়। একিট মােহ রমযােনর মাসব্যাপী েরাযা
পালেনর, অপরিট হজ্ব পালেনর তথা আল্লাহর ডােক লাব্বােয়ক বলার।

হজ্ব েযন েরাজ-হাশেরর মহড়া। সর্বত্র এক েপাষাক, এক বর্ণ, এবং একই
আওয়াজ। সবার মধ্েয একই েপেরশানী। নানা েদেশর ও নানা ভাষার মানুষ
এখােন এক মানবসমুদ্ের লীন। মাথায় টুিপ েনই, পােয় জুতা েনই, গােয়
জামা েনই, আিভজাত্য প্রকােশর েকান মাধ্যমও েনই। দুই টুকেরা িসলাই
হীন কাপড় িনেয় সবাই এখােন একই সমতেল। কাফেনর কাপড় পের লােশরা েযন
কবর েথেক লােখ লােখ েবিরেয় এেসেছ। সাদা-কােলা, আিমর-ওমরাহ, নারীপুরুষ সবাই এখােন একাকার। সবাই ছুেটেছ একই লক্ষ্েয। বান্দার মন
িনংড়ােনা লাব্বােয়ক ধ্বিন স্মরণ কিরেয় েদয় মহান আল্লাহতায়ালার
উপস্িথিতেক। আল্লাহতায়ালার স্মরেণ েকঁেপ উেঠ বান্দার েদহ, মন তথা
সমগ্র অস্িতত্ব। এখােন ভয়, িবনয় ও আনুগত্েযর ভাব সর্বত্র। সবাই
ঘুরেছ আল্লাহতায়ালার ঘরেক েকন্দ্র কের। েরাজ হাশেরর িদেন মানুষ
েয কতটা অসহায় হেব হজ্ব েসিটই স্মরণ কিরেয় েদয়। মৃত্যূবরণ না
কেরও েযন মৃত্যুর অিভজ্ঞতা। ফেল প্েররণা েমেল সময় থাকেত জীবেনর
পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়েনর। ছবক েদয় েরাজ হাশেরর প্রস্তুিতর। গুরুত্ব
পায় মহান আল্লাহতায়ালার কােছ িহসাব েদওয়ার আেগ িনেজই িনেজর িহসাব
েনয়ার। পরকালীন সাফল্য লােভ এ মূল্যায়নটুকুই েতা মূল। এরূপ
উপলদ্িধ ছাড়া আল্লাহতায়ালােত পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও শয়তােনর দাসত্ব
েথেক মূক্িত কীরূেপ সম্ভব? হজ্ব েস সুেযাগই এেন েদয়। িকন্তু
আজেকর মুসিলম জীবেন হজ্েবর েস িশক্ষািট কই? েকাথায় েস
আত্মসমর্পণ? েকাথায় মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর জবােব লাব্বােয়ক?
মুসিলম উম্মাহর জীবেন এটাই িক সবেচেয় বড় ব্যর্থতা নয়? এরূপ
ব্যর্থতা িনেয় িক মুক্িত িমলেব িক আেখরােত? িবজয় ও েগৗরব জুটেব
িক এ জীবেন? প্রশ্ন হেলা, এ ব্যর্থতা িনেয় ভাবনা েকাথায়? প্রথম
সংস্করণ ২০/১০/২০১২, দ্িবতীয় সংস্করণ ১২/১০/২০১৩, তৃতীয় সংস্করণ
২৮/৯/২০১৪
চতুর্থ
সংস্করণ
Tweet:@drfmkamal; facebook.com/firozkamal

২৭/৮/২০১৮।

