
লেখকের েথা
‘জীবকের জাগরকে’ সিসরকজর প্রথম বই সিকো লবো ফুরাবার আকগ। বইটা আমার 
েক�া লে সপ্রয় আর বইটাকে সিকর গ� দুবিকর েক�া েক�া িটোর লে জন্ম হকয়কি, 
�া বকে লেষ েরার মক�া ো। েীভাকব শুেসরয়া আদায় েরকে আল্াহ সুবহাোহু 
ওয়া �াআোর এই অপার সেয়ামক�র হে আদায় হকব, �া আমার জাো লেই; সেন্তু 
�াঁর শুেসরয়া জ্াপে েকর লেষ েরক� পারা আকদৌ সে িম্ভব? আেহামদুসেল্াহ।

লবো ফুরাবার আকগ বইটা েখে সেসখ, �খে আমার ধ্াে-জ্াে িব লেে বইটাকে 
সিকরই। আসম স্বপ্ন লদখ�াম—আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআোর ইচ্াক� এই বই 
যুবে-যুব�ীকদর পসরব�্ত কে ভূসমো রাখকি। �ারা িাোক�র প্রস� উদগ্ীব হকচ্, 
হারাম সরকেোে লিকে সদকচ্, ল�াে লমকমাসর লথকে সিকেট েকর সদকচ্ িমস্ত 
গাে, ো ো শুেকে রাক� �াকদর ঘুম হক�া ো। ল�াকের গ্াোসর লথকে �ারা মুকি 
সদকচ্ লিিেে িসব আর সভসিও, ো �াকদর কু-প্রবৃসতিকে তৃপ্ত েরক�া এেদা। 
�ারা সবেয়ী হকচ্, িমকয়র গুরুত্ব বুঝকি, �ারা সুন্াহ আর ে�ে পােকের সদকে 
ঝঁেকি, �জর আর �াকদর োো হকচ্ ো—বইটা সেখবার প্রাক্াকে এিবই ভাব�াম 
আর আল্াহর োকি অকেে দুআ ের�াম। আল্াহকে বে�াম, স�সে লেে আমার 
স্বপ্নগুকোকে িস�যি েকরে আর বইটাকে েবুে েকরে।

আেহামদুসেল্াহ, আল্াহর বারাোহ আর প্রোশ্য িাহায্য লে েী সজসেি, �া আসম 
বরাবকরর ন্ায় আবারও উপেসধি েরোম। লবো ফুরাবার আকগ বইটাকে সেকয় 
আসম লে লে স্বপ্ন এেদা মকে মকে আঁে�াম, হাঁটক� হাঁটক� লে দৃশ্যগুকো লদাো 
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সদকয় লেক�া আমার হৃদকয়, লিিবসেছুই আমার রব বাস্তকব পসরে� েকরকিে। 
লগাটা বাংোকদে ল�া বকটই, ভার�িহ সবকবের সবসভন্ প্রাকতের বাঙাসে জেকগাষ্ীর 
সবোে এেটা অংকের মাকঝ বইটাকে সেকয় লে উচ্ছাি, লে আগ্হ আসম লদকখসি, 
লিাশ্যাে সমসিয়া, লমইে ও ইেবকসে বইটা পোর পর লে িমস্ত পসরব�্ত কের েথা 
আসম শুকেসি মানুকষর োি লথকে, �া লদকখ আসম সববোি েসর লে, আমার মহাে 
রব আমার দুআগুকো েবুে েকরকিে। স�সে বইটাকে যুবে-যুব�ীিহ অকেে অকেে 
মানুকষর পসরব�্ত কের অসিো সহকেকব গ্হে েকরকিে, আেহামদুসেল্াহ।

বইটা প্রোকের দুবির লপসরকয় লগকি, সেন্তু এখকো সবসভন্ মাধ্কম প্রস�সেয়� 
অিংখ্য মানুষ বইটা পকে �াকদর পসরব�্ত কের েথা জাোকচ্ে। এ লে েী মধুর 
ভাকো োগা, �া বে্ত োর জন্ েথােথ েব্দ দুসেয়ার লোকো ভাষাক� মজু� লেই। 
আেহামদুসেল্াহ!

লবো ফুরাবার আকগ বইটাকে আসম বকেসিোম ‘িাসজদ’ ত�সরর সমেে। 
প্ারািসসেেযিাে িাসজদ পকে োরা িাসজদ হক� চাইকব, �ারা েখে জােক� চাইকব 
িাসজদ হক� হকে �াকদর েী েী েরক� হকব, আসম বকেসিোম �ারা লেে লবো 
ফুরাবার আকগ বইটাক� লচাখ বুোয়। আসম ভীষেভাকব সববোি েসর—আসমিেভাকব 
সেকজকে পসরশুদ্ধ েরা ো লগকে েখকোই পরম পসবত্র�ার িন্াে োভ িম্ভব েয়। 
আমিার লিই শুদ্ধ�ার সদকে যুবে-যুব�ীকদর ধাবমাে েরক�ই আসম বইটার োকজ 
হা� সদকয়সিোম। লেকহতু যুবে বয়কির িমস্াগুকোর লভ�র সদকয় আসম সেকজও 
লে�াম এবং এখকো োই, �াই িমস্াগুকোকে সচসনি� েরা আমার জন্ েঠিে সেছু 
সিকো ো। লিই িমস্াগুকোর পরক� পরক� আসম হাঁটক� লচষ্া েকরসি এবং লবর 
েকর আেক� লচকয়সি লিিকবর িম্ভাব্য িবকচকয় িঠিে সচসেৎিাটাই।

অকেে পাঠে আমাকে লবো ফুরাবার আকগ বইকয়র সবি�ীয় সেসস্ত আোর অনুকরাধ 
েকরকিে। যুবে বয়কির লেকহতু িমস্ার অতে লেই এবং �া ক্রমবধ্ত মাে, �াই 
আমারও খুব ইকচ্ সিকো এই ধরকের আকরা বই সেকয় োজ েরার। আেহামদুসেল্াহ, 
মহাে রব আমার লিই বািোটাও পূরে েকরকিে। এবার সভন্ সেছু লহাে োকম এই 
সিসরকজর পকরর বইটা আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআো প্রোকের সুকোগ সদকেে 
আমাকে। আমার রকবর দরবাকর অফুরাে কৃ�জ্�া।

এবার সভন্ সেছু লহাে বইটা লবো ফুরাবার আকগ বইকয়র পকরর সেসস্ত। দুকটা বই 
প্রায় এেই ধাকঁচ লেখা। আসম লচষ্া েকরসি অধ্ায়গুকোকে জীবেিসেষ্ রাখক�, 
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োক� পাঠকেরা পোর িময় সেকজর অবস্াকে েল্পো েরক� পাকরে। সেসে বইটা 
হাক� সেকয় পেকবে, �ার লেে মকে হয় বইটা আসম �ার জন্ই সেকখসি এবং বইকয়র 
েথাগুকো লেে আসম �ার পাকে বকি বকি �াকে লোোসচ্। পাঠকের মকোকোগ োক� 
সবসচ্ন্ ো হয়, লিসদকে িকব্ত াচ্চ ি�ে্ত  থাোর লচষ্া েকরসি আসম, আেহামদুসেল্াহ।

এই বইক�ও পাঠকেরা অকেেগুকো িমস্ার িমাধাে পাকবে এবং আকরা পাকবে 
অকেে আোর আকোও। লেকহতু আসম খুবই আোবাদী এেজে মানুষ, �াই 
মানুষকে আো সেকয় বাঁচক� স্বপ্ন লদখাক�ই আসম ভাকোবাসি। আর লেেই-বা 
সেোরাবাদী হকবা? অসববোিীরা িাো আর োরা আল্াহর রহম� লথকে সেরাে হয়?

লবো ফুরাবার আকগ বইকয়র মক�া এই বই সেকয়ও আমার আোেকিাঁয়া স্বপ্ন। 
আল্াহর োকি প্রাথ্ত ো—স�সে এই বইটাকে লেে েবুে েকরে আর আমার োজাক�র 
অসিো বাসেকয় লদে। স�সে লেে আমাকে িব্ত দা মাটির মানুষ থাোর সুকোগ লদে। 
িমস্ত অহংোর, সরয়া আর বকোত্ব লথকে স�সে লেে আমাকে মুক্ত রাকখে।

বরাবকরর মক�াই আমার পাঠেকদর োকি অনুকরাধ—পো লেষ হকে বইটা সেকজর 
োকি লরকখ লদকবে ো। আপোর সেেটামিীয়, বন্ধু, ভাই-লবাে বা এমে োকরা োকি 
বইটা হস্তাতের েরকবে, োর জন্ বইটাকে আপসে দরোসর মকে েরকবে। িেে 
পাঠকের জন্ আমার অফুরাে ভাকোবািা। ভাকোবািা আর কৃ�জ্�া এই বইটার 
লপিকে োরা সবসভন্ভাকব শ্রম সদকয়কিে। কৃ�জ্�া িমোেীে প্রোেকের প্রস�, 
বইটাকে পাঠকের হাক� লপৌঁকি সদক� োব�ীয় বক্াবকস্তর ভার গ্হকের জকন্। 
আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআো লেে আমাকদর িবাইকে জান্াক�র িবুজ উদ্াকে 
এেসত্র� েকরে। আসমে।

ওয়ামা �াওস�ক্ী ইল্া সবল্াহ। 
আরিফ আজাদ 
arifazad.bd@outlook.com
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লখোির পা�া আকি এই এখাকে 134
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িমুকরের িাধ 185
এবার সভন্ সেছু লহাে 189



আপোকর আসম খঁুসজয়া লবোই

এক.

োসপ� জীবকের গল্প লথকেই বসে—আমরা েখে লরাকগ-লোকে ভুসগ, েখে 
েরীকর আমরা অনুভব েসর লোকো লরাকগর উপসস্স�, �খে আমরা িাক্তাকরর 
োকি োই। িাক্তার, সেসে আমাকদর িামকের লচয়াকর উপসবষ্ থাকেে মাথাভরস� 
িাক্তাসর-সবদ্া সেকয়, �ার োকি আমরা খুকে বসে আমাকদর অসুসবকধর 
আকদ্াপাতে। স�সে লবাঝার লচষ্া েকরে আমাকদর অসুস্�া। প্রকয়াজকে েন্ত্রপাস� 
সদকয় আমাকদর েরীর পরীক্া-সেরীক্াও েকরে। লরাগ সেে্ত কয়র পর আমাকদর 
ওষুধ ও জীবেোত্রার এেটা িে সেধ্ত ারে েকর সদকয় �া েথােথভাকব অনুিরে 
েরার েকঠার হঁুসেয়াসরও প্রদাে েকরে।

পরীক্ায় অকৃ�োে্ত  হকে সেংবা আোনুরূপ �ো�ে ো একে আমরা ছুকট 
োই সেক্েকদর োকি। �াকদর োকি—োরা আমাকদর লচাকখ অসধে�র লোগ্। 
কৃ�োে্ত�ার অথবা ভাকো �ো�কের পথ বা�কে সদক� োরা িসবকেষ পারদেশী, 
�াকদর দুয়াকর ধরো সদই আমরা। ভাকো �ো�কের রাস্তা বা�কে সদকয় �ারা ধন্ 
েকরে আমাকদর। কৃ�োে্ত  হক� হকে লে পথ ধকর এগুক� হকব, লে েকঠার-েঠিে 
িাধোয় লেকগ থােক� হকব মুখ বুকজ—লিই পথ �ারা আমাকদর সচসেকয় লদে। 

মাকঝ মাকঝ জীবে েখে দুসব্ত ষহ হকয় ওকঠ, েখে স�কে হকয় আকি জীবকের িমস্ত 
রং, �খে আমরা এমে োউকে খঁুসজ, লে আমাকদর এেটু আোর আকো লদখাকব। 
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এমে োউকে—োর োকি লগকে আমরা খঁুকজ পাকবা জীবকের ি্, োর স্পে্ত  লপকে 
হয়ক�া দপ েকর জ্বকে উঠকব সেভুসেভু হওয়া জীবে-প্রদীপ।

োসপ� জীবকের শূন্�াগুকোকে উতিম সবেল্প সদকয় প্রস�স্াপকের লবোয় আমাকদর 
থাকে আপ্রাে প্রকচষ্া। েখেই লোকো শূন্�ার বেকয় আমরা ঘুরপাে খাই, 
আমাকদর অবকচ�ে মে �ার সেকজর মক�া েকর লিই শূন্�া পূরকের লচষ্া েকর। 
বস্তু� মানুকষর িহজা� তবসেষ্যিই এটা। মানুষ শূন্স্াে পি্ েকর ো বকেই �া 
পূরকে লি িসবকেষ �ৎপর হকয় ওকঠ।

দুই.
লরাগ হকে আমরা িাক্তাকরর োকি ছুটি, পরীক্ায় ভাকো �ে োকভর উপায় জােক� 
ধরো সদই লোগ্ সেক্কের োকি। সবসষকয় ওঠা জীবকের ো�ো লথকে মুসক্ত লপক� 
আমরা পাগকের ম�ে খঁুকজ সেই পিক্র ব্যসক্ত, বস্তু অথবা মাধ্ম, ো-সেছু 
আঁেকে ধরকে আমরা লেঁকচ থাোর লপ্ররো লপক� পাসর; �কব েসদ প্রশ্ন েসর—
ে�কির �ােো লথকে বাঁচক� েখকো সে আমাকদর মে ব্যাকুে হকয় ওকঠ? লে 
কুপ্রবৃসতির বেকয় আকষ্পৃকষ্ লেঁকট আকি জীবে, লিই বেয় ভাঙক� েখকো সে 
হৃদকয় দাো লেঁকধকি এেটুখাসে িাহি?

েরীকর লরাগ বািা বাঁধকে �াকে আমরা িমস্া বেসি। পরীক্ায় অকৃ�োে্ত  হওয়াকে 
িােসি অপ্রাসপ্ত বকে। জীবকের ি্প�কের োম সদকয়সি হ�াো; সেন্তু কুপ্রবৃসতির লে 
জাকে আসম িারাটাজীবে ধকর আটো পকে আসি, �ার জন্ লোকো োম সেংবা 
লোকো অসভধা েখকো সে লভকবসি এেবারও?

লে �ােো আমাকে দূকর িসরকয় লরকখকি আল্াহর তেেটযি লথকে, লে লধাঁো আমাকে 
আমিমগ্ন েকর লরকখকি অবাধ্�ায়, লে আমিপ্রবঞ্চোয় লেকট োকচ্ জীবকের লিাোসে 
িময়, লিই িেকিার অন্োর লথকে পাোক� েখকো সে আমার মে লচকয়কি?

লেে আসম বারবার বস্ হকয় োই ে�কির লেেকে? লেে কুপ্রবৃসতির মায়াজাে লভদ 
েরা আমার জন্ দুরূহ হকয় ওকঠ? লেে বৃকতির এেই লেক্রে আমার সে�যি ভুকের 
সবচরে? লে উকদেকশ্য দুসেয়ায় আমার আগমে, লিই উকদেশ্য লথকে লেে আসম 
ভীষেরেম সবচ্যি�? রুকহর জগক� মহামসহম আল্াহ েখে আমাকে উকদেশ্য েকর 
বকেসিকেে, ‘আসমই সে ল�ামার রব েই?’, �খে আসম মকহাৎিাকহ, আেক্ 
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আমিহারা হকয়, সবস্ময়মাখাকো েকঠে বকেসিোম, ‘অবশ্যই, আপসেই আমার রব।’[1] 
�কব আজ লেে ভুকে লগোম আমার জীবকের লিই প্রথম আর পরম স্বীকৃস�র েথা?

এই লে কুপ্রবৃসতির বাঁধকে আসম বস্ হকয় আসি, লিই শৃঙ্খে ভাঙার উপায় েী? 
লোে উপাকয় আসম সেকজকে মুক্ত েরক� পারকবা এই লচারা�াঁদ লথকে? লোে পকথ 
সেসহ� আমার মুসক্ত? েীভাকব আসম জীবকের লিই আিে উকদেকশ্যর বাঁকে স�রক� 
পারকবা—এিব সেকয় েসদ এেটু ভাববার ফুরি� পাই, আমার জন্ িমাধাে সেকয় 
এসগকয় আিকব মহাগ্ন্থ আে কুরআে। েখেই আসম িমস্ার বৃকতি ঘুরপাে খাকবা, 
�খে েসদ সেসবষ্ মকে আসম লখয়াে েসর আল্াহর োোম—এই আয়াক�র সদকে, 
আসম লপকয় লেক� পাসর আমার োস্ষি� লিই িমাধাে। আল্াহ সুবহাোহু ওয়া 
�াআো বেকিে—

�াকদর পকর একো এমে এে অিৎ জাস�, োরা িাো� সবেষ্ েরকো এবং 
কুপ্রবৃসতির  অনুিরে েরকো।[2]

আসম েসদ বুসদ্ধমাে হই এবং আমার সবকবচোকবাধ আর উপেসধি ক্ম�া েসদ 
একেবাকর ফুসরকয় ো সগকয় থাকে, �াহকে এ�ক্কে আসম বুকঝ লগসি, আমার 
শূন্�াটা আিকে লোথায়। লোে জায়গায় একি আমার জীবে থমকে লগকি, লোে 
লেক্রে একি আসম আিকে সবভ্াতে হকয় পকেসি, লোে ভ্াসতের মায়াজাকে আসম 
আটকে পকেসি �া এ�ক্কে আমার লচাকখ পোর েথা ।

হযিাঁ, আসম পাঁচ ওয়াক্ত িাোক�র েথাই বেসি। এটাই ল�া মােবজীবকের ি্। এই 
িক্র শূন্�াই ল�া জীবকে ি্প�ে িটায়। এটি আমার েথা েয়, স্বয়ং আল্াহ 
সুবহাোহু ওয়া �াআোর েথা। স�সে ধ্ংি ও অসভেপ্ত এে জাস�র উদাহরে লটকে 
বেকিে, ‘এমে এে জাস� একো, োরা িাো� সবেষ্ েরকো এবং কুপ্রবৃসতির 
অনুিরে েরকো।’ আল্াহ ল�া বেক� পারক�ে, ‘�ারা কুপ্রবৃসতির অনুিরে েরকো 
এবং িাো� সবেষ্ েরকো।’ সেন্তু স�সে লিভাকব বকেেসে। স�সে আকগ িাো� 
সবেকষ্র েথা বকেকিে এবং এরপর বকেকিে কুপ্রবৃসতির অনুিরকের েথা।

[1] সুরা আরা�, আয়া� : ১৭২ 
[2] সুরা মারইয়াম, আয়া� : ৫৯ 
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আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআো অসভেপ্ত এে জাস�র বে্ত ো সদক� সগকয় আমাকদর 
জাোকচ্ে লে, �ারা িাো� সবেষ্ েকরকি এবং কুপ্রবৃসতির অনুিরে েকরকি। �ারা 
সেন্তু আকগই কুপ্রবৃসতির সদকে ঝঁকে পকেসে। আকগ �ারা িাো� লিকেকি। িাো� 
লিকে লদওয়াক� িহকজই �ারা কুপ্রবৃসতির সদকে আকৃষ্ হকয়কি এবং এর �েস্বরূপ 
�ারা হকয় পকেকি অসভেপ্ত। লমাদোেথা—িাো� হকো বা্া ও েয়�াকের মাকঝ 
এেটা েক্ত লবষ্েী। এেটা মজবু� লদওয়াে। বা্া েখে সেকজকে িাোক�র িাকথ 
যুক্ত রাকখ, �খে েয়�াে �াকে সবভ্াতে েরক� পাকর ো। লে বা্া সেকজকে িাোক� 
হাসজর রাকখ, েয়�াকের স�র লিই বা্াকে আিা� েরক� পাকর ো। আল্াহ সুবহাোহু 
ওয়া �াআো লিই বা্াকে �ারঁ সুরক্া-বেকয় অতেভু্ত ক্ত েকর ল�কেে। ভাবকিে, 
এটিও সে আমার েথা? এেদম ো। আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআোই বকেকিে—

সেশ্চয় িাো� অশ্ীে ও ম্োজ লথকে দূকর রাকখ।[1]

িাো� হকচ্ বকম্ত র মক�া। ে�ক্ে িাো� োকমর বম্ত টা িস�যিোর অকথ্ত ই আমার 
লদকহর িাকথ লেকটে থােকব, ��ক্ে েত্রুর আিা� আমাকে আহ� েরক� পারকব 
ো। েত্রুর িমস্ত আিা� এই বকম্ত  লেকগ ধূসেিাৎ হকয় োকব। অথবা িাো�কে 
আমরা এেটা সুরক্া-বেকয়র িাকথও তুেো েরক� পাসর। ে�ক্ে আসম এই 
বেকয়র মাকঝ থােকবা, ��ক্ে আমার বিারা লোকো ম্ োজ িংিটি� হকব ো। 
িাো� েখে আমার জীবকের অংে হকয় দাঁোকব, �খে োব�ীয় ম্ েথা, ম্ 
ভাবো আমার অতেকর আর উসদ� হক� পারকব ো অথবা উসদ� হকেও লিিকবর 
ব্যাপাকর আসম লবকখয়াে হকবা ো। েখেই ম্ সচতো আর ম্ ভাবো আমার অতেকর 
দখে সেক� চাইকব, �খেই আল্াহর রহমক� আমার লভ�কর লিিকবর ব্যাপাকর 
অনুকোচো ত�সর হকব এবং আপ্রাে প্রকচষ্ায় আসম লিগুকোকে আমার ভাবোর 
জগৎ লথকে মুকি ল�েক� চাইকবা।

সেন্তু েখে আসম িাো� �যিাগ েরকবা, েখে িাোক�র ব্যাপাকর আমার হৃদয়-মে 
উদািীে হকয় উঠকব, �খে আমার অতেকর ঢুকে পেকব কুপ্রবৃসতির হাওয়া। লেকহতু 
আমার িাকথ িাোক�র �খে িম্ে্ত কচ্দ হকয়কি, লিকহতু কুপ্রবৃসতির আেোরাকে 
প্রস�হ� েরার এবং অতেকর উসদ� হওয়া লিই ম্ ভাবো আর ম্ সচতোগুকোকে 

[1] সুরা আেোবু�, আয়া� : ৪৫ 
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লঝকে ল�োর মক�া েকথষ্ েসক্ত আর উৎিাহ আমার লভ�র অবসেষ্ থােকব ো। 
আমাকে িাো�সবহীে অবস্ায় লপকয় কুপ্রবৃসতির লে হাওয়া আমার অতেকর লেঁকে 
বিকব, লিই হাওয়া আমাকে সব�ে, সবভ্াতে ও ব্যথ্ত  বাসেকয় িােকব।

লিই অসভেপ্ত জাস�, োকদর উদাহরে আল্াহ সুবহাোহু ওয়া �াআো কুরআকে 
লটকেকিে, �াকদর েথাই ভাবুে। �ারা প্রথকম সবেষ্ েরকো �াকদর িাো�। এরপর 
েী হকো? কুপ্রবৃসতি �াকদর অতেকর লেঁকে বিকো। কুপ্রবৃসতির লিই মায়াজাে লভদ েকর 
�াকদর আর লবর হকয় আিা হকো ো। এই তবি� পদস্খেকের �কে �ারা পসরে� 
হকয়কি চরম অসভেপ্ত এে জাস�ক�, োকদরকে সেয়াম� পে্ততে আল্াহ সুবহাোহু 
ওয়া �াআো উদাহরে সহকেকব লপে েকরকিে। েী এে ভয়ােে ব্যাপার, ভাবা োয়!

এবার চলুে আমরা সেকজকদর সজকজ্ি েসর—লেে আমরা েয়�াকের ওয়ািওয়ািা 
োটিকয় উঠক� পাসর ো? লেে সেকজকদর ে�িকে দসমকয় রাখা আমাকদর পকক্ 
অিম্ভব হকয় ওকঠ? কুপ্রবৃসতির োকি লেে আমরা বারংবার পরাসজ�, ব্যথ্ত , শৃঙ্খসে� 
হসচ্? লেে রকবর আহ্াকে িাো সদক� আমরা অপারগ? কুরআকের সুরেহসর লেে 
আমাকদর অতেকর প্রোসতে একে সদক� পাকর ো? উতিকরর জন্ চলুে দৃসষ্ ল�রাই 
সেকজকদর জীবকের সদকে। আমিিমাকোচোর আয়োর িামকে দাঁসেকয় সেকজকদর 
সজকজ্ি েসর—আসম সে আমার িাো� ঠিে রাখক� লপকরসি? আমার িাো� সে 
লিভাকব আদায় হকচ্, লেভাকব আদায় হকে �া িস�যিোকরর িাো� হকয় ওকঠ?

েসদ আপসে ে�কির লধাঁোয় মকজ থাকেে, েসদ কুপ্রবৃসতির োকোিায়া গ্াি েকর 
থাকে আপোর অতের, �াহকে ওপকরর সজজ্ািার উতিকর আপোকে বেক� হকব—
ো, আসম আমার িাো� ঠিে রাখক� পাসরসে। িাো� আদাকয় আসম ভীষে অেি, 
অথবা আমার িাোক� লোকো প্রাে লেই। িাোক� লেভাকব আল্াহর িাসন্ধ্ অনুভব 
েরক� হয়, �ার সিকটক�াঁটাও আসম অনুভব েরক� পাসর ো। 

অথ্ত াৎ, এেেথায় আপসে িাো�কে সবেষ্ েরকিে। হয়ক�া িাোক� হাসজরই 
হকচ্ে ো, অথবা হাসজর হকেও �া একেবাকর গা বাঁচাকো হাসজরা। লিই হাসজরায় 
জায়োমাকে আপোর লদহ দাঁোয় বকট, মে দাঁোয় ো। লে িাোক� লদহ আর মকের 
লেৌথ িসমিেে িকট ো, লিই িাো� োরীসরে ব্যায়াম তব আর লোকোসেছু হয় ো।[1]

[1] এক� িাোক�র হে আদায় হয় ো। লেবে িাোক�র সবধাে পাসে� হয়। 
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�াহকে উপায়? লোে পকথ ল�রা োকব গতেকব্য? লোে উপাকয় জীবেকে েতুে িক্ 
মা�াকো োকব আবার? লোে লি সজয়েোঠি, োর স্পকে্ত  জীবে স�কর পাকব প্রাে? 
মরা গাকঙ আিকব বিকতের লজায়ার? উতির আকি ওই এেই জায়গায়, ঠিে লে জায়গা 
লথকে শূন্স্াকের সৃসষ্—িাো�। আয়া�টির সদকে আকরেবার লখয়াে েরুে—

‘�াকদর পকর একো এমে এে অিৎ জাস�, োরা িাো� সবেষ্ েরকো এবং 
কুপ্রবৃসতির অনুিরে েরকো।’[1]

�ারা অসভেপ্ত হকয়সিকো, জীবকের ি্ হাসরকয়সিকো লেবে িাো� সবেষ্ েকর। 
িাো� সবেষ্ েরায় �ারা আপোআপসে ঢুকে পকেকি কুপ্রবৃসতির মায়াবৃকতি। লিই 
বৃতি লথকে �ারা আর লবকরাক� পাকরসে। �ারা হকয়কি পথভ্ষ্। আজ আমরা োরা 
জীবকের ি্ হাসরকয় হাসপক�যিে েরসি, জীবকের গস�পথ মন্থর হকয় োওয়ায় োরা 
িমাধাকের রাস্তা খঁুকজ লবোসচ্, আমাকদর সে এেটু িময় হকব িাো�গুকোর 
ব্যাপাকর সচতো েরার? োসপ� জীবকের তদেস্ে রুটিকে িাো�টাকে ‘অবশ্যে�্ত ব্য’ 
েকর লেওয়ার ব্যাপাকর এেটু মকোকোগী সে আমরা হক� পাসর ো? বা�াি লথকে 
অসসেকজে গ্হে ো েরকে আমাকদর অসস্তত্ব লেমে িংেকট পকে োকব, ঠিে 
লিভাকব িাোক�র ব্যাপাকর উদািীে�া মন্থর েকর লদকব আমাকদর জীবকের িেে 
ি্, িেে গস�ময়�াকে। �াই, কুপ্রবৃসতির লধাঁোর মাকঝ আর হাবুডুবু খাওয়া েয়। 
আর েয় লরাজোর অকগািাকো জীবে। আজ, ঠিে এই মুহূ�্ত  লথকে চলুে আমরা 
হকয় উঠি এে অন্ মানুষ। আমাকদর জীবেকে আমরা রাসঙকয় তুসে িাো� সদকয়। 
আর রাসঙকয় তুসে আমাকদর দুসেয়া-আসখরা�—দুকটাই।

রিন.

জীবকে সে এমে হকচ্ লে, লোথাও লোকো ি�ে�া পাকচ্ে ো? মকে হকচ্ 
লেখাকেই োকচ্ে, লিখাকেই ব্যথ্ত �া আপোকে বরে েকর লেওয়ার জন্ ও� 
লপক� আকি? পরীক্ায় আোনুরূপ ি�ে�া আিকি ো, বারবার ব্যবিায় লোেিাে 
গুেকিে, এেটা ভাকো চােসরর আোয় সদকের পর সদে অকপক্ার প্রহর গুেকিে, 
সেন্তু লোকোভাকবই এেটা চােসরর বক্াবস্ত হকচ্ ো। িংিার লথকে লেে বারাোহ 
উকঠ লগকি। আয়-লরাজগাকর খুব ম্া পসরসস্স�। হয় এমে?

[1] প্রাগুক্ত 
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আচ্া, েখকো সে লভকব লদকখকিে, লেে এমে হকচ্? লেে আপসে বারবার 
ব্যথ্ত  হকচ্ে? লেে ি�ে�া হা�িাসে সদকয়ও দূকর সমসেকয় োকচ্? লেে আপোর 
িংিাকর আকগর লিই বারাোহ, আকগর লিই সস্স�েীে�া আপসে এখে পাকচ্ে 
ো? লেে আপোর ব্যবিার পঁসজ, শ্রম, িমকয়র সবসেকয়াগ আকগর লচকয় ভাকো 
হওয়া িক্বেও আপসে িাক্াৎ পাকচ্ে ো ি�ে�ার? েখকো খস�কয় লদকখকিে 
শূন্�াটা আিকে লোথায়?

আপোর এই ব্যথ্ত �ার এেটা িম্ভাব্য োরকের উকল্খ পাওয়া োকব কুরআকে। আল্াহ 
সুবহাোহু ওয়া �াআো বেকিে—

আর (আমার রব) আমাকে বাসেকয়কিে আমার মাকয়র প্রস� অনুগ�; এবং 
স�সে আমাকে অবাধ্, হ�ভাগ্ েকরেসে।[1]

আয়াক�র েথাগুকো ঈিা আোইসহি িাোকমর, েখে স�সে মাকয়র লোকে 
থাোবস্াক�ই �ার লগাকত্রর লোেজকের িাকথ েথা বকেকিে। এই আয়াক� স�সে 
�ার লগাকত্রর লোেকদর উকদেশ্য েকর বকেকিে, ‘আমার রব আমাকে আমার মাকয়র 
প্রস� অনুগ� বাসেকয়কিে।’ মাকয়র অনুগ� মাকে েী? মাকয়র ব্যাপাকর দাসয়ত্বেীে, 
মাকয়র হকের প্রস� দাসয়ত্বেীে হওয়া। মাকয়র অবাধ্ ো হওয়া, মাকয়র লদখভাে 
েরা, মাকয়র প্রস� রূঢ়, সবরূপ আচরে ো েরা, মাকয়র মকোবাঞ্া, মকোবািো 
পূরে েরা ই�যিাসদ মাকয়র অনুগ� হওয়ার অতেভু্ত ক্ত। ঠিে এরপকরই ঈিা আোইসহি 
িাোম বেকেে, ‘স�সে আমাকে বাোেসে অবাধ্, হ�ভাগ্।’

আয়া�টির দুকটা অংে। প্রথম অংকে মাকয়র অনুগ� হওয়ার েথা, সবি�ীয় অংকে 
অবাধ্ ো হওয়া এবং হ�ভাগা ো হওয়ার েথা।

এই আয়াক� ‘হ�ভাগ্’ বেক� আরসব ‘োসক্ইয়া’ েব্দ ব্যবহার েরা হকয়কি, 
োর অথ্ত —সব�ে হওয়া, ব্যথ্ত  হওয়া, অি�ে হওয়া। Lack Of Success এই 
এেই েব্দ ব্যবহৃ� হকয়কি এেই সুরার ৪ েম্বর আয়াক�, লেখাকে োোসরয়া 
আোইসহি িাোম দুআর মকধ্ বেকিে, ‘লহ আমার রব, আসম ল�া েখকো 
আপোকে লিকে ব্যথ্ত  হইসে।’

[1] সুরা মারইয়াম, আয়া� : 32
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আয়া�টি লথকে এেটা ব্যাপার েক্যিেীয় লে—ঈিা আোইসহি িাোম মাকয়র 
অনুগ� হওয়ার দাসব উত্াপকের ঠিে পকরই বেকেে, �াকে ব্যথ্ত  বা অি�ে 
বাোকো হয়সে। �াহকে, মাকয়র আনুগক�যির িাকথ ি�ে হওয়া ো-হওয়ার এেটা 
িম্ে্ত  প্র�ীয়মাে হকচ্ ো এখাকে? এটাই হকচ্ এই আয়াক� কুরআকের বা�্ত া।

এবার �াহকে সেকজকদর জীবকের সদকে এেটু �াোকো োে। এই লে জীবেজুকে 
অি�ে�ার িোিসে, ব্যথ্ত �ার িেরুে গল্প, এই ব্যথ্ত �া ঠিে েী োরকে আপোর 
ওপর সেপস�� হকয়কি, �া সে খঁুকজ লবর েরা উসচ� েয়? েসদ সজকজ্ি েসর—
মাকয়র িাকথ আপসে সে েথােথ আচরে েকরে? মাকয়র হেগুকোর ব্যাপাকর, 
মাকয়র অসধোরগুকোর ব্যাপাকর আপসে সে িব্ত দা �ৎপর সিকেে বা আকিে? 
আপসে সে মাকয়র িাকথ গো চসেকয় েথা বোয় সিদ্ধহস্ত? �ার ম�াম�কে, �ার 
আবদারকে অগুরুত্বপূে্ত  মকে েকর আপসে সে িহকজই উসেকয় লদে? আপসে সে 
মাকয়র চাসহদাগুকোর েকথষ্ মূল্ায়ে েকরে?

এই সজজ্ািাগুকোর উতির েসদ ‘ো’ হয়, �াহকে আজই আপোর মাকয়র োকি 
স�কর োওয়া উসচ�। লে ভুে আপসে গভ্ত ধাসরেী মাকয়র িাকথ েকর একিকিে, লে 
অকোভে আচরকে আপসে বারংবার ক্�-সবক্� েকরকিে �ার অতের, িমস্ত 
সেছুর জন্ �ার োকি েরকজাকে ক্মা চাে। পা জসেকয় ধকর োঁদুে। লিাকটাকবোয় 
লেভাকব �ার আঁচে-�কে লুকোক�ে, �ার গো জসেকয় োঁদক�ে, ঠিে লিভাকব। 
সববোি েরুে—আপোর ব্যথ্ত �ার োরে ঠিে এখাকেই লুসেকয় আকি। এখাকে একিই 
আপসে বারবার লহকর োকচ্ে। আপোর জীবকে বারাোহর লে িাটস�, �ার শুরুটা 
ঠিে এখাে লথকেই।

মাকয়র িামান্ অবাধ্�া জীবকে েীরেম সবপদ লিকে আেক� পাকর �ার এেটা 
দৃষ্াতে আমরা েসবসজ িাল্াল্াহু আোইসহ ওয়া িাল্াকমর হাসদকি পাই। হাসদকি 
বনু ইিরাইে যুকগর এেজে লেেোর বা্ার েথা বেক� সগকয় েসবসজ িাল্াল্াহু 
আোইসহ ওয়া িাল্াম বকেে, ‘বনু ইিরাইে িম্প্রদাকয় জুরাইজ োকম অ�যিতে 
লেেোর এেজে লোে সিকেে। আল্াহর ইবাদ�-বক্সগ েরার জন্ �ার সিকো 
আোদা এেটা জায়গা এবং লিখাকে স�সে িারাসদে ইবাদক� মগ্ন থােক�ে। 
এেসদে এমেই এে িমকয় জুরাইজ েখে �ার ইবাদক� মগ্ন, �ার মা একি �াকে 
িকরর বাইকর লথকে িাে সদকেে। মাকয়র িাে শুকে স�সে সে ইবাদ� �যিাগ েকর 
মাকয়র োকি ছুকট োকবে, ো ইবাদ� িম্পূে্ত  েকর �ারপর মাকয়র িাকে িাো 


