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যখন ননমে আমে আঁধামেে োত

ফবকঠার, অস্বচ্ছল এবং আক্থথিকভঠাবব ক্নদঠারুণ কবটে আবে এমন বহু মঠানুষবকই 
আক্ম ক্িক্ন, যঠারঠা একটঠা মঠানক্সক অক্থিরতঠার ফভতর ক্দবয় ক্দন গুজরঠান করবে। 
সঠাধঠারণত ক্বপদ-আপদ, দুঃখ-দুদথিশঠা যখন আমঠাবদর স্পশথি কবর, আমরঠা তখন 
খুব ক্বপন্ন হবয় পক্ি এবং ক্নপক্তত হই হতঠাশঠার ঘন গভীর অন্ধকঠাবর। এমন 
কক্িন সমবয় আমঠাবদর অন্তর কীভঠাবব ফযন আল্ঠাহর স্মরণ ফথবক ক্বস্মৃত হবয় 
পবি। আমঠাবদর ওপবর ক্নপক্তত দুঃখ-দুদথিশঠা দূর করবত দুক্নয়ঠার সম্ঠাব্ সকল 
উপঠায় তখন মবনর মবধ্ উঁক্কঝুঁক্ক ক্দবলও, ক্যক্ন সকল সমস্ঠার সমঠাধঠানকঠারী—
তঠাঁর দ্ঠারথি হওয়ঠার কথঠা আমরঠা ফযন ফবমঠালুম ভুবল যঠাই।

আক্মসহ এমন অবনক মঠানুষই িঠারপঠাবশ আবে, যঠারঠা জীববনর কক্িন সময়গুবলঠাবত 
ফবশ অবগঠােঠাবলঠা হবয় পবি। দুঃখ আর দুদথিশঠার এমন কক্িন সময়গুবলঠাবত সুন্নঠাহ 
আর নফল ফতঠা দূর থঠাকুক, ফরয আদঠায় করবতই ফকমন ফযন হঠাঁক্পবয় উক্ি 
আমরঠা। আমঠাবদর তখন সঠালঠাবত মন ববস নঠা, ক্যক্কর-আযকঠাবর মন ববস 
নঠা, কুরআন ক্তলঠাওয়ঠাবত মন ববস নঠা। জীবন তখন আমঠাবদর কঠাবে ক্হমঠালয় 
ক্িঙঠাবনঠার মবতঠাই দুষ্কর ফিবক।

ক্কন্তু এমনটঠা ক্ক আবদৌ হওয়ঠার কথঠা ক্েবলঠা?

মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর জীববনর একটঠা ঘটনঠা আমঠাবক ফবশ ভঠাবনঠার মবধ্ 
ফফবল ফদয়। দুঃখ আর দুদথিশঠার ক্দবন মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর অন্তবরর দৃঢ়তঠা 
আর ক্িন্তঠার প্রখরতঠা আমঠাবক এমনভঠাবব নঠািঠা ফদয় ফয—আমঠার জীববনর 
দশথিনটঠাই উবটেপঠাবটে যঠায়।

যুবক অবথিঠায় একবঠার এক অনঠাকঠাক্্ষিত ঘটনঠার মুবখঠামুক্খ হবয় মূসঠা আলঠাইক্হস 
সঠালঠামবক ক্নবজর মঠাতৃভূক্ম ফেবি মঠাদইয়ঠান নঠামক একটঠা জঠায়গঠায় পঠাক্লবয় 
আসবত হয়। মঠাদইয়ঠাবন মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর আসঠার ক্িক পবরর একটঠা 
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ঘটনঠা কুরআন ফবশ গুরুত্ব সহকঠাবর আমঠাবদর সঠামবন তুবল ধবরবে। ফসই ঘটনঠায় 
ফদখঠা যঠায়—দুজন নঠারী তঠাবদর বকক্রবক পঠাক্ন পঠান করঠাবত এবস একটঠা কূবপর 
অদূবর দঠাঁক্িবয় আবে। তঠাবদর দঠাঁক্িবয় থঠাকবঠার কঠারণ হবচ্ছ—ওই সময়টঠায় কূবপ 
ক্কেু পুরুষ মঠানুষ তঠাবদর ক্নজ ক্নজ বকক্রবক পঠাক্ন পঠান করঠাক্চ্ছবলঠা। ফযবহতু 
কূবপর কঠাবে যঠারঠা আবে তঠারঠা সকবলই পুরুষ, তঠাই নঠারীদ্য় ওই মুহূবতথি কূবপর 
ক্নকবট নঠা ক্গবয়, অদূবর দঠাঁক্িবয় অবপষিঠা করঠাটঠাবকই ক্নবজবদর জন্ সমীিীন 
মবন করবলঠা। পুরুবষরঠা তঠাবদর কঠাজ ফসবর িবল ফগবল তঠারঠা কূবপর ক্নকবট যঠাবব 
এবং বকক্রবক পঠাক্ন পঠান করঠাবব—এমনটঠাই তঠাবদর পক্রকল্পনঠা।

মঠাদইয়ঠাবন মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম তখন সদ্ পঠা ফরবখবেন। এবং ঘটনঠাক্রবম 
ওই কূবপর কঠাবেই একটঠা গঠাবের ক্নবি ববস ক্েবলন ক্তক্ন। কূবপ পুরুষবদর 
আনঠাবগঠানঠা এবং অদূবর দুজন নঠারীর দঠাঁক্িবয় থঠাকঠা এবং কূবপর কঠাবে তঠাবদর 
ফঘঁষবত নঠা পঠারঠার ক্বষয়টঠা নজর কঠািবলঠা মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর।

ফমবয় দুবটঠা ফযবহতু ক্নবজবদর বকক্রবক পঠাক্ন পঠান করঠাবত পঠারবে নঠা, তঠাই মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠাম তঠাবদরবক সঠাহঠায্ করঠার জন্ এক্গবয় ফগবলন। ক্তক্ন ফস্বচ্ছঠায় 
তঠাবদর বকক্রগুবলঠাবক কূপ ফথবক পঠাক্ন পঠান কক্রবয় তঠাবদর কঠাবে ক্ফক্রবয় 
ক্দবলন এবং ফয গঠােক্টর ক্নবি বসঠা ক্েবলন আবগ, পুনরঠায় ফসই গঠাবের ক্নবি 
এবস ববস পিবলন।

গঠাবের ক্নবি ক্ফবর এবস ক্তক্ন আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠার কঠাবে একটঠা 
দুআ কবরক্েবলন ফসক্দন। ফসই দুআটঠা আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা এবতঠা 
পেন্দ করবলন ফয, ফসটঠাবক ক্তক্ন ফগঠাটঠা মঠানবজঠাক্তর জন্ কুরআবন থিঠান কবর 
ক্দবয়বেন। ক্কয়ঠামত-কঠাল অবক্ধ ফসই দুআ আমরঠা পঠাি করববঠা—সঠালঠাবত, 
ক্নবজবদর ক্বপবদ-আপবদ, ক্নবজবদর সুখ আর দুঃবখর ক্দবন। 

গঠাবের ক্নবি ক্ফবর এবস মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম ববলক্েবলন:

٢٤ فَقِۡيٌ ِمْنَخْيٍ نَۡزلَْتإَِلَّ
َ
لَِماأ ۡ إِّنِ َرّبِ

“আমঠার রব! আমঠার প্রক্ত ফয অনুগ্রহই আপক্ন দঠান করববন, আক্ম 
তঠার-ই মুখঠাবপষিী।”(1)

1.  সূরঠা কঠাসঠাস, ২৮ : ২৪।
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ফখয়ঠাল করুন—ক্নবজর মঠাতৃভূক্ম ফেবি মঠাদইয়ঠাবন পঠাক্লবয় এবসবেন ক্তক্ন। 
মঠাথঠা ফগঠাঁজঠার একটু িঠাঁই পযথিন্ত ফকঠাথঠাও ফনই। ফনই ফকঠাবনঠা খঠাবঠাবরর ববন্দঠাবস্ত। 
কী খঠাববন, কী পরববন, বঠাক্ক ক্দনগুবলঠা কীভঠাবব কঠাটঠাববন—ফকঠাবনঠাক্কেুই 
জঠাবনন নঠা ক্তক্ন।

সম্ূণথি নতুন এক জঠায়গঠায় যক্দ আপনঠাবক ফরবখ আসঠা হয়, ফযখঠাবন আপনঠার 
ফকঠাবনঠা আত্ীয়স্বজন, বন্ধু-বঠান্ধব ফনই, ফকঠাবনঠা পক্রক্িত ফলঠাক ফনই, এমনক্ক 
আপনঠার হঠাবত একটঠা পয়সঠাও ফনই ফয আপক্ন থঠাকঠা-খঠাওয়ঠার সংথিঠান করববন, 
ভঠাবুন ফতঠা—এমন একটঠা অবথিঠায় পিবল আপনঠার মবনর অবথিঠাটঠা কী হবব? 
আল্ঠাহর কঠাবে যক্দ দুআ করবত হয়, আপক্ন তখন কীরকম দুআ করববন?

আক্ম জঠাক্ন আপক্ন কী দুআ করববন। আপক্ন বলববন— ‘ইয়ঠা আল্ঠাহ, আমঠাবক 
থঠাকঠার একটঠা জঠায়গঠা ক্মক্লবয় ক্দন। ইয়ঠা আল্ঠাহ, আমঠাবক খঠাবঠাবরর ববন্দঠাবস্ত 
কবর ক্দন। ইয়ঠা আল্ঠাহ, আপক্ন এই ক্ববদশ-ক্বভুঁইবয় আমঠার জন্ একটঠা উত্তম 
আশ্রবয়র ব্বথিঠা কবর ক্দন৷’

ক্কন্তু ফদখুন—এরকম একটঠা নঠাজুক পক্রক্থিক্তবত পবিও মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম 
আল্ঠাহর কঠাবে ফসভঠাবব দুআ কবরনক্ন। ক্তক্ন আল্ঠাহর কঠাবে আশ্রয় িঠানক্ন, 
মঠাথঠা ফগঠাঁজঠার িঠাঁই িঠানক্ন, এমনক্ক একববলঠা আহঠাবরর ব্বথিঠার জন্ও দুআ 
কবরনক্ন। বরং ক্তক্ন বলবলন—‘আমঠার রব! আমঠার প্রক্ত ফয অনুগ্রহই আপক্ন 
ফদখঠাববন, আক্ম তঠার-ই মুখঠাবপষিী!’

‘আমঠার প্রক্ত ফয অনুগ্রহই আপক্ন ফদখঠাববন’—এই কথঠাটঠার মঠাবন কী?

মঠাবন হবলঠা—যক্দ আপক্ন আমঠাবক ফখবত ফদন ফতঠা আলহঠামদুক্লল্ঠাহ, ফখবত 
নঠা ক্দবলও আলহঠামদুক্লল্ঠাহ। আমঠাবক থঠাকঠার একটঠা ব্বথিঠা কবর ক্দবলও 
আলহঠামদুক্লল্ঠাহ, যক্দ আমঠাবক ক্নরঠাশ্রয় কবর রঠাবখন, তঠা-ও আলহঠামদুক্লল্ঠাহ৷ 
আমঠার জন্ যঠা ক্কেুই আপক্ন ক্নধথিঠারণ করববন—আক্ম ক্নঃসংবকঠাবি, ক্নভথিঠাবনঠায় 
ফসগুবলঠাবক মঠাথঠা ফপবত ফনববঠা।

আরও লষিণীয়—একটু আবগই ক্কন্তু ক্তক্ন দুজন নঠারীর বকক্রবক পঠাক্ন পঠান 
কক্রবয় তঠাবদর উপকঠার কবরক্েবলন। ক্তক্ন যক্দ িঠাইবতন, ফসই কঠাজটঠাবক 
উক্সলঠা কবর হবলও আল্ঠাহর কঠাবে আশ্রয় িঠাইবত পঠারবতন। ক্তক্ন বলবত 
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পঠারবতন—‘আমঠার রব! খঠাক্নক আবগই আক্ম আপনঠার দুজন ক্নরীহ বঠান্দঠার 
উপকঠার কবরক্ে। তঠারঠা তঠাবদর বকক্রবক পঠাক্ন পঠান করঠাবত পঠারক্েবলঠা নঠা। আক্ম 
দয়ঠাপরবশ হবয় তঠাবদর বকক্রগুবলঠাবক কূপ ফথবক পঠাক্ন তুবল খঠাইবয়ক্ে। আমঠার 
এই কঠাজ যক্দ আপক্ন পেন্দ কবর থঠাবকন, এর উক্সলঠায় হবলও আপক্ন আমঠাবক 
মঠাদইয়ঠাবন একটঠা থঠাকঠা-খঠাওয়ঠার ব্বথিঠা কবর ক্দন।’

এভঠাবব িঠাওয়ঠাটঠা মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর জন্ অসংগত ক্েবলঠা নঠা ফমঠাবটও। 
ক্কন্তু ক্তক্ন ফসভঠাবব িঠাইবলন নঠা। পুবরঠা ব্ঠাপঠারটঠার ভঠার ক্তক্ন আল্ঠাহর ওপবর 
ন্স্ত কবর ক্দবয়, আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা ফয ক্সদ্ঠান্তই তঠাঁর জন্ ক্থির 
করববন—ফসটঠাবকই সন্তুটেক্িবত্ত ফমবন ফনওয়ঠার জন্ ক্তক্ন প্রস্তুত হবয় ফগবলন।

আল্ঠাহর ওপর এই ফয ভরসঠা, ক্বপবদর ক্দবন আল্ঠাহর প্রক্ত এই ফয ক্নভথিরতঠা, 
এই ক্নভথিরতঠা আমঠাবদর মঠাবঝ আজ ফকঠাথঠায়? ঘনবঘঠার ক্বপবদ তঠাঁরঠা অক্ভভঠাবক 
ক্হবশবব আল্ঠাহবক ফববে ক্নবতন, ঝুঁবক পিবতন তঠাঁর ক্সদ্ঠাবন্ত, নত মস্তবক 
ফমবন িলবতন তঠাঁর ক্নবদথিশনঠা। আর আমরঠা? সঠামঠান্ ক্বপদ-আপবদ আল্ঠাহর 
কঠােঠাকঠাক্ে যঠাওয়ঠার বদবল, আমরঠা বরং আল্ঠাহর কঠাে ফথবক আরও ফবক্শ দূবর 
সবর যঠাই।

আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠার ওপর সক্ত্কঠার অবথথিই ফয ক্নভথির কবর, আল্ঠাহ 
অক্ত-উত্তমভঠাবব তঠার অক্ভভঠাবক হবয় যঠান। মহঠান রববর ওপবর ক্নক্চিন্তমবন 
ক্নভথিরতঠার ফল মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম ক্কন্তু সঠাবথ সঠাবথই ফপবয়ক্েবলন ফসক্দন। 
কুরআন আমঠাবদর জঠানঠায়—খঠাক্নক বঠাবদই ফমবয়বদর একজন এবস মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠামবক ববলন, ‘আমঠার আব্ঠা আপনঠাবক িঠাকবেন। আপক্ন 
আমঠাবদর বকক্রবক পঠাক্ন পঠান কক্রবয়বেন, তঠাই আমঠার আব্ঠা আপনঠাবক এর 
ক্বক্নময় ক্দবত িঠান।’

দুআর কী তঠাৎষিক্ণক প্রক্ত-উত্তর ক্িন্তঠা করুন! এবকবঠাবর খঠাক্ল হঠাবত, ক্ববদশ-
ক্বভুঁইবয়, অবিনঠা-অজঠানঠা ফকঠাবনঠা এক ফদবশর ফকঠাবনঠা এক ফলঠাক তঠাঁবক িঠাকবেন 
ক্বক্নময় প্রদঠান করঠার জন্! এই ফতঠা একটু আবগই ক্তক্ন আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা 
তঠাআলঠার কঠাবে হঠাত তুবল ববলবেন—‘ফয অনুগ্রহই আপক্ন আমঠাবক ফদববন, 
আক্ম তঠার মুখঠাবপষিী’, আর খঠাক্নকটঠা পবরই তঠাঁর জন্ ক্বক্নময় প্রদঠাবনর সংবঠাদ 
সবমত একজন এবস হঠাক্জর হবয় ফগবলন।
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আপক্ন জঠাবনন মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামবক আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা 
ফসক্দন ক্বক্নময় ক্হবশবব কী ক্দবয়ক্েবলন? একটঠা উত্তম আশ্রয়, একজন 
সৎকমথিশীলঠা স্তী এবং একটঠা সুন্দর ফগঠােঠাবনঠা পক্রবঠার।

মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম ক্কন্তু আল্ঠাহর কঠাবে এসববর ক্কেুই িঠানক্ন। ক্তক্ন নঠা 
আশ্রয় ফিবয়বেন, নঠা ফিবয়বেন সঙ্ী ক্হবশবব একজন স্তী, অথবঠা ক্মবলক্মবশ 
থঠাকঠার জন্ ফকঠাবনঠা পক্রবঠার। ক্তক্ন ফরেফ ববলবেন—আপক্ন ফয অনুগ্রহ 
আমঠাবক ফদববন, আক্ম তঠাবতই খুক্শ। ক্নবজর ইচ্ছঠাবক নয়, মূসঠা আলঠাইক্হস 
সঠালঠাম বরণ কবর ক্নবয়ক্েবলন আল্ঠাহর ইচ্ছঠাবকই। আর আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠা হবচ্ছন আশ-শঠাকূর তথঠা উত্তম ক্বক্নময় দঠাতঠা। দঠাতঠা ক্হবশবব তঠাঁর 
ফিবয় উত্তম আর ফকউ ফনই। ফদওয়ঠা নঠা-ফদওয়ঠার ভঠারটঠা মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম 
ন্স্ত কবরক্েবলন আল্ঠাহর ওপর। ক্তক্ন তঠাওয়ঠাক্ুল কবরক্েবলন ফকবল তঠাঁর 
প্রক্তপঠালবকর ওপর—দুক্নয়ঠার আর ফকঠাবনঠা সত্তঠার ওপর নয়। আর যঠারঠা ফকবল 
আল্ঠাহর ওপবর তঠাওয়ঠাক্ুল তথঠা ক্নভথিরশীল হয় তঠাবদরবক মহঠান রব কীভঠাবব 
ক্রয্ ক প্রদঠান কবরন জঠাবনন? 

َۚحْسُبُهَفُهَوِ اللّٰ َعَ ْ يَْرزُقُْهِمْنَحيُْثَلَيْتَِسُبَۚوَمنَيَتَوكَّ
“এবং (আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা) তঠাবক এমন উৎস ফথবক ক্রয্ ক 
প্রদঠান করববন, যঠা ফস কল্পনঠাও করবত পঠাবর নঠা। আর ফয আল্ঠাহর 
ওপর ভরসঠা কবর, তঠার জন্ আল্ঠাহই যবথটে।”(2)

মুখ ফুবট ক্কেু নঠা িঠাওয়ঠার পবরও মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামবক আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠা কল্পনঠাতীত উৎস ফথবক ক্রয্ ক প্রদঠান কবরবেন। একটু আবগও 
ক্তক্ন ভঠাববত পঠাবরনক্ন ফয—ফয কন্ঠাদ্বয়র বকক্রর পঠালবক ক্তক্ন পঠাক্ন 
খঠাওয়ঠাবচ্ছন, তঠাবদর ক্পতঠা তঠাবক ঘবর ফিবক ক্নবয় যঠাববন, থঠাকঠার আশ্রয় 
ফদববন এবং কন্ঠাবদর একজনবক তঠার সঠাবথ ক্ববয় ফদববন। ক্রক্ত হবস্ত আসঠা 
একজন ফদশঠান্তরীবক মুহূবতথির মবধ্ আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা পঠাইবয় 
ক্দবয়বেন জীববন বঠাঁিবঠার জন্ যঠা-ক্কেু দরকঠার, তঠার সবটঠাই। খঠাক্নক আবগও 
যঠা ক্েবলঠা কল্পনঠারও অতীত, খঠাক্নক বঠাবদই তঠা হবয় উিবলঠা ক্দবঠাবলঠাবকর ন্ঠায় 
বঠাস্তবতঠা। কী অসীম দয়ঠা আমঠার রববর! কবতঠা প্রঠািুযথিময় ক্তক্ন! 

2.  সূরঠা তঠালঠাক, ৬৫ : ০৩।
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মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম আমঠাবদর ক্শক্খবয়বেন—দুঃখ আর দুদথিশঠার ক্দবন 
অক্থিরক্িত্ত নঠা হবয়, ক্দবশহঠারঠা নঠা হবয় আল্ঠাহর ক্দবক ক্নক্বিভঠাবব ঝুঁকবত হয়। 
ক্নবজবক আরও ফবক্শ কবর ব্ঠাপৃত রঠাখবত হয় আল্ঠাহর স্মরবণ। তঠাঁর ক্সদ্ঠান্তবক 
মঠাথঠা ফপবত ফমবন ক্নবত হয় এবং সবথিঠাবথিঠায় ক্নভথির করবত হয় তঠাঁরই ওপবর।

দুক্নয়ঠাবত ক্রঠাইক্সস ম্ঠাবনজবমন্ট ক্নবয় ভূক্রভূক্র বই, ফলকিঠার, আক্টথিবকল আর 
তত্ত্বকথঠা পঠাওয়ঠা যঠাবব। ক্কন্তু মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর এই একটঠা দুআবক যক্দ 
আপক্ন জীববন ধঠারণ করবত পঠাবরন, যক্দ ঘনবঘঠার ক্বপবদর ক্দবনও আপক্ন 
সন্তুটেক্িবত্ত বলবত পঠাবরন, ‘আমঠার রব! আমঠার প্রক্ত ফয অনুগ্রহই আপক্ন 
করববন, আক্ম তঠার-ই মুখঠাবপষিী’, ক্বশ্ঠাস করুন—এর ফিবয় ভঠাবলঠা ফকঠাবনঠা 
ক্রঠাইক্সস ম্ঠাবনজবমবন্টর পঠাি দুক্নয়ঠার ফকঠাথঠাও আপক্ন ক্শখবত পঠারববন নঠা।



নীল দরেয়াে জমল

1

দক্রয়ঠার কঠােঠাকঠাক্ে এবল আমঠার দুজন পয়গম্ববরর কথঠা মবন পবি যঠাবদর একজন 
মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম। মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর জীববনর গল্পটঠা একটু 
অদ্ভুত—অন্ নক্ব-রঠাসূলবদর িঠাইবত খঠাক্নকটঠা আলঠাদঠা। তঠাঁর জীববনর শুরুটঠাই 
সংগ্রঠাবমর মধ্ ক্দবয়। পঠাক্পষ্ ক্ফরআউবনর হঠাত ফথবক বঠাঁিঠাবত আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠার ক্নবদথিবশ মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর মঠা একটঠা বঠাকবশঠাবত পুবর 
ক্শশু মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামবক দক্রয়ঠার পঠাক্নবত ক্নবষিপ কবরন। 

দৃশ্টঠা একবঠার ভঠাবুন ফতঠা—একটঠা দুবধর ক্শশুবক বঠাকবশঠাবত ভবর দক্রয়ঠায় 
ক্নবষিপ কবর ক্দবচ্ছ একজন মঠা! পৃক্থবীর ফকঠাবনঠা মঠাবয়র পবষিই ক্ক এ-ধরবনর 
একটঠা কঠাজ সম্ব? আপনঠার আম্ঠা ক্ক পঠারবতন আপনঠাবক খুব ফেঠাবটঠাববলঠায় 
ক্িক এভঠাবব বঠাকবশঠা-বন্দী কবর দক্রয়ঠায় ক্নবষিপ করবত? অথবঠা—আপনঠার 
দ্ঠারঠা ক্ক সম্ব আপনঠার দুবধর সন্তঠানবক বঠাকবশঠার মবধ্ ঢুক্কবয় পঠাক্নবত েুবি 
মঠারঠা? 

দুক্নয়ঠার ফকঠাবনঠা মঠা-ই এটঠা করবত পঠাবর নঠা। নঠারীবত্বর মমতঠার অংশটঠা, মঠাতৃবত্বর 
গভীর দরদটঠা এই জঠায়গঠায় এবস ভীষণভঠাবব থমবক ফযবত বঠাধ্। মূসঠা আলঠাইক্হস 
সঠালঠাবমর মঠা-ও ক্কন্তু পঠারবতন নঠা। ক্তক্নও ফতঠা মঠা। মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামবক 
ক্তক্ন গবভথি ধবরবেন নয়টঠা মঠাস। ফসই নঠাক্িবেঁিঠা বুবকর মঠাক্নকবক কীভঠাবব ক্তক্ন 
ক্নবষিপ করববন অকূল দক্রয়ঠায়?

ফযবহতু ক্তক্ন মঠা, তঠাঁর দ্ঠারঠা ফয এই কঠাজটঠা ফবজঠায় অসম্ব, তঠাঁর মন ফয এই 
কঠাবজ ফভবঙ টুকবরঠা টুকবরঠা হবয় যঠাবব, সন্তঠাবনর জন্ তঠাঁর হৃদয় ফয গভীর 
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মমতঠা ফথবক হঠাহঠাকঠার কবর উিবব—তঠা ফতঠা আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা 
জঠাবনন। মঠানবপ্রকৃক্ত সম্ববন্ধ আল্ঠাহর িঠাইবত ভঠাবলঠা আর ফক জঠানববন দুক্নয়ঠায়! 
মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর মঠাবয়র মবনর অবথিঠাটঠাও আল্ঠাহর কঠাবে ফগঠাপন ক্েবলঠা 
নঠা। ক্কন্তু জঠাক্লম ক্ফরআউবনর হঠাত ফথবক ক্শশু মূসঠাবক বঠাঁিঠাবত হবল খঠাক্নকটঠা 
ক্নমথিম, খঠাক্নকটঠা ক্নদথিয় ফয হবতই হবব! এমন ক্নদথিয় আর ক্নমথিমতঠার মুহূবতথি মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর মঠাবয়র অন্তর যঠাবত সুকূন তথঠা প্রশঠাক্ন্ত লঠাভ কবর, যঠাবত 
ফকবট যঠায় তঠাঁর মবনর সকল ভয় আর শঙ্ঠা—আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা 
তঠাঁবক ফশঠানঠাবলন আশ্ঠাসবঠাণী : 

ِمَنُوََجاِعلُۡوهإَِلِْكُۡوه ۖإِنَّاَرادُّ َوَلَتَْزِنۡ َوَلَتَاِفۡ لْقِۡيهِِفاْلَّمِ
َ
فَإَِذاِخْفِتَعلَيْهِفَأ

٧ الُْمرَْسلِۡيَ
“যখন তঠার ব্ঠাপঠাবর আশঙ্ঠা করববন, তখন তঠাবক ক্নবষিপ করববন 
দক্রয়ঠায়। আর একদম ভয় পঠাববন নঠা এবং ক্িক্ন্ততও হববন নঠা। ক্নচিয় 
আক্ম তঠাবক আপনঠার কঠাবে ক্ফক্রবয় ফদববঠা এবং তঠাবক রঠাসূলবদর 
অন্তভুথিক্ত কবর ফনববঠা।”(3)

বক্ন ইসরঠাঈক্লবদর ঘবর ফকঠাবনঠা নবজঠাতক পুত্র সন্তঠান জন্মগ্রহবণর সংবঠাদ 
পঠাওয়ঠা মঠাত্র ক্ফরআউন বঠাক্হনী এবস ফসই নবজঠাতকবদর হত্ঠা কবর ফফলবতঠা। 
ক্ফরআউবনর একটঠা স্ববনের ব্ঠাখ্ঠায় একজন ফজ্ঠাক্তষী জঠাক্নবয়ক্েবলঠা—বক্ন 
ইসরঠাঈল সম্প্রদঠাবয় এমন একজন নক্বর আগমন ঘটবব, যঠার হঠাবত ক্ফরআউবনর 
মৃতু্ হবব। ক্নবজর মৃতু্ ফিকঠাবত তঠাই ক্ফরআউন বক্ন ইসরঠাঈক্লবদর ঘবর জন্ম 
ফনওয়ঠা সকল নবজঠাতকবক ধবর ধবর হত্ঠা করবতঠা। অথথিঠাৎ—ভক্বষ্বত ফয নক্বর 
হঠাবত ক্ফরআউবনর মৃতু্ হবব ববল জঠাক্নবয়ক্েবলঠা ফজ্ঠাক্তষী, তঠাবক ফযন জবন্মর 
সঠাবথ সঠাবথই ফমবর ফফলঠা যঠায়। ক্কন্তু দুক্নয়ঠাবত ফকউ ফতঠা তঠার ভঠাগ্ক্লক্পবক 
অক্তক্রম কবর ফযবত পঠাবর নঠা। ক্ফরআউনও পঠাবরক্ন। 

জঠাক্লম ক্ফরআউবনর এই পঠাশক্বকতঠা ফথবক মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামবক বঠাঁিঠাবনঠার 
জন্ আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর মঠা’ফক ক্নবদথিশ 
ক্দবয়ক্েবলন ফকঠাবলর ক্শশুবক দক্রয়ঠায় ভঠাক্সবয় ক্দবত। আল্ঠাহর ফসই আশ্ঠাসবঠাণী 
ফপবয় মূসঠার জননী আর ফদক্র করবলন নঠা। একটঠা বঠাকবশঠা-বন্দী কবর ক্শশু 

3.  সূরঠা কঠাসঠাস, ২৮ : ০৭।
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মূসঠাবক ক্তক্ন ভঠাক্সবয় ক্দবলন অকূল দক্রয়ঠার জবল। ফসই ফথবক দক্রয়ঠা জক্িবয় 
ক্গবয়বে নক্ব মূসঠার জীববন।  

মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর জীববনর সববিবয় গুরুত্বপূণথি, সববিবয় নঠান্দক্নক 
ফয পক্রণক্ত—ফসখঠাবনও আবে দক্রয়ঠার উপক্থিক্ত। আমরঠা জঠাক্ন—নক্ব মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠাম এবং তঠাঁর সম্প্রদঠাবয়র জন্ আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা 
দক্রয়ঠায় ততক্র কবর ক্দবয়ক্েবলন পথ এবং ওই একই দক্রয়ঠায় তক্লবয় ফমবরক্েবলন 
জঠাক্লম ক্ফরআউন ও তঠার বঠাক্হনীবক। জীববনর িরম সংকটময় এই মুহূবতথি মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর অবথিঠান আমঠাবক বরঠাবরই মুগ্ধ কবর রঠাবখ।

সঠামবন অকূল দক্রয়ঠা আর পচিঠাবত ক্ফরআউবনর ক্বশঠাল বহবরর শক্ক্তশঠালী 
বঠাক্হনী! এ ফযন জবল কুক্মর আর িঠাঙঠায় বঠাবঘর গল্পটঠার মবতঠাই—দুই জঠায়গঠাবতই 
ক্নক্চিত মৃতু্র হঠাতেঠাক্ন! অবথিঠা ফবগক্তক ফদবখ ভবয় অক্থির হবয় উিবলঠা বক্ন 
ইসরঠাঈল সম্প্রদঠায়। তঠারঠা বলবলঠা, 

٦١لَُمْدَرُكۡوَنإِنَّا
“আমরঠা বুক্ঝ ধরঠা পবিই ফগলঠাম।”(4)

অন্ সকবলর মবতঠা মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামও ফদখক্েবলন ফয—সম্ুবখ যবতঠাদূর 
ফিঠাখ যঠায় ফকবল পঠাক্ন আর পঠাক্ন! ফনই ফকঠাবনঠা ফনৌকঠা, পঠারঠাপঠাবরর বঠাহন। 
আর পচিঠাবত এবকবঠাবর কঠােঠাকঠাক্ে িবল এবসবে ক্িরশত্রু ক্ফরআউন! ক্তক্ন নঠা 
সম্ুবখ ফযবত পঠারবেন, নঠা পঠারবেন ফপেবন যঠাত্রঠা করবত। দৃশ্ত অন্ সকবলর 
মবতঠা তঠার সঠামবনও যঠাওয়ঠার আর ফকঠাবনঠা রঠাস্তঠা ফখঠালঠা ফনই।

ক্কন্তু অন্ সবঠার মবতঠা ক্তক্ন ঘঠাববি ফগবলন নঠা। যক্দও খঠাক্ল ফিঠাবখ সম্ুবখ 
উপনীত ক্বপদ এিঠাবঠার ফকঠাবনঠা পথ ক্তক্ন ফদখবেন নঠা, তবুও এবকবঠাবর ক্নভথিয় 
আর ক্নভথিঠার ফথবক ক্তক্ন অন্বদরবক আশ্স্ত করবলন এই ববল ফয— 

٦٢َسَيْهِديِۡن ۡ َرّبِ َمِعَ ۖإِنَّ
َكَّ

“কখবনঠাই নয়। আমঠার রব আমঠার সঠাবথ আবেন। ক্তক্ন শীঘ্রই আমঠাবক 
পথ ফদখঠাববন।”(5)

4.  সূরঠা শুআরঠা, ২৬ : ৬১।
5.  সূরঠা শুআরঠা, ২৬ : ৬২।
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সম্ুবখ অকূল পঠাথঠার আর পচিঠাবত ঘঠাবির ওপর পিবত যঠাবচ্ছ শত্রুর ক্নশ্ঠাঃস! 
এর মবধ্ পথ ফকঠাথঠায় পঠাওয়ঠা যঠাবব? পথ ফয ফকঠাথঠায় পঠাওয়ঠা যঠাবব তঠা মূসঠা 
আলঠাইক্হস সঠালঠাম ক্নবজও জঠাবনন নঠা। তবব ক্তক্ন এটুকু জঠাবনন—আল্ঠাহ 
সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা তঠাঁবক পথ অবশ্ই ফদখঠাববন।

এরপর যঠা ঘটবলঠা, তঠা ফতঠা রূপকথঠাবকও হঠার মঠাক্নবয় ফদয়! আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠা দক্রয়ঠায় মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর জন্ ততক্র কবর ক্দবলন পথ। 
আর পচিঠাবত ফয শত্রু ক্পেু ক্নবয়ক্েবলঠা, তঠাবক িুক্ববয় মঠারবলন ওই দক্রয়ঠার 
জবলই।

ওইক্দন মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম কল্পনঠাও করবত পঠাবরনক্ন ফয—তঠাঁর জন্ 
আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা সমুবরের মবধ্ পথ ততক্র কবর ফদববন। ক্তক্ন 
শুধু এটুকু জঠানবতন—তঠাঁর রব তঠাঁর সঠাবথ আবেন। আর আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠা যঠার সঠাবথ থঠাবকন ক্তক্ন পবথর কথঠা ভঠাববন নঠা, ভঠাববন পবথর 
মঠাক্লবকর কথঠা। মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠামও পবথর মঠাক্লবকর স্মরবণ ক্ববভঠার 
ক্েবলন ফসক্দন।

2

দক্রয়ঠার কঠােঠাকঠাক্ে এবল ক্দ্তীয় ফয পয়গম্ববরর কথঠা আমঠার মঠানসপবট ফভবস 
ওবি, ক্তক্ন হবলন নক্ব ইঊনুস আলঠাইক্হস সঠালঠাম। জীববন এক সুকক্িন পরীষিঠার 
মুবখঠামুক্খ হবত হবয়ক্েবলঠা তঠাঁবক। উত্ঠাল সমুরে একক্দন তঠাঁবক ক্নবষিপ কবরক্েবলঠা 
ফফক্নল জলরঠাক্শবত আর নক্ব ইঊনুস আলঠাইক্হস সঠালঠামবক গলঠাধঃকরণ কবর 
ফনয় এক ক্বশঠালকঠায় মঠাে।

গভীর সমুবরের তলঠায়, একটঠা মঠাবের ফপবট বন্দী হবয় পিঠাটঠাবক ফিঠাখ বন্ধ কবর 
একবঠার ক্িন্তঠার মবধ্ আনবঠার ফিটেঠা করুন। ফকমন ফসই অবথিঠা? ভঠাববত ফগবলও 
ফকমন গঠা ক্শউবর ওবি, তঠাই নঠা? কল্পনঠাও অবতঠাদূর ফপৌঁেঠাবত ক্হমক্শম ফখবয় 
যঠায়। ক্কন্তু সমুবরের ফসই গভীরতম তলঠা ফথবক, মঠাবের ফপবটর ফসই ক্নক্চিরে 
বন্দীত্ব ফথবক আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা ইঊনুস আলঠাইক্হস সঠালঠামবক ক্িক 
ক্িক বঠাঁক্িবয় এবনক্েবলন।



ফযখঠাবন ফকঠাবনঠা রঠাস্তঠা থঠাবক নঠা, ফসখঠাবন ক্তক্ন রঠাস্তঠা ততক্র কবর ফদন। ফযখঠাবন 
থঠাবক নঠা বঠাঁিঠার ফকঠাবনঠা আশঠা, ফসখঠাবনও ক্তক্ন ফুবরঠাবত ফদন নঠা প্রঠাবণর 
ফফঠায়ঠারঠা। ফযখঠাবন ফকবল অন্ধকঠার আর অন্ধকঠার, ফসখঠাবনও ক্তক্ন জ্ঠাক্লবয় ফদন 
একমুবিঠা আবলঠা।

তবব দুক্নয়ঠার সকল অসম্ববক ক্তক্ন কঠাবদর জন্ সম্ব কবর ফদন, বলবত 
পঠাবরন? কুরআন বলবে— 

٢َمْرًَجاُ َيَْعۡللَّ َ َوَمنَيتَِّقاللّٰ
‘আর ফয আল্ঠাহবক ভয় কবর, ক্তক্ন তঠার জন্ ততক্র কবর ফদন (ক্বপদ 
হবত) উত্তরবণর পথ।’(6)

দক্রয়ঠা আমঠাবক খুব কবর টঠাবন। নীল দক্রয়ঠার জবলর কঠােঠাকঠাক্ে এবল আমঠার 
মবন পবি যঠায় মূসঠা আলঠাইক্হস সঠালঠাম আর ইঊনুস আলঠাইক্হস সঠালঠাবমর কথঠা। 
আমঠার অন্তরঠাত্ঠার ফভতবর প্রশ্ন জঠাবগ—আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠাবক 
তঠাঁরঠা ফযভঠাবব ভয় কবরক্েবলন, যঠার কঠারবণ সমুবরের ক্বপদ হবত ক্তক্ন তঠাবদর 
উদ্ঠার কবরক্েবলন অকল্পনীয় উপঠাবয়, ফসরকম ভয় ক্ক আল্ঠাহবক আক্ম করবত 
পঠারক্ে? জীববন ফতঠা ক্বপবদর অন্ত থঠাবক নঠা, ক্কন্তু যক্দ আল্ঠাহবক যথঠাযথ ভয় 
নঠা-ই করবত পঠাক্র, কীভঠাবব আশঠা করবত পঠাক্র ফয—আমঠার জন্ও ক্তক্ন ফবর 
কবর ফদববন উত্তরবণর পথ?

6.  সূরঠা তঠালঠাক, ৬৫ : ০২।
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আমঠাবদর ক্নদঠারুণ দুঃখ-কটে ক্নবয় আমরঠা যখন কুরআবনর কঠাবে আক্স, কুরআন 
তখন িমৎকঠারভঠাবব তঠা উপশবমর উপঠায় বঠাতবল ফদয়। কুরআন আমঠাবদর 
ক্মবেক্মক্ে সঠান্ত্বনঠা ফদয় নঠা। অথবঠা—আমঠাবদর দুঃখ-কটেবক অগ্রঠাহ্ কবর ফসসব 
এক্িবয়ও যঠায় নঠা। দুঃখববঠাধ উপশবম কুরআন আমঠাবদর এমন এক পথ বঠাতবল 
ফদয়, যঠা বঠাস্তব এবং যঠা ব্ক্ক্তর মঠানক্সক গিবনর জন্ ক্বস্ময়করভঠাবব সহঠায়ক। 
দুঃখ-কবটের ব্ঠাপঠাবর কুরআবনর ভঠাষ্ হবলঠা—

٥ا َمَعالُْعْسِيُْسً فَإِنَّ
“ক্নচিয় কবটের সঠাবথই রবয়বে স্বক্স্ত।”(7)

আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা বলবেন স্বক্স্ত রবয়বে দুঃখ-কবটের মঠাবঝ। 
আপঠাতদৃক্টেবত দুবটঠা ক্বষয়বক সম্ূণথি ক্বপরীত মবন হবলও, কুরআবনর ভঠাষ্মবত 
দুবটঠা ক্বষয় ফযন অঙ্ঠাক্ঙ্ভঠাবব জক্িত। কবটের সঠাবথ স্বক্স্ত কীভঠাবব থঠাকবত পঠাবর? 
আক্ম ফবঠাঝঠার ফিটেঠা করলঠাম।

ধরঠা যঠাক একজন ফলঠাবকর ঘবর ফকঠাবনঠা খঠাবঠার ফনই। ষিুধঠায়-অনঠাহঠাবর সকবল 
ক্ঠান্ত। িরম দুঃখ-কবটে কঠাটবে তঠাবদর ক্দন। এমতঠাবথিঠায় তঠার জন্ স্বক্স্ত ফকঠাথঠায়?

মজঠার ব্ঠাপঠার হবচ্ছ—স্বক্স্ত বঠা সুখ যঠা-ই বক্ল নঠা ফকন, ফসটঠাবক আমরঠা সংজ্ঠাক্য়ত 
কবরক্ে টঠাকঠা-পয়সঠা, ধন-সম্দ আর সচ্ছলতঠা ক্দবয়। এসববর অনুপক্থিক্তবক 
আমরঠা বুক্ঝ দঠাক্ররে আর দুঃখ-কটে ক্হবশবব। সুখবক এভঠাবব বুঝবত ক্গবয় মঠাঝখঠান 

7.  সূরঠা ইনক্শরঠাহ, ৯৫ : ০৫।
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ফথবক আমরঠা ফয সক্ত্কঠার ক্জক্নসটঠাবক পঠাশ ফকবট যঠাই, তঠা হবলঠা—অন্তবরর 
প্রশঠাক্ন্ত। খুবই দুঃখ আর দঠাক্রবরের মবধ্ বঠাস কবরও, ক্নদঠারুণ দুঃখ-দুদথিশঠার 
ফভতর ক্দবয় ফগবলও একজন মঠানুবষর অন্তবর প্রশঠাক্ন্ত থঠাকবত পঠাবর। আবঠার 
দুক্নয়ঠার ফসরঠা ধনী ব্ক্ক্ত হবয়ও, দুক্নয়ঠাবজঠািঠা নঠাম-িঠাক থঠাকঠা সবত্ত্বও একজন 
ব্ক্ক্তর অন্তর সবথিদঠা ক্বক্ষিপ্ত আর ক্বষণ্ণ থঠাকবত পঠাবর।

ফয ব্ক্ক্তর ঘবর খঠাবঠাবরর সংকট, ফস যক্দ তঠার সববথিঠাচ্চটঠা ক্দবয় কঠাজ কবর 
এবং তঠারপরও পযথিঠাপ্ত খঠাবঠার ফজঠাগঠাবি ব্থথি হয়, পক্রবঠাবরর সকলবক ক্নবয় 
ফস ফয শঠাক-ভঠাত খঠাবচ্ছ, নতুবঠা একববলঠা ফখবয় একববলঠা উবপঠাস করবে—
তঠাবত ক্কন্তু তঠার আফবসঠাস থঠাবক নঠা ফকঠাবনঠা। ফস জঠাবন এটুকুই তঠার ক্রয্ ক। ফস 
এটঠাবকই সন্তুটেক্িবত্ত ফমবন ফনয়। তঠার সঠামবন যক্দ হঠারঠাম পবথ পঠা বঠাক্িবয় ক্রয্ ক 
তঠালঠাবশর ফকঠাবনঠা সুবযঠাগ আবস, ফযমন—িুক্র-িঠাকঠাক্ত করঠা, অন্ঠায় কঠাবজ 
ক্লপ্ত হওয়ঠা, ফলঠাক িক্কবয় টঠাকঠা ফরঠাজগঠার করঠা—এমন সুবযঠাগবক ফস পঠাবয় 
ফিবল ফদয়। কঠারণ ফস আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠাবক ভয় পঠায়। পক্রবঠার 
ক্নবয় ফস উবপঠাস করবত করবত মবর ফযবত রঠাক্জ, ক্কন্তু হঠারঠাবমর পবথ এক কদম 
ক্দবত ফস রঠাক্জ নয়।

ক্নদঠারুণ দুঃখ-কটে সবত্ত্বও তঠাকওয়ঠায় টইটম্বুর অন্তর ক্নবয় যখন ফস সঠালঠাবত 
দঠাঁিঠায়, দুক্নয়ঠার সকল দঠাতঠার ক্দক ফথবক মুখ ক্ফক্রবয় যখন ফস ফিঠাবখর পঠাক্ন 
ফফবল ফকবল সবথিবশ্রষ্ দঠাতঠা ‘আর-রঠাযযঠাক’-এর ক্দবক মুখ ফফরঠায়, তখন 
ষিুধঠা-অনঠাহঠাবরর কটে, সংসঠাবরর ঘঠাক্ন টঠানবঠার অপক্রসীম ক্ঠাক্ন্ত—সমস্তক্কেুবক 
তঠার সঠামক্য়ক পরীষিঠা মবন হয় এবং ফস জঠাবন এর উত্তম প্রক্তদঠান তঠার জন্ 
অবপষিঠা কবর আবে। অন্তত দুক্নয়ঠাবত নঠা ফহঠাক, অনন্ত আক্খরঠাবত তঠার রব 
তঠাবক এবতঠা পক্রমঠাণ ফদববন ফয ফস খু্ক্শ হবয় যঠাবব।

আবঠার দুক্নয়ঠা-ফসরঠা ফকঠাবনঠা এক ধনী ফলঠাক, ধরঠা যঠাক তঠার ক্ব-শঠা-ল একটঠা 
ব্বসঠাক্য়ক প্রবজক্ট এবকবঠাবর ফশষ পযথিঠাবয় এবস মুখ থুববি পিবলঠা। এখন তঠার 
অন্তবর যক্দ তঠাওয়ঠাক্ুল নঠা থঠাবক, এই প্রবজক্টবক ফস ফযবকঠাবনঠাপ্রকঠাবর, ন্ঠায়-
অন্ঠাবয়র বঠাে-ক্বিঠার নঠা কবর দঠাঁি করঠাবত িঠাইবব। তঠাবত কঠার কী ষিক্ত হবলঠা, 
কঠার কী এবলঠা-ফগবলঠা তঠা ক্নবয় ফস একটুও ভঠাববব নঠা। ফস শুধু ব্বসঠা ফবঠাবঝ 
আর ফবঠাবঝ টঠাকঠা। ফকবল টঠাকঠা হঠাবত এবলই ফস শঠাক্ন্ত পঠায়।
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তঠার অন্তবর যক্দ তঠাওয়ঠাক্ুল তথঠা আল্ঠাহর ওপর ভরসঠা নঠা থঠাবক, তঠার এবহন 
ষিক্তবক ফস ‘তঠাকদীর’ ক্হবশবব ফমবন ক্নবত িঠাইবব নঠা। এই ষিক্তবক ফস 
আল্ঠাহর পষি ফথবক পরীষিঠা এবং এর ক্বক্নমবয় দুক্নয়ঠা ক্কংবঠা আক্খরঠাবত উত্তম 
ক্বক্নময় লঠাবভর ফয ধঠারণঠা ইসলঠাম ফদয়—ফসটঠাবক ফস পঠাত্তঠা ফদবব নঠা। ফবল তঠার 
যক্দও অবঢল সম্বদর পঠাহঠাি, তথঠাক্প ফযবকঠাবনঠা ষিক্তবত, ফযবকঠাবনঠা সমস্ঠায় 
ফস ক্বিক্লত হবয় পবি। তঠার অন্তর ফথবক ক্বলুপ্ত হয় প্রশঠাক্ন্ত। এমন ক্বক্ষিপ্ত, 
ক্বক্চ্ছন্ন আর ক্বষণ্ণ অন্তর ক্নবয় ফস যক্দ ফকঠাক্ট টঠাকঠার ক্বেঠানঠায় ঘুমঠায়, দুক্নয়ঠার 
ফসরঠা মবিবলর গঠাক্িবত িবি, তবুও ফসই শঠাক্ন্ত ফস পঠায় নঠা, ফয শঠাক্ন্ত ষিুধঠা ফপবট 
ক্নবয় জঠায়নঠামঠাবয দঠাঁক্িবয় ওই দক্ররে ব্ক্ক্ত পঠায়।
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সূরঠা আল-ইনক্শরঠাহবত ‘কবটের সঠাবথই রবয়বে স্বক্স্ত’ কথঠাটঠা পরপর দুইবঠার 
উবল্খ কবরবেন আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা। তঠাফসীর ইবনু কঠাসীবর একই 
আয়ঠাত এবকবঠাবর হুবহু শব্দিয়বন দুইবঠার উবল্বখর একটঠা সুন্দর ভঠাষঠাতঠাক্ত্ত্বক 
ক্দক আবলঠািনঠায় এবসবে। আরক্ব ভঠাষঠার একটঠা তবক্শটে্ হবচ্ছ—আক্লফ এবং 
লঠাম যুক্ত শব্দবক পুনরঠায় যক্দ আক্লফ এবং লঠাম যুক্ত কবর ব্বহঠার করঠা হয়, 
তঠাহবল উভয় শবব্দর অথথি একই থঠাবক, বদলঠায় নঠা। তবব যক্দ একই শব্দ পরপর 
ব্বহঠার করঠা হয়, ক্কন্তু তঠাবত আক্লফ আর লঠাম যুক্ত নঠা থঠাবক, তঠাহবল দুই শব্দ 
ক্দবয় সবসময় একই বস্তু ফবঠাঝঠাবব নঠা।

সূরঠা আল-ইনক্শরঠাহবত ‘কটে’ ফবঠাঝঠাবত দুই আয়ঠাবতই ٌُعۡس (উস্ র) শব্দ ব্বহঠার 
করঠা হবয়বে এবং দুই জঠায়গঠাবতই শব্দটঠার সঠাবথ আক্লফ এবং লঠাম যুক্ত আবে। 
অথথিঠাৎ—দুই জঠায়গঠায় এই শব্দ ক্দবয় মূলত একটঠা ক্জক্নসবকই ফবঠাঝঠাবনঠা হবয়বে, 
আর তঠা হবলঠা—কটে। ক্কন্তু ওই একই আয়ঠাত দুবটঠাবত ‘স্বক্স্ত’ ফবঠাঝঠাবত ফয শব্দ 
আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠা ব্বহঠার কবরবেন তঠা হবলঠা— ٌيُۡس (ইউস্ র)।

লষিণীয় ব্ঠাপঠার হবলঠা, কটে ফবঠাঝঠাবত ক্তক্ন ফয ‘উস্ র’ শব্দ ক্নবথিঠািন কবরবেন 
তঠাবত আক্লফ আর লঠাম যুক্ত থঠাকবলও, স্বক্স্ত ফবঠাঝঠাবনঠার জন্ ফয ‘ইউস্ র’ শব্দ 
ক্তক্ন ব্বহঠার কবরবেন, তঠার ফকঠাবনঠাটঠাবতই আক্লফ-লঠাম ফনই।
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কুরআবনর ভঠাষঠাক্ববদরঠা বলবেন—আয়ঠাত-দ্বয় ‘উস্ র’ শবব্দর সঠাবথ আক্লফ 
আর লঠাম যুক্ত থঠাকঠায় তঠা ক্দবয় একটঠা ক্জক্নসই ফবঠাঝঠাবনঠা হবয়বে—কটে। ক্কন্তু, 
আয়ঠাত-দ্বয় ‘ইউস্ র’ শবব্দর সঠাবথ আক্লফ-লঠাম যুক্ত নঠা থঠাকঠায় তঠা ক্দবয় ‘একই 
স্বক্স্ত’ ফবঠাঝঠাবনঠা হয়ক্ন, বরং হবরক রকবমর স্বক্স্ত তথঠা পুরস্ঠারবক ফবঠাঝঠাবনঠা 
হবয়বে।(8)

এবকবঠাবর সহজ কবর যক্দ বলঠা হয়—সূরঠা আল ইনক্শরঠাহবত আল্ঠাহ সুবহঠানঠাহু 
ওয়ঠা তঠাআলঠা একইরকম কবটের ক্বক্নমবয় বঠান্দঠাবক হবরক রকবমর প্রক্তদঠান 
ফদওয়ঠার কথঠা ফঘঠাষণঠা কবরবেন। বঠান্দঠা ফয দুঃখ-কটেগুবলঠা ফভঠাগ কবর দুক্নয়ঠাবত, 
তঠার ক্বপরীবত ফস পঠাবব অবনক অবনক ফবক্শ প্রক্তদঠান। 

কুরআবন বক্ণথিত নক্ব-রঠাসূলবদর ঘটনঠাগুবলঠাবত িরম দুঃখ-কবটের মঠাবঝও 
তঠাবদরবক ফয আমরঠা খুব ক্থিরক্িত্ত ক্হবশবব ফদক্খ, এর কঠারণ হবলঠা এই—আল্ঠাহ 
সুবহঠানঠাহু ওয়ঠা তঠাআলঠার এই প্রক্তদঠাবনর ব্ঠাপঠাবর তঠারঠা ক্েবলন সম্ক অবগত। 
কবটের সঠাবথ তখনই স্বক্স্ত থঠাবক, যখন অন্তবর তঠাকওয়ঠা আর তঠাওয়ঠাক্ুবলর 
ফজঠায়ঠার আবস।

8.  তঠাবঠাক্র, তঠাফসীর, ২৪/৪৯৬; ইবনু কঠাসীর, তঠাফসীর, ৮/৪৩২; সঠা’লঠাক্ব, তঠাফসীর, ৫/৬০৫; বঠাগঠাক্ব, 
তঠাফসীর, ৮/৪৬৫।


