
বিসবিল্লাবহর রাহ্িাবির রাহীি। 

করুি বকংিা িা করুি!  
আবি এিং আপবি .. বিবি এিং সস .. অিুক এিং িিুক .. আিরা প্রত্িেত্ক এই জীিত্ি বকছু িা বকছু কবর 

.... হত্ি পাত্র আপবি এখি রুবজ-সরাজগাত্রর িল্লাত্ে িেস্ত আত্ছি। বকংিা খাওয়ার সেবিত্ে রুবিসম্পন্ন খাদ্ে 

ভক্ষণ করত্ছি। বকংিা িরি বিছািায় িধুর ঘুি বিত্েি। বকংিা সুস্বাত্ের উত্েত্েে িোয়াি করত্ছি। বকংিা 

সিুদ্র সসকত্ি প্রাকৃবিক সসৌন্দর্্যে উপত্ভাত্গর িাধেত্ি সাপ্তাবহক ছুবে কাোত্েি। বকংিা সকাি িসবজত্দ্ িািার্য 

আদ্ায় করত্ছি। বকংিা কুরআত্ির বকছু অংে পড়ত্ছি। বকংিা আল্লাহর বর্যক্র করত্ছি। এর বিপরীিও হত্ি 

পাত্র !  

      হত্ি পাত্র সপ্রি ভােিাসার সহচি পূণ্ গাি শুিত্ছি ! বকংিা সেবেবভেত্ি অধ্ িগ্ন িি্কীত্দ্র সদ্খত্ছি ! 

বকংিা অিে বকছু িন্দ কাজ করত্ছি .. হত্ি পাত্র ! র্যাই সহাক িা সকি , এসি কাজ আপবি করত্ি পাত্রি 

িাও করত্ি পাত্রি, অিুেীেি করত্ি পাত্রি আিার প্রিোখোিও করত্ি পাত্রি। আপবি, সকিে আপবিই 

শুরু এিং সেষ বসদ্ধাত্ের িাবেক।  

িাই আপবি - সািত্ন্দ - কাত্জ সর্যত্ি পাত্রি বকংিা িাও সর্যত্ি পাত্রি ! সখত্ি পাত্রি বকংিা িাও সখত্ি 

পাত্রি ! অিুরূপ আপিার পুত্রা ইোধীত্ি সর্য, আপবি িািার্য পড়ত্ি পাত্রি আিার িাও পড়ত্ি পাত্রি ! 

আল্লাহত্ক স্মরণ করত্ি পাত্রি আিার িাও করত্ি পাত্রি ! বিকৃষ্ট কাজসিূহ করত্ি পাত্রি আিার িাও 

করত্ি পাত্রি ! িবণ্ি প্রত্িেক বিষত্য়র িাবেক আপবি , আপবি এসি িোপাত্র স্বাধীি । আপবি এসি কাজ 

করত্িও পাত্রি িাও পাত্রি।  

       বকন্তু .. শুধ ুএকবে কাজ এিি আত্ছ , র্যা হত্িই হত্ি। এ বিষয়বে বকি' আত্গর সিত্য় বভন্ন .. এবে করা 

এিং িা করার স্বাধীিিা আপিার সিই ! িরং অিেেই এো ঘেত্ি, আপবি িাত্ি সন্তুষ্ট থাকুি বকংিা অসন্তুষ্ট , 

িাি িা িা িাি ! সসই অেে সিেবে হত্ে সর্য, আপিাত্ক িরত্ি হত্ি ! !  

অি:পর অিেেই আপিাত্ক এক িিুি িাসোি এিং বভন্ন জীিত্ি প্রিোিি্ি করত্ি হত্ি। আপিার সসই িিুি 

িাসোিবে একবে সংকীণ্ গি্ ছাড়া বকছুই হত্ি িা র্যা, সকিে আপিার সদ্হোত্ক সকািরূত্প সসখাত্ি রাখা 

সম্ভি হত্ি । িাছাড়া জািাো বিহীি, আত্ো বিহীি, এই সোিবে কিই িা অন্ধকার হত্ি! শুধু এিেুকুই িয় 

িরং উপর সথত্ক আপিার আপি সোক-জি , আত্মীয়-স্বজিরা বিষ্ঠুত্রর িি িাবে িাবপত্য় বদ্ত্ি । আর অজািা 

অত্িিা সোত্কর িি আপিাত্ক সসখাত্ি একা সেত্ে সরত্খ বিজ বিজ িাড়ী বেরত্ি। সর্যি আপবি িাত্দ্র সকউই 

িি।  আপবি আি্িাদ্ ও বিৎকার কত্র র্যবদ্ িাত্দ্র ডাকত্িও থাত্কি, িারা শুিত্ি পাত্ি িা। আপবি েি 

সিষ্টা করত্েও কােত্ি সজাড়াত্িা েরীরোত্ক খুত্ে উত্ে িসত্ি পারত্িি িা। সসই ঘত্র প্রিণ্ড গরত্ি েোি িা 

এবসর িেিো থাকত্ি িা ! এিিবক িাইত্রর একে ুিািাসও প্রত্িে করত্ি পারত্ি িা। আর িা দ্ারুণ োণ্ডার 

বদ্ত্ি সেপ-কাঁথার িেিো থাকত্ি! আপিার আত্ে পাত্ে হত্ি বিশ্রী কদ্াকার সপাকা-িাকড় র্যারা আপিার 

কােিত্ক কুত্র কুত্র সখত্য় আপিার িরি সগােি-িাংস আঁিত্ড় আঁিত্ড় খাত্ি।  

এসত্ির পত্রও আপবি জাত্িি িা সর্য, আপিার সসই িিুি জীিিো সকিি হত্ি? আপবি সসৌভাগেিাি হত্িি 

িা দুভ্াগেিাি! এো আপিার সৎকাত্জর উপর বিভ্র করত্ি র্যা আপবি এর পূত্ি্র জীিত্ি কত্র বছত্েি। 

অিেেই এো ভয়ংকর িোপার।  

    িত্ি সর্যত্হিু আপবি এই কথাগুত্ো পড়ার সুত্র্যাগ পাত্েি িার িাত্ি আপিার হাত্ি সিক আিে করার 

এিং আল্লাহর বিকে ক্ষিা িাওয়ার সুত্র্যাগ আত্ছ। িাই আসুি সুত্র্যাগ কাত্জ োগাই। কারণ এই জীিি সিা 

কয় বদ্ত্ির িাত্র। িার পর হয়ি: সোত্করা িেত্ি: অিুক িারা সগত্ছ .. দুবিয়া সথত্ক বিদ্ায় বিত্য়ত্ছ .. ( 

আল্লাহ িাত্ক ক্ষিা করুক ).. দু-িার বদ্ি হয়ি সোত্করা আপিার িৃিুেত্ি আেত্সাস করত্ি। িার পর ভুত্ে 

র্যাত্ি।  

িাই আসুি, এিি কাজ কবর র্যা আল্লাহ পছন্দ কত্রি। সর্যি আপিার িিুি গৃত্হর জীিিো সসৌভাত্গের হয়। 

আল্লাহর কসি! কারণ সসোই আসে জীিি। র্যবদ্ সসৌভাগেিাি হি িত্ি বিরকাে সসৌভাগেিাি থাকত্িি। আর 

সিক ্থাকুি সর্যি দুভ্াগে িািত্দ্র িত্ধে গণে িা হি। কারণ সসবে সি্িাো !  

     িিী সাল্লাল্লাহু আোই বহ ওয়া সাল্লাি িত্েি: িৃিত্ক র্যখি কির সদ্ওয়া হয়, িখি কাে িণ ্ও িীে িণ্ 

দুইজি সেত্রেিা আত্স। একজত্ির িাি িুিকার অপর জত্ির িাি িাকীর। িারা িৃি িেবিত্ক সক 

বজত্েসকরত্ি : এই সোকবের সম্পত্ক্ (পৃবথিীত্ি) িুবি বক িত্েবছত্ে? সস িেত্ি: ইবি আল্লাহর িান্দা এিং 

িাঁর রাসূে। আবি সাক্ষে বদ্বে সর্য, আল্লাহ িেিীি সিে সকাি উপাসে সিই এিং িুহাম্মদ্ (সাল্লাল্লাহু আোইবহ 



ওয়া সাল্লাি) আল্লাহর িান্দা ও রাসূে। দুই সেত্রেিা িেত্ি : আিরা জাবি র্যা িুবি িত্েবছত্ে।  অি:পর 

িার কির সদ্ঘ্ে প্রত্ে ৭০ গজ সম্প্রসাবরি কত্র িা আত্োয় আত্োবকি কত্র সদ্ওয়া হত্ি। িার পর িো হত্ি 

: ঘুবিত্য় পড়। সস িেত্ি: আিার পবরিাত্রর কাত্ছ বগত্য় িাত্দ্র এ খির বদ্ত্ি িাই। সেত্রেিা িেত্ি: িাসর 

ঘত্রর সদ্ে বিিাবহি িত্রর িি ঘুিাও র্যাত্ক িার একাে আপি জিই ঘুি সথত্ক জাগাত্ি। সস এই অিোত্িই 

থাকত্ি র্যিক্ষণ আল্লাহ িাত্ক পুিরুত্থাি িা কত্রি। আর র্যবদ্ িৃি িেবি িুিাত্েক হয় িাহত্ে সস িেত্ি: 

সোত্করা র্যা িেি আবিও িাই িেিাি আসত্ে বক িা জাবি িা। সেত্রেিা িেত্ি : আিরা জািিাি র্যা িুবি 

িেত্ি। অি:পর িাবেত্ক আত্দ্ে করা হত্ি : সজাড়া সেত্গ র্যাও। িাবে বিত্ে র্যাত্ি। র্যার কারত্ণ িৃত্ির 

পাঁজত্রর হাড় িাত্প এবদ্ক ওবদ্ক হত্য় র্যাত্ি। এই ভাত্ি িার োবস্ত হত্ি থাকত্ি র্যিক্ষণ আল্লাহ িাঁত্ক পুিরায় 

িা ওোি। [ হাদ্ীস হাসাি, সহীহুে জাত্ি িং ৭২৪] 
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