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হিদায়াতের আত াকরহি
মুহমন যে পাপই করুক না চকন, োর অন্ততর সববদা হিদায়াতের আত া ু কাহয়ে থাতক। সময় সু তযাতে োতক
সজাে করতে পারত হিকই চস ভাত া আম করার জনয তেহর িতয় যায়। আমার জীবতনর বাস্তব একহি ঘিনা
এখাতন উতেখ করহি, যা চথতক মুহমন বান্দােণ হিক্ষা গ্রিণ করতে পারতব। ঘিনাহি হনম্নরূপ:
চকাতনা এক কাতজ দূ তর চকাথাও সফতর হেতয়হি াম। দীঘব সময় ভ্রমতনর পর একহদন বাহিতে হফরহি াম। চফরার
পতথ হবমাতন আতরািন কর াম। হবমাতন বসার জায়ো িত া কহেপয় ভ্রান্ত ও বখাতি যু বতকর পাতি। োতদর
হসোতরতির চধাোঁয়ার হবমাতনর পহরতবি নষ্ট িতয় চে । শুধু োই নয়, োতদর িাহস-োমািায় পহরতবি ভারসাময
িাহরতয় চফ ত া। হবমানহিও হি যাত্রীতে পহরপূ ণব। ফত হসি পহরবেবন করতে পার াম না। ভাবহি াম হকভাতব এ
দু রাবস্থা চথতক হনস্কৃহে পাওয়া যায়। অতনক চভতব-হ তন্ত কুরআতন কারীম িাতে হনতয় মৃদু আওয়াতজ পাি করতে
শুরু কর াম। অল্প সমতয়র মতধয যু বকদ চথতম চে । চকউ চকউ হনদ্রা চযতে াে । আবার চকউবা খবতরর
কােজ পাি করতে আরম্ভ কর । এ অবস্থায় হকিু ক্ষণ চযতে না চযতেই আমার ডান পার্শ্ব চথতক এক যু বক উচ্চস্বতর
বত উি , যতথষ্ট িতয়তি, এবার রাখুন। মতন কর াম আমার আওয়াতজ িয়ে োর কষ্ট িতে। োই ক্ষমা চ তয়
আবার হনিঃিতব্দ পিা শুরু কর াম, যাতে কাতরা হডস্টাবব না িয়। চদখতে চপ াম চিত হি মাথা হন ু কতর েভীর
হ ন্তায় মগ্ন আতি। শুধু োই নয়, হসতি বতস রীহেমে চি তে আরম্ভ কতরতি। অেিঃপর আমার হনকি এতস অেযন্ত
হিি হদতয় ব

, অনু গ্রিপূ ববক এই পযবন্ত ক্ষান্ত করুন, আহম আর সিয করতে পারহি না।

হকিু ক্ষণ পর চিত হি হসি চিতি হদতয় কাতি এতস আমার সাতথ মুসাফািা কর এবং ব

, আহম ক্ষমা াহে, আহম

ক্ষমা াহে। একথা বত চস ু প িতয় চে ।
কী জবাব চদব ভাবতে পার াম না। অশ্রু ভরা চ াতখ ব

, িায় আফতসাস হবেে হেন বির যাবে আোির জনয

একহি সাজদাও কহর হন। আর োর কা াতমর একহি আয়ােও পাি কহর হন। েে এক মাস ধতর ভ্রমতন আহি।
এমন চকাতনা অপরাধ চনই যা আহম কহর হন। যখন আপনাতক চদখতে চপ াম, েখন মতন কর াম দু হনয়া ধ্বংস
িতয় যাতে, দু িঃহিন্তায় চভতে পি াম। িাসরুদ্ধকর অবস্থা িতয় চে । আমার মতন িত া প্রহেহি আয়াে আমার
ওপর েীতরর মতো হবধতি।
মতন মতন ব

াম, আর কেহদন চবাকা িতয় বতস থাকব? এ অন্ধকার চথতক কী কতর মুহি পাওয়া যাতব? হমতথয ও

পাতপর পহরণাম কী িতব? হবশ্রামাোতর ত

চে াম। আপহন কী জাতনন চকন হেতয়হি? ো এ জনয চয, আহম

দু িঃহিন্তায় চভতে পতি হ ৎকার করতে াই াম। হকন্তু ঐ রুমহি িািা মানু তের দৃ হষ্ট চথতক আিা িওয়ার মতো
আর চকাতনা জায়ো চপ াম না।
চ খক (আিমদ ইবন আব্দু র রিমান) ব তিন, আহম োতক েওবা ও আোির হদতক প্রেযাবেবতনর কথা ব

াম। চস

ু প রই । যখন হবমান অবেরণ কর েখন চস আমাতক োর বন্ধুতদর চথতক একিু আিাত হনতয় ব

, আপহন

কী মতন করতিন আোি ো‘আ া আমার েওবা কবু করতবন? জবাতব ব

াম, যহদ েুহম সহেযকারাতথব েওবা কর,
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োিত অবিযই আোি ো গ্রিণ করতবন। এবার চস ব

, আহম অতনক বি বি অপরাধ কতরহি। আহম োতক

হজতেস কর াম, েুহম কী আোি ো‘আ ার হনতম্নাি বাণী শ্রবণ কর হন?

ُ َ ُ ذ َ ذ ذ ذ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ً ذ
ُ َ ُ َ َٰ َ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ى
َ َ
ورۡ ذ
]٣٥ :﴾ [الزمر٥٣ِۡيم
ُۡ ٱلرح
ُۡ ِيعۡا هۡإِن ُهۥۡه َۡوۡٱلغف
وبَۡج
ۡ ٱللۡيغف ِۡرۡٱَّلن
ۡ ۡن
ۡ ِ ٱللهِۡإ
ۡ ِۡلۡتق َن ُطواۡۡمِنۡرۡحة
ۡ ۡۡس ِهم
ۡ ِۡۡينۡأۡسفوا
ۡ ِيۡٱَّل
ۡ ﴿قلۡۡيعِباد
ِ َعۡأنف
“েুহম ব : চি আমার ঐসক বান্দা, যারা হনতজতদর ওপর যু ু ম কতরি চোমরা আোির রিমে চথতক হনরাি িতয়া
না। হনিয় হেহন সব গুণাি ক্ষমা কতর হদতবন। চকননা হেহন অেযন্ত ক্ষমািী ও দয়া ু ।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াে:
৫৩]
একথা শুতন চস খুহি িতয় মৃদু িাস । এহদতক োর চ াখ হদতয় অশ্রু েহিতয় পিতি। কাোঁদতে কাোঁদতে সা াম হদতয়
ত চে ।
চি আমার মুসহ ম ভাই, মানু ে বক্র পতথ হেতয় যে পাপই করুক না চকন, অবিযই োর অন্ততর একহি ক যাতণর
বীজ সু প্ত থাতক। যখন আমরা চস বীজ পযবন্ত চপৌঁতি োতে পাহন চস ন কতর হিকমে রক্ষণাতবক্ষণ করতে পারব,
েখন ো েহজতয় উিতব। অেএব, গুণাতির আবরতণ আেন্ন িতয় চেত ও প্রতেযতকর অন্ততর; হকন্তু ক যাতণর বীজ
সু প্ত চথতক যায়, আোি ো‘আ া যখন চকাতনা বান্দার মে কামনা কতরন েখন োর আত্মাতক হিদায়াতের রহি
দ্বারা আত াহকে কতর সর পতথর সন্ধান চদন। আ -কুরআতন এতসতি:
ََ ذ ُ ذ
ذ
ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ذ ُ ذ ُ َ َٰ َ ُ َ َ َ ذ
َ ۡيز
]٦٢١ :﴾ [ال عمران١٢٦ۡٱۡلكِي ِۡم
ِۡ ٱللِۡٱل َع ِز
ۡ ۡلۡمِنۡۡعِن ِۡد
ۡ ِ صۡإ
ۡ وبكمۡبِهِۦۡۡوماۡٱنل
نۡقل
ۡ ِ ىۡلكمۡۡو ِِلطمئ
ۡ لۡبۡش
ۡ ِ ٱللۡإ
ۡ ۡ﴿وماۡجعل ۡه
“আোি ো‘আ া ো (হফহরিোতদর মাধযতম সািাযয) চকব চোমাতদর জনয সু সংবাদস্বরূপ পাহিতয়তিন এবং যাতে
চোমাতদর আত্মা িান্তনা পায়। মূ েিঃ সািাযয চো পরাক্রমিা ী প্রোপূ ণব আোির পক্ষ চথতকই।” [সূ রা আত
ইমরান, আয়াে: ১২৬]
সমাপ্ত
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