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একিট মৃতুয্: িকছু্জরুর ভাবনা 

গত্ ২১্ িডেস�ু্ ২০১২্ েুাজ্ জুমাবাু্ জুমাু্আজােনু্ সময়্

আমাু্ �শু্  েেকাল্ কেুনন্ িতিন আমােক্ খুব ্ ে�হ্

কুেতনন্(তাঁু ্ভাষায়) ‘আেলম’ (আসেল্তািলবুল্ লম) জামা ্

েপেয়্ তাঁু্ তৃি�্ ও গেবরু্  ে্ িছল্ নান্ পুুবব্ জামা ্ তাঁু্

জানাযাু্সালাত পড়ােব্বেল্িতিন্কতবাু ্না্আগাম্তৃি�্ও্

মু�তা্ �কাশ্ কেুেছনন্ িনেজেক্ েসৗভাগযবান্ বেল্ আআাহু্

শকিুয়া্আদায়্কেুেছনন্সাতিদন্আেগ্ মৃতুযশযযা্ও্বাকর�্

হবাু্ বাতরা্ শেন্ তাঁু্ েমেয়সহ্ ছুেট্ এলামন্ িশয়েু্ দাঁড়ােত ্

েবাবা্কা�ায়্ েচাখ্েভেস্ িদেলনন্ মৃতুযকােল্যিদ্তাঁু্পােশ্না্

থাকেত্পািু্েস্শংকায়্িতনবাু্��িত্িনেয়ও্ঢাকায়্যা ্িনন্

েকন্জািন্মন্টানিছল্নান্মেন্হি�ল্আিম্যাওয়া্মাু্যিদ্

িতিন্চেল্যানন্ে�েহু ‘পুু’েক্েডেক্কােছ্না্পানন্মাওলানা্

লাবরব্ আ�ুআাহ্ ভা েয়ু্ মেতা্ েনককাু্ মানুেষু্ পু্ আমাু্

মনও্বলিছল্আমােদু িনিবরবাদর্ িত্সাদািসেে্ মুু�র হয়েতা্

জুমাবােু ্দুিনয়া্েছেড়্চেল্যােবনন্ 

তাুপু্ এেলা্ েস ্ জুমাবাু। আলালপুেুু্ সফল্ বযবসায়র্
মাওলানা্ এবং্ হবু্ ড. (ঢাকা্ িব�িবদযালেয়্ এমিফল্ কুেছন) 

েমা�ফা্ ভা েয়ু্ বহল্  উািুত্ দািব, ‘শুবাু্ আপিন্

ময়মনিসংেহ্ থাকেল্  বশয ্ জুমা্ পড়ােত্ হেব্ আমােদু্
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মসিজেদ’ন্তাঁু্দািব্আু্লাবরব্আ�ুআাহ্ভা েয়ু্পরড়াপরিড়েত্

েসখােন ্ জুমা্ পড়াু্ িস�াে্ হেলান্ আমাু্ লাবরব্ ভা েয়ু্

সহযাুর্ হবাু্ বাতরা্ েপেয়্ আুও্ কেয়কজন্ সুুদ্ ও্ ব�ু্

মাওলানা্আমােদু্স�র্হেলনন্েগাসল্েসেু্েদৗেড়্েবু্হলাম্

জুমা্ পড়াবাু্তািগেদন্ েগট্ েপিুেয়্ ুা�ামুেখা্ হেত্ েকন্ েযন্

মন্েপছেন্টান্িদলন্বাসায়্িফেু্এেস্তাঁু ্চ�ানন্মুেখ্হাত্

বুিলেয়্বললাম, আ�া, আপিন্কর্বলেছন?  �ূট্�েু্বলেলন, 

‘আআাহ’। ‘আপিন্এটা ্বলেত্থােকন্আিম্নামাজ্পেড়্আিস্
বেল্েবিুেয়্েগলাম’। মসিজেদ্িগেয়্যখন্িম�ােু্বসেত্যাি�্
তখন ্ েফানটা্ েকঁেপ্ ঠলন্ িুিসভ্কুাু্আেগ ্ বুঝলাম্কর্

হেয়েছ! সমেবত মুসিআু্িবে�ািুত্দৃি�ু্সামেন্আমােক্পড়েত্

হেলা, ‘ �া্িলআািহ্ওয়া্ �া্ লা িহ্ুজরঊন’। েসিদেনু্জুমাু্
ভাষেণ্ আমাু্ আেলাচনাু্ িবষয়্ িছল, ‘ সলাম্ পূণরা�্

জরবনবযববা’ন্মুহূেতর ্তা্বদেল্হেয়্েগল, ‘মৃতুয্: সকল্�াণরু্

 পিুহাযর্পিুণিত’ন 

বাদ্ মাগিুব্ নামােজ্ জানাযা্ হেলান্ মৃতুযু্ িদন্ জুমাবাু্ এবং্

জানাযায়্ মুসিআু্ সংখযা্ েদেখ্ েবদনাু্ মেেযও্ সুখ্  নুভব্

কুলামন্ মুহেমু্ �তযাশা্ মেতা্ নামাজ্ পড়ােনাু্ েসৗভােগযু্

জনয্আআাহু্শকিুয়া্আদায়্কুলাম। বাসাু্সবা েক্েশাক-

কা�া্ ভুেল্ তাঁু ্ জনয্ েদা‘আ্কুেত বলা হেলান্ কবুব্ কুা্
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েথেক্ িনেয়্ এখােন্ কাটােনা্ বািক্ িদনগেলায়্ বানরয়্  েনক্

কুসং�াু্ ও্ কু�থা্ েদখলামন্ সােযমত্ সংেশােন্ ও্ �িতহত্

কুাু েচ�া্ কুলামন্ তথয�যুিিু্ এ ্ চুেমাবকেষরু্ যুেগও্

মানুষ্ েয্ েমররয়্ িনেুট্ ান্ েথেক্এত্ দূেু্তা্ েভেব্ যুগপব্

েবদনা্ এবং্ দাওয়াতর্ কাজ্ এবং্ েলখােলিখেত্ সিুয়্ হবাু্

আুও্ে�ুণা্েবাে্কুলামন্ 

মৃতুযু্ িিতরয়্ িদন্ বাদ্ মাগিুব্ েগলাম্ শযালকেক্ িনেয়্

কবুবােনন্ শরেতু্ তর�তায়্ সাুােদশ্ যখন্ জবুথবু, আমােদু্

মেতা্ কমরচচল্ েজায়ানুাও্ যখন্ বােয্ হেয়্ য়ুমুেখা, তখন্

 শরিতপু্ �শুেক্ এ ্ িননস�্ কবেু্ েশায়ােনাু্ সদযযৃিত্

ভাবনাু্ জগেত্ ঝড়্ তুললন্ ��পুু্ নদরেয়ঁষা্ কবুবােন্ ঢুেক্

�থেম্ েদখলাম্ েক ্ েন ন্ বুেকু্ েভতু্ েকমন্ েমাচড়্ িদেয়্

 ঠলন্ কুয়াশা��্ কবেুু্ কােছ্ িগেয়্ যখন্ সু�াত্ েমাতােবক্

কাজ্সাুিছলাম, তখন্নদরু্শরতল্জলচু�ন্কুা্ বাতাস্ েযন্

শুরেু্ সু েয়ু্মেতা্ িবঁেেত্লাগেলান্ থচ্হায়, এখােন ্েতা্

চি�শ্ য়�া্ আেগ্ আমােদু্ পুম ি�য়্ �শুেক্ মািটু্ কাঁচা্

কবেু্ েুেখ্ েগলামন্ বোিুত ও ্সাদা্ েপাশাক্ছাড়া্তােক্

শরতব�্ েদবাু্ েকােনা্ সুেযাগ্ িছল্ না্ সোনেদুন্ যাুা্

গতকালও্তাঁু্ সুেখু্জনয্ মুহূেতর্ পািনু্ মেতা্ টাকা্ েঢেলেছ, 

মািট্িবিছেয়্এেক্এেক্তাুা্সবা ্িবদায়্িনেয়েছন্ 
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আমাু্ নািতদরয়র্ জরবেন্ িনকটাারয়্ কা েক্ কবেু্ েশায়ােনাু্

সুেযাগ্য়েট্িনন্�শুেক্কবেু্েশায়ােত্িগেয়্বুঝলাম্এ্েকমন্

িনঠুু্সতযন্আজ্আবাু্এ্সেতযু্মুেখামুখর্হেয়্ িবু্থাকেত্

পাুলাম্নান্গতকাল্লাশ্েদেখ্সবাু্কা�াু্ে�ােতু্িবপুরেত্

েযখােন্কতরেবয্ টল্ িছলামন্আজ্এ্শরতাতর্ স�যায়্কবেুু্

কােছ্ েস ্ সংযেমু্ েযন্ বােঁ্ েভে�্ েগলন্ িশকড়্ সািহতয্

মাহিফেলু্  িফেস্ �াণবে্ সািহতয আ�াু্ েলাভনরয়্

হাতছািনেতও্সাড়া্ িদেত্পাুলাম্নান্ুােত্েশাবাু্আগ্পযরে্

েচােখু্ িবুল্োুা্ িবুল ্থাকলন্েকবল্�রু্কােছ ্বযি্

কুলাম্এ্বাঁেহরন্কা�াু্আসল্কাুণন্ 

পিবু্কুুআেন্কতবাু্পড়লাম, 

﴿ ّ ِّ  َوَ�ۡبلُوُ�م ٱلَۡمۡوِت�  َذآ�َِقةُ  َ�ۡفٖس  ُُ َّ ۖ  َوٱۡ�َۡ�ِ  ِِلل  ﴾٣ تُۡرَجُعونَ  �َ�َۡنا فِۡتَنٗة
 ]  ٣٥: االنبييء[

‘�িতিট �াণ মৃতুযু �াদ �হণ কুেব; আু ভাল ও ম� িাুা 

আিম েতামােদুেক পুরকা কেু থািক এবং আমাু কােছ  

েতামােদুেক িফেু আসেত হেবন’ {সূুা্আল-আি�য়া, আয়াত্ : 

৩৫} -এু্মেতা্কুুআেনু্ মরয়্বাণর্কতবাু্পেড়িছ।  
আবূ্হুায়ুা্ুািদয়াআাহ্‘আনহ্েথেক্বিণরত, ুাসূলুআাহ্সাআাআাহ্

‘আলা িহ্ওয়াসাআাম্বেলন,  
اِت « ّ ّّ يِمِ  ال اوا ِمَررذ اذ ُِ َث
ذ
 »أ
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‘েতামুা্সকল্�ােদু্ িবনাশকাুর্ মৃতুযু্কথা্েবিশ্েবিশ্যুণ্

কেুান’ [িতুিমযর্: ২৩০৭; নাসাঈ্: ১৮২৪]  

এমন্ বাণরও্ পেড়িছ্ বহবাুন্ কতবাু্ মানুেষু্ কােছ্ মৃতুযু্

বা�বতা্ ও্ ��িত্ িনেয়্ আেলাচনা্ কেুিছ, িলেখিছ্ একািেক্

েলখা, একবাু্মৃতুযু্খুব্কাছ্েথেক্িফেুও্এেসিছ; িক�্আজ্

েযভােব্ মৃতুযেক্  নুভব্ কুলাম, কবেুু্ এ ্ িননস�্ দৃশয্

েযভােব্িচোু্জগেত্সা মুেমু্সূচনা্কুেলা, তা্আেগ্হয় িনন্

শেনিছ্ ও্ পেড়িছ- ুাসূলুআাহ্ সাআাআাহ্ আলা িহ্ ওয়াসাআােমু্

ি�য়্জামাতা তৃতরয়্ খলরফা্ ‘ সমান্  বন্আফফান্ ুািদয়াআাহ্

‘আনহ্যখন্েকােনা্কবেুু্পাশ্িদেয়্েযেতন, িতিন্এত্েবিশ্

কাঁদেতন্ েয্তাঁু্ গ�্ও্��্ েবেয়্ িবপুল্ োুায়্ �্ েনেম্

আসতন্আজ্সমযক্ পলিি্হেলা, েকন্িতিন্এভােব্কাদঁেতনন 

েকন্িতিন্এত্ �পাত্কুেতনন্ 

বড়্আজব্বযাপাু্হেলা, আু্সবাু্মেতা্আিমও্হয়েতা্কিদন্
পু্ভুেল্যাব্এসব্ নুভূিতু্কথা! আবাুও্আমাু্কােছ্এক্
সময়্ পািথরব্ জরবন্ ও্ জগত্ বড়্ হেয়্  ঠেব! ন�ু্ জরবেনু্
েমােহ্আবাুও্হয়েতা্পােপু্সং�েশর চেল্যাবন্মুি্থাকেত্
পাুব না গনােহু্েছাবল্েথেকন  
পািক�ােনু্সােবক্িবচাুপিত্ও �খযাত্আেলেম্দরন্মাওলানা্
তাকর  সমানর্ বেলেছন, মানুষ্এ্ যাবত্ েনক্ িকছু্ �রকাু্
কেুেছন জ�দাতা্ িপতামাতােক্  �রকাু্ কেুেছন্ িপতৃতুলয্
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িশককেক্  �রকাু্ কেুেছন্ পৃিথবরু্ বহ্  পকাুরু্  পকাু্
 �রকাু্ কেুেছন্ এমনিক েখাদ্ তাু্ ��া্আআাহেক্  �রকাু্
কেুেছ; িক�্ মৃতুযেক্ েক ্  �রকাু্ কেু িনন্ মৃতুযেক্
 �রকােুু্ মেতা্ মূঢ়তা্ েক ্ েদখায় িন্ েকােনািদনন্ পাঁড়্
নাি�কও্এ্জায়গায়্আি�েকু্সমােুাল্ভাবনায়্ পনরতন্িক�্
হায়, এ্ মৃতুযেক ্ িকনা্আমুা্ ভুেল্ থািক! হাজাু্ মৃতুয্ েদেখ, 
ি�য়্�জনেক্িনজ্হােত্কবেু্নািমেয়ও্আমােদু্মৃতুযু্েচতনা্
জা�ত্হয়্নান্শা�ত মৃতুযু্েচেয়্িকনা্বড়্হেয়্ওেঠ্আমােদু্
কণবায়র্জরবন-সংসাু!  
বলেত্ িিো্ েন ্ মুহমুরহ্ মৃতুযু্ যুণ আু্ মৃতুযু্ েতেতা্
বা�বতাু্ িনতযনতুন্  পলিি ্ পােু্ আমােদু্ গনােহু্ �শর্
েথেক্ বাঁচােতন্ দুিনয়াু্ জরবেনু্ যাবতরয়্ েলাভ-লালসা্ আু্
িহংসা-পু�কাতুতাু্ মেতা্ েনক্ কু�বৃি�েক্সংযত্কুেতন্
সব্েুেনু্ বােযতা্পিুহাু্কেু্এক্আআাহু্ নুগত্এবং্
িনেদরশ্মেতা্জরবন্যাপন্কুেতন্ 
েহ্ আআাহ, আপিন্ আমােদু্ মৃতুযু্ যথাযথ্ ��িত্ �হেণু্
তাওফরক্ িদন। আমােদুেক্ শািমল করন্ আপিন্ মু�াকর্
বা�ােদু্কাতােু। নসরব্করন্ঈমােনু্সে�্এবং্শাহাদােতু্
মৃতুযন্আমরনন্ 


