সত কখেনা কখেনা অ ীলতা ছড়ায় (উৎসগ- রাশীদুল বারী)
িমজা নািহদ হােসন
আমােদর িদন সব সূেযর িদন,দুঃখ বেল িকছু নই।সূবন আইজ াক ক বেল িকছু নই।কারণ িক জােনা? পৃিথবীেত এমন কও
কখেনা আেসন িন যােক সবাই ভােলােবেসেছন। িহংসা, িবে ষ ছড়ােনা যেতা সহজ ক তেতাটাই ক ন ভােলাবাসা।একটু
বুিঝেয় বিল, আপিন ইে করেল য কাওেক চড় মারেত পারেবন। এটা সহজ কাজ।আপিন িক অপরাধ কের মাফ চাইেত
পারেবন এেতা সহেজ? ভেব দখুন কানটা ক ন।
আমার কাওেক ভােলা নাই লাগেত পাের বা আপনার আমােক।তােত িক আমরা শ হেয় যাব? আমার আদশ আপিন ক কের
দেবন? বা আপনার আদশ আিম? একজন মুসিলম যিদ সংযিম হেয় কথা না বলেত পােরন এেত ইসলােমর িক যায় আেস?তেব
জেন রাখুন সামিয়ক িত কখেনাই সািবক িত নয়। আপনার যােক ভােলা লাগেব না তােক আপিন গালাগািল করার আেগ
একবার পড়ুন"িনচু লােকর ধান হািতয়ার হে

অ ীল বাক ।"(হজরত আলী রাঃ)

.
আমােক িদেয় এক উধাহরণ দই, যখন আিম কাওেক উপের উঠেত দখেল িক ভােব আঘাত করা যায় স পথ খুিঁ জ। কন?
িনেজর িদেক তািকেয় দিখ আিম হয় তােক ঈষা করিছ না হয় আিম আমার অ মতা ঢাকেত তােক গালাগাল করিছ। আমার
সূবন আইজ াক ীিত দেখ অেনেকর মেন অেনক
। কও কও আমােক দালাল ভাবেছন। কও বা ভাবেছন আিম বুিঝ
আেমিরকা যাওয়ার ধা ায় আিছ। কও বা ভাবেছন টাকার জন এসব করিছ। কও বা ভাবেছন স ােরর হেলাটা িক? কও যিদ
আমায় মাসােদর এেজ ভােবন তােতও আিম অবাক হেবা না কারণ আিম আবােরা পড়েবা এক লাইন"অসৎ লাক কাউেক সৎ মেন কের না, সকলেকই স িনেজর মত ভােব।" -হজরত আলী (রাঃ)
.
একজন এক ভােলা কাজ করেল তােক আমার ভােলা বলেত সমস া কাথায়? কও কও অসাধরণ িতভা িনেয় জ ান। এটা
িক তার দাষ? তােক চাের আনেল এমন িক িত? আপিন হয়েতা বলেবন তার িতভােক পূিঁ জ কের তার বাবা নাম কামােত
চান? আসেলই িক তাই? উনার িক আয় ইনকাম বা খ ািত িক আপনার আমার চেয় কম?নািক িতিন অবুঝ?এখােন িকছু
জ নেব জািন। স জন িক বাড না হয় চালু রাখলাম।িক বেলন? মােঝ মােঝ আমার মেন হয়
আসেলই আমােদর িচ া ভাবনার ঘের য ঘুন পাকার অবাধ যাতায়ত িছল তােক কখন আমারা িনেজর অজাে লালন পালন
কের,বড় কের িনেজর িচ ােক খুন কেরিছ িনেজও জািন না। িচ ায় আজ তাই হেয় গেছ িছনতাই। ইহকাল তা বেটই পরকােলর
রায়ও আমরা িদেয় িদি অবিললায়। ( আ াহ আপিন মাফ ক ণ) ক আি ক ক নাি ক বা ক বেহশত যােবন বা ক
দাজেখ যােবন বলার আিম ক? তাহেল িক মহান আ াহ তালা সু- সংবাদ মা দশজনেক িদেতন? আিম ইসলামী িচ ািবদ নই
বেল সিদেক গলাম না।
সূবন আইজ াক এক
িতক।এক মাইল ফলক। এক ভােলাবাসার বাগান। তােত পািন িদেত না পারেল না িদেয়ন,অনুেরাধ
আ ন দেবন না দয়া কের। বঁেচ থা ক
ধারণ করা িত সূবন আইজ াক। িত ঘের ঘের জ িনক এক এক জন সূবন
আইজ াক।
িব. ব - লখা

বড় করা যত। অেনক যুি

দওয়া যত। করলাম না সটাও আমার ব থতা বেল মেন িনলাম।

.

