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আপনার স�ানেক অিভশাপ েদেবন না  

মা� কেয়কিদন আেগর ঘটনা। আমােদর পাড়ার রািকেবর মা 
পািনেত ডুেব মরা িকেশার স�ানিটেক বুেক জিড়েয় পাগলপারা 
হেয় কাঁদেছন। মােয়র বাঁধভা�া কা�া আর িবলাপ শেন  পিিত 
কােরা পেক্ েচােখর পািন সংবরণ করা স�ব হি�ল না। িতিন 
কাঁদেছন আর িবলাপ কের বলেছন, ‘ও বাবুর আ�ু তুিম আমােক 
েমের েফল। আিম্ েতামার স�ানেক হতযা কেরিছ। গতকাল্ 
ওর �ালা সহয করেত না েপের আিম বেলিছ, ‘তু্ মিরস না; 
মরেল দশটা ফিকরেক খাওয়াতাম।’ 

হযা, সিতয্ িতিন আেগরিদন েছেলিটর দুর�পনায় অিির হেয় 
এমন বেলিছেলন। তখন একজন পাগেলরও ভাবার অবকাশ িছল 
না েয গভরধািরণী মা সিতয্ তার স�ােনর অম�ল কামনা 
করেছন। িক� অসেচতনভােব কামনা করা দুঘরটনাও কখেনা সতয 
হেয় েদখা িদেত পাের। রািকেবর মা গতকাল রােগর মাথায় েয 
কথা  �ারণ কেরিছেলন েক জানত আজ্ তা বা�ব হেয় েদখা 
েদেব।  

ঘটনা হেলা, েসিদন দুপুের েছেলিট তার মােয়র সে� শেয় িছল। 
িতনটার িদেক হঠাৎ বৃি� শু হেল একরকম িজদ কের্ েস 
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মােয়র কাছ েথেক ছুেট িগেয়িছল বৃি�েত িভজেত। বািড়র বা্ের 
এেস েস আশপােশর সমবয়সী আরও কেয়কিট িকেশারেক েপেয় 
যায়। সবা্ িমেল েকান বুি�েত েযন দল েবঁেধ যায় পােশর 
মহ�ার একিট নতুন পুকুের েগাসল করেত। েসখােন িগেয় সবার 
আেগ েস-্ লাফ েদ্ পুকুের। অবুঝ িকেশার িঠক বুঝেত 
পােরিন লাফ িদেল পুকুেরর �ায় গভীের িগেয় েপৗছেব েস। 

েযখােন সাঁতার না জানা একিট িকেশােরর জনয অেপকা করেছ 
অবধািরত মৃতুয। ঘটনা যা হবার তা্ হল। বা�াােলার েচােখর 
সামেন্ েস পািনেত ডুবল। ওরা ভাবল েস বুিঝ তােদর সে� 
লুেকাচুির েখলেছ। িকছুকণ পর তারা ওেক না েপেয় ভেয় 
আশপােশর েলাকেদর েডেক আনল। ততকেণ অবশয তার 
কুেদকায় েদহ েথেক �াণপািখ  ড়াল িদেয়েছ। 

মা তার স�ানেক অবণরনীয় কে� গেভর ধারণ কেরন। অমানুিিক 
কে� পৃিথবীর আেলা-বাতােস আেনন। তারপর িনেজর ভােলাবাসা 
আর তযােগর সবটুকু  জাড় কের অসহায় একিট িশশেক 
যথা�েম সুি, সবল, সজান ও �াবল�ী কের েতােলন। স�ান 
মানুি করেত িগেয় বাবা-মােক েয কতটুকু ক� সহয করেত হয় 
তা শধু বাবা-মােয়রা্ জােনন। বাংলােদেশর মেতা তৃতীয় িবে�র 
দির� েদশােলােত এ ক� আরও েবিশ। এখােন েরাজ �বযম্েলযর 
সে� লড়া্ কের মানুিেক িটেক থাকেত হয়। 
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অভােবর কারেণ একজন নবীন মােকও একহােত সংসােরর 
যাবতীয় দািয়� আর অপরহােত বুেকর ধন স�ানিটেক আগলােত 
হয়। অেনক মা আেছন যারা সময়মত বা�ার খাবারিটও েযাগােত 
পােরন না ুিচমত। িবেশিত েযসব বা�া জে�র পর মােয়র 
বুেকর দুধ পায় না। দির� পিরবাের এসব িশশেক েয কত কে� 
মা জননী বড় কের েতােলন তা একমা� আ�াহ্ ভােলা জােনন। 
এ সময় মােয়েদর অেনক তযাগ-িতিতকার �েয়াজন হয়। 

অথচ �গলভ চিরে�র অেনক মা’েক এ সময় ৈধযরহারাও হেত 
েদখা যায়। অেনক মা স�ােনর ওপর িবর� হেয় তােক 
অবলীলায় অিভশাপ িদেয় িদেয় বেসন। ে�হময়ী জননী হয়েতা 
তার জীবেনর িবিনমেয় হেলও স�ােনর েয েকােনা অিন� েরাধ 
করেত চা্েবন। িক� িতিন্ আবার রােগর মাথায় অবেচতেন 
আদেরর স�ানিটর অিন� কামনা কের বেসন। �াম-বাংলায় 
�ায়্ েদখা যায় স�ানেদর দুর�পনা বা দু�ুিমেত নাকাল হেয় 
অেনক মা সরাসির বা�ার মৃতুয কামনা কের বেসন। ‘তু্ মিরস 
না’, ‘তু্ মরেল ফিকরের একেবলা ভরেপট খাওয়াতাম’, ‘আ�াহ, 
আিম আর পািরেন’, ‘এর �ালা েথেক আমােক িন�ার দাও’- এ 
জাতীয় বাকয আমরা অহরহ্ শনেত পা্। িবেশিত ৈকেশাের 
এেস �াম-বাংলার িশশেদর দুর�পনা কখেনা সেহযর সীমা ছািড়েয় 
যায়। ফেল িকেশার স�ানেক  ে�শ কের্ সাধারণত মােয়রা 
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এমন অসিহ�ু বােকযা�ারণ কের থােকন। তা্ এ সময় মােক 
অেনক েবিশ তযাগ ও ৈধেযরর পারাকাকা েদখােত হয়।  

্সলােমর সাবরজনীন আদেশরর ধারাবািহকতায় এ িবিয়িট 
স�েকরও আমরা িদকিনেদরশনা পা্ তার্ কােছ। এ বযাপােরও 
্সলাম আমােদর িশকা েদয়। ্সলাম কখেনা কােরা িবুে� 
অিভশাপ েদয়া বা বদদু‘আ করােক সমথরন কের না। আপন 
স�ানেক েতা দ্েরর কথা জীবজ� এমনিক জড় পদাথরেক 
অিভশাপ েদয়াও সমথরন কের না। জািবর ্বন আবদু�াহ 
রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

نَي ِ  رَُسولِ  َمعَ  ِسْ َّ  َ�ْطةُُب  وَُهوَ  نَُواٍط  َ�ْطِن  َغْزَوةِ  ِف  -وسةم عةيه اهللا ص�- ا
 َّ ِد ْْ َم

ْ
ّ  َ�ْمٍرو ْ�نَ  اغ ِِ

ََ ُ َّيِضحُ  َوَ�نَ  اْْ َْمَسةُ  ِمّغي َ�ْعتَِقبُهُ  ا
ْ
ّتةُ  ال  َواغّسبَْعةُ  َواغست

نَْصيرِ  ِمنَ  رَُجٍل  ُ�ْقبَةُ  فََدارَْت 
َ
ُ  نَيِضٍح  َعَ  األ

َ
نَيَخهُ  ل

َ
نَ  َ�َعثَهُ  ُُمّ  فََرِ�بَهُ  فَأ ّ ََ تَ ََ 

نِ  َ�ْعَض  َعةَيْهِ  ّ ََ ّّ َقيَل  ا ََ  ُ
َ

  ل
ْ
ُ  لََعغََك  َشأ َّ َقيَل . ا ِ  رَُسوُل  ََ َّ  عةيه اهللا ص�- ا

َِّعنُ  َهَذا َمنْ  « -وسةم نَي قَيَل . » نَِعَ�هُ  اغ
َ
ِ  رَُسوَل  يَي أ َّ   « قَيَل .  ا

ْ
ََ  َ�غْهُ  انِْزل  فَ

ُعونٍ  تَْصَحبْغَي
ْ
ْ�ُفِسُ�مْ  َعَ  تَْدُعوا الَ  نَِمة

َ
ْوالَِدُ�مْ  َعَ  تَْدُعوا َوالَ  أ

َ
 َوالَ  أ

ْمَواِلُ�مْ  َعَ  تَْدُعوا
َ
ِ  ِمنَ  تَُوافُِقوا الَ  أ َّ ُل  َسيَعةً  ا

َ
ي �ُْسأ ََ ي يُب  َ�َطيءٌ  َِ ِْ  فَيَْستَ

 .» لَُ�مْ 

বাতেন বুওয়াত যুে�র সফের রাস্লু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ 
ওয়াসা�ােমর সে� পথ চলিছলাম। িতিন মাজদী ্বন ‘আমর 
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জুহানীেক খঁুজিছেলন। পািন বহনকারী  টােলার েপছেন 
আমােদর মধয েথেক  পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন কের পথ 
চলিছল।  কবা নামক এক আনসারী বযি� তাঁর  েটর পাশ িদেয় 
চ�র িদল এবং তােক থামাল। তারপর তার িপেঠ  েঠ আবার 
তােক চলেত িনেদরশ িদল।  টিট তখন এেকবাের িন�য় হেয় 
েগল। িতিন তখন বলেলন ধু�ুির। েতার ওপর আ�াহর 
অিভশাপ। এ শেন রাস্লু�াহ সা�া�াহ আলা্িহ ওয়াসা�াম 
বলেলন, িনেজর  টেক অিভশাপদাতা এ্ বযি�টা েক? িতিন 
বলেলন, আিম েহ আ�াহর রাস্ল। িতিন (রাস্লু�াহ সা�া�াহ 
আলা্িহ ওয়াসা�াম) বলেলন, ‘তুিম এর িপঠ েথেক নােমা। তুিম 
আমােদর েকােনা অিভশে�র স�ী কেরা না। েতামরা িনেজেদর 
িবুে�, েতামােদর স�ান-স�িতর এবং েতামােদর স�েদর 
িবুে� দু‘আ কেরা না। েতামরা আ�াহর পক েথেক এমন 
মুহ্েতরর জান�া� নও, যখন যা িকছু্ চাওয়া হয় িতিন 
 েতামােদর তা িদেয় েদেবন।’ [মুসিলম : ৭৭০৫]  

হাদীেসর বযাখযায় েমা�া আলী কারী রহ. বেলন, অথরাৎ েতামরা 
েকােনা মুহ্েতর্ িনেজর িবুে�, িনেজর স�ান বা স�েদর 
িবুে� বদদু‘আ কেরা না। কারণ, হেত পাের েয সময় তুিম 
দু‘আ করেছা, তা িদেনর মেধয ও্ সময় যখন যা-্ দু‘আ করা 
েহাক না েকন তা কবুল করা হয়। েতামরা েতা এ সময় স�েকর 
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আ�াহর পক েথেক জান �া� নও। (মুবারকপুরী, িমরআতুল 
মাফাতীহ : ৭/৭০৩) 

হাদীসিট বণরনা কের আেরক বযাখযাকার বেলন,  

 وذغك وميل، أهةه ع يدعو اإل�سين كون عن اَ� ع يدل فيلديث
 نيين ع أيضيً  مشتمل وهو ااعء، مغه فيحصل غضب ل �صل عغدمي
 إجينة سيعة يوافق ااعء هذا ي�ون قد وأنه ذغك، ف والكمة العةة

 ألهةه يببغ ال الي اغشء من أو اغش من سأل فيمي غإل�سين فيستْيب
 .وميل

‘হাদীসিট রােগর মাথায় মানুেির তার পিরবার ও স�েদর 
িবুে� দু‘আ করার িনিি�তা �মাণ কের। হাদীসিট এর কারণও 
তুেল ধের। আর তা হেলা, এ দু‘আিট কবুেলর িবেশি মুহ্েতর 
পেড় েযেত পাের। ফেল মানুেির সব্ কবুল হেয় যায় চা্ তা 
ভােলা েহাক বা ম�, যা েস তার পিরবার বা স�েদর েকে� 
�তযাশা কের না।’ [আবদুল মুহিসন, শারহ সুনান আবী দা দ : 
৮/২৮৮]  

িনেজর স�ােনর িবুে� দু‘আ করার অথর েতা িনেজ্ িনেজেক 
হতযার তথা  ংেসর িদেক েঠেল েদওয়া। আর এ স�েকর আ�াহ 
তা‘আলা বেলন,  
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ْ  َوَ�  ﴿ يِۡديُ�مۡ  تُۡلُقوا
َ
َّۡهلَُكةِ  إَِ�  بِ�    ]١٩٥: انقرة[ ﴾ �

‘আর েতামরা িনজ হােত িনজেদরেক  ংেস িনেকপ কেরা না।’ 
{স্রা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫}  

অতএব �িতিট মােক েভেব েদখেত হেব, আমার রােগর মাথায় 
 �ারণ করা বাকয যিদ সেতয পিরণত তাহেল েকমন লাগেব? 
আিম িক তা সহয করেত পারব? এ জনয রােগর মাথায়ও কখেনা 
স�ােনর অম�ল কামনা করা যােব না। �স�ত বলা দরকার েয 
শধু মােয়েদর্ নয়, আমােদর সবার্  িচত িনেজর, িনেজর 
স�ান ও স�েদর িবুে� বদদু‘আ করা েথেক সংযত হওয়া। 
রােগর সময় সংযম ও সিহ�ুতার পিরচয় েদওয়া।  

আর েমেয়েদর সিবেশিভােব বলেত চা্, মা, আপিন অেনক 
সেয়েছন, অেনক সবর কেরেছন, আেরকটু সবর কুন। রােগর 
মাথায় স�ানেক অিভশাপ েদয়া েথেক সংযত থাকুন। আ�াহ 
আপনার সহায় েহান। আমীন। 


