ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-oলী’ (aিভভাবক o সাহাযয্কারী) - প ম aংশ
আlাh তা’লার ‘oলী’ ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন, হাদীস eবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর আেলােক তttপূণর্
আেলাচনা
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
20েশ নেভmর, 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* ا ﻟﺮﺟﻴﻢ

ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ ﳌﲔ * اﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
َ ْ رب
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ اﻟﻌﺎ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ ) آﻣﲔ
َ ّ َّ
ucারণ: আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh
oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম। আলহামd
িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া iয়য্াকা নাসতাঈন
iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব আলাiহীম oয়ালাy
েযায়াlীন। (আমীন)

ِ ُ َ اﻟﺬ ﻳ ْﻦ َّاﲣ
ِ ِ دون
ِ
ِ ﻟﻌﻨﻜﺒ
ِ َ َ َ َ اوﻟﻴﺂء
ﻴﺖ
ََُ
َ ّ ِ َﺬت ﺑ َ ْ ًﺘﺎ ؕ و
ْ َ َ ﻮت ۖ ۚ َّاﲣ
ّٰ ِ ْ ُ ﺬوا ﻣ ْﻦ
َ ِ َّ ﻣﺜﻞ
ُ ْ َ َ ان َاوْ َﻫ َﻦ ا ﻟ ْ ُ ﻴ ُ ْﻮت ﻟ
ْ
ْ ُ َ ْ َ ْ ﻛﻤﺜﻞ ا
َ ْ َ اﻪﻠﻟ
ِ َ َْْ ا
ﻮن
ُ َ ْ َ ﻟﻌﻨﻜﺒ ُ ْﻮت ۘ ﻟ َﻮْ َﮐﺎﻧ ُ ْﻮا
َ ْ ﻳﻌﻠﻤ
aথর্: ‘যারা আlাhেক বাদ িদেয় aনয্েক বnুrেপ gহণ কের তােদর uপমা মাকড়সার aনুrপ েয
িনেজর জনয্ eকিট ঘর বানায় বেট; িকnt সব ঘেরর মেধয্ মাকড়সার ঘরi সবর্ািধক দূবর্ল হেয় থােক;
হায়! যিদ তারা eিট জানেতা।’
(সূরা আl আনকাবূত: 42)

hযূর বেলন, e আয়ােতর িবষয়বst হেত বুঝা যায়, আlাh তা’লা e আয়াতিটেত েস সব হতভাগার কথা
uেlখ কেরেছন যারা আlাh তা’লার dার েছেড় aেনয্র dাের ধণর্া েদয়, আlাh তা’লার বnুt পিরতয্াগ কের
aনয্েক বnু িহেসেব gহণ কের। বািহয্ক o সামিয়ক সুিবধা েদেখ শা ত o িচরsায়ী কলয্াণেক uেপkা কের;
পািথর্ব চাকিচেকয্র েমােহ আlাh তা’লার সntি সnােনর কথা ভুেল যায়। মানুেষর সntি র খািতের তারা
আlাh তা’লার সntি র কথা ভুেল যায়। আlাh তা’লােক aিভভাবক িহেসেব aবলmেনর পিরবেতর্ তারা aনয্
কাuেক aিভভাবক বানােনার েচ া কের। আlাh তা’লার সুরিkত দূেগর্ আ য় েনয়ার পিরবেতর্ মাকড়সার
dবর্ল জালেক আ য়sল মেন কের।
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hযূর বেলন, আlাh তা’লা e আয়ােতর পূববর্ তর্ী আয়াতgেলােত আদ o সামুদ জািতর uেlখ কেরেছন।
eরপর কাrন, েফরাuন o হামােনর uেlখ কেরেছন, বরং আেরা কেয়ক আয়াত িপছেন েগেল লূত জািতরo
uেlখ পাoয়া যায়। aবেশেষ eেদর সবার মn পিরণােমর কথা uেlখ করা হেয়েছ। eর কারণ, তারা
আlাhেক ভুেল িগেয়িছেলা আর পািথর্ব েভাগ-িবলাসi তােদর জীবেনর মূল লেkয্ পিরণত হেয়িছেলা। আlাh
তা’লার িসdােnর সmুেখ েকান জািত, সmপদ, সুuc pাসাদ eবং পাহােড়র শৃে িনিমর্ত িনরাপদ
আবাসsলo eেদর েকানi কােজ আেসিন।
আজo পৃিথবীর মানুষ সmদশালীর সmেদর িদেক তািকেয় থােক আর আেkপ কের বেল, হায়! আমার
কােছo যিদ eমন aথর্কিড় থাকেতা eবং আিমo যিদ eেদর মেতা সmদশালী হেত পারতাম। দিরd◌্র
রা gেলা ধনাঢয্ বয্িk বা সmদশালী রাে র কাছ েথেক সাহাযয্-সহেযািগতা পাবার আশায় eবং তােদর
kমতার ছায়াতেল আ য় েনয়ার জনয্ তােদর েতাষােমাদ কের থােক। তারা মেন কের, eেদর সােথ সুসmকর্
বজায় রাখার uপরi তােদর রাে র unিত o সমৃিd িনভর্র কের। sাথর্পর েনতারা pেয়াজেন তােদর জাতীয় o
রা ীয় sাথর্েক জলা িল িদেতo িdধােবাধ কের না। বতর্মােন েবশ কেয়কিট রাে র আভয্nরীণ তথয্ ফঁাস
হবার কারেণ eসব িবষয় িব বাসীর দৃি েগাচর হেয়েছ। eমনিক কেয়কিট মুসলমান েদেশর রা pধান তােদর
েদশেক বnক েরেখেছ। িকnt eর েকান pেয়াজনi িছেলা না েকননা, তােদর কােছ যেথ ধন-সmদ রেয়েছ।
েযেহতু আlাh তা’লার pিত তােদর পিরপূণর্ িব াস েনi, e জনয্ তারা তােদর রা েক িটিকেয় রাখার জনয্
ভরসাsল খুজ
ঁ েত থােক।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেন কাrেনর কািহনী বণর্নার পর তার পিরণাম সmেকর্ বেলন,

ٍ َ ِ  َﻓﻤﺎ َﮐﺎن َﻟﻪٗ ﻣِ ْﻦ اﻻرض
ِ ّٰ دون
ٖ ِ ﻓﺨﺴﻔﻨﺎ
ِ َ ِ َ ﺑﻪ
ِ ْ ُ ﺮوﻧﻪٗ ﻣِ ْﻦ
ﮐﺎن ﻣِ َﻦ ا ْﳌ ُ ْﺘ َ ِﺼ ِﺮ ﻳ ْ َﻦ
َ ْ ُ ﻳـﻨﺼ
َ ْ َ ْ ِوﺑﺪاره
ُ ْ َّ ﻓﺌﺔ
َْ َ َ َ
َ َ
َ َ وﻣﺎ
َ َ  اﻪﻠﻟ
aথর্: ‘aতঃপর আমরা তােক eবং তার ঘরেক ভূগেভর্ েpািথত কের িদেয়িছ আর আlাhর িবrেd
তার পk িনেয় দঁাড়ােনার মেতা েকান দল িছল না। eবং েস েকান েকৗশল কেরi বঁাচেত পাের িন।’
(সূরা আl কাসাs: 82)

কােজi, আlাh তা’লার শিkর েমাকািবলায় সmদ o েগা ীর বড়াi তার েকান কােজ আেসিন, আর কখেনাi
egেলা েকান কােজ আেস না। গত বছর আlাh তা’লা সmদশালী রা সমূহেক, বরং বলা uিচত েগাটা
পৃিথবীেকi, aথর্ৈনিতক সংকেটর মাধয্েম েছা eকিট ঝঁাকুিন িদেয়েছন। eর থাবা হেত পৃিথবী eখনo মুk
হেত পােরিন eবং আজ পযর্n সবর্t eর মn pভাব পিরলিkত হেc।
hযূর বেলন, পিবt কুরআন পািথর্ব kমতার দৃ াn িদেত িগেয় েফরাuেনর uদাহরণ িদেয়েছ। েস pভু হবার
দািব কেরিছেলা, িকnt যখন তার িনেজর পিরণােমর সময় eেলা তখন তার রাজt েতা দূেরর কথা, েসi (pভু
হবার) েঘাষণাo তােক রkা করেত পােরিন। তার েঘাষণা o দািব িছেলা,

ِ ُ ُ َ َ ْ واﱏ
ِ
ٓ ٰ ِ ﺮﺣﺎ ّ َﻟﻌ َ ِّ ْ ۤ ا ََّﻃ ﻠ ِ ُﻊ
ِّ ِ َ ۙ ٰ ْاﻟﻪِ ُﻣ ﻮ
اﻟـﻜﺬﺑﲔ
ٰ ِ اﱃ
ّ
َْ َ
ً ْ ﻓﺎﺟﻌﻞ ِّﱃ ْ َﺻ
َ ْ ِ ٰ ْ ﻻﻇﻨﻪٗ ﻣ َﻦ
aথর্: ‘aতঃপর আমার জনয্ eকিট সুuc a ািলকা িনমর্াণ কেরা, েযন আিম (তােত চেড়) মূসার
মা’বুদেক uঁিক েমের েদখেত পাির। কারণ, আিম মেন কির, েস িমথয্াবাদীেদর anগর্ত।’
(সূরা আl কাসাs: 39)

িকnt যখন েস আlাh তা’লার শািsেত িনপিতত হেলা তখন বনী iসরাঈেলর েখাদার pিত ঈমান আনার জনয্
pstত হেয় েগেলা। e সmেকর্ কুরআন বেল:
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ِ َ َ ﺮآءﻳﻞ و
ِ ِ
ِ ِ
ٖ ْ َ ٰ اﻟﺬى
ِ َ ّ ِ اﻟﻪ
َّ َ اﻣﻨﺖ
ﺴﻠﻤﲔ
َِ
َ ٰ ِ ۤ اﻧﻪٗ َﻻ
ُ َ َ ْ َ ۤ اذا
ُ ْ َ ٰ َادرﻛﻪ ا ْﻟﻐ َ َﺮ ُق ۙ َﻗﺎل
َ ۤ ْ َّ اﻻ
َ َ ْ اﻣﻨﺖ ِﺑﻪ َﺑﻨ ُ ْ ۤﻮا ا ْﺳ
َ ْ ْ ُ اﻧﺎ ﻣ َﻦ ْاﳌ

aথর্: ‘যখন ডুেব মরার uপkম হেলা, তখন েস বলেলা, আিম ঈমান আনলাম তঁার pিত িযিন ছাড়া
আর েকান মা’বুদ বা uপাসয্ েনi। যার pিত বনী iসরাঈল ঈমান eেনেছ, eবং আিম
আtসমপর্ণকারীেদর anভূর্k হলাম।’
(সূরা iuনুস: 91)

‘আিম সুuc pাসােদ চেড় মূসার েখাদােক খুেঁ জ েদখেবা’, েকাথায় e দািব? আর েকাথায় িনমg হবার সময়
মৃতুয্েক সামেন েদেখ e sীকােরািk, ‘আিম বনী iসরাঈেলর েখাদার pিত ঈমান eেনিছ’। েসi জািত যারা
েফরাuেনর দৃি েত তুc িছল, সাধারণ িমেকর নয্ায় কাজ করেতা, তােদর েখাদার বরাত িদেয় কথা বলেছ।
আlাh তা’লা তার মুখ িদেয় মূসার েখাদার কথা বলান িন েকননা, মূসা (আ.) তার গৃেহ লািলত-পািলত
হেয়িছেলন eবং e িদক েথেক িতিন (আ.) সmািনত িছেলন। েখাদা তা’লা েসi সময় তার মুখ িদেয় eমন
কথা েবর কিরেয়েছন যা তার চরম লাি ত eবং িনগৃহীত হবার সাkয্ বহন কের। েমাটকথা, আlাh তা’লা
eখােন পািথর্ব আ য়sেলর িচt তুেল ধেরেছন।
aতeব, hদেয় েখাদার ভয় eবং ঈমান আনার দাবী ধু েখাদার নাম িনেলi pিতি ত হয় না। যারা শিk
থাকা সেtto েখাদােক ভয় কের eবং নয্ায় িবচােরর সকল শতর্ েমাতােবক চেল তােদর সmেকর্ বলা যায় েয,
eরা েখাদােক ভয় কের। তা নাহেল eটা েতা ধু মুেখর কথামাt, ‘আিম েখাদােক ভয় কির’। কিতপয় বয্িk
যারা eকিদেক েখাদার নাম েনয় aপরিদেক aতয্াচােরo সীমা ছািড়েয় যায়, তােদর মূলতঃ েখাদা তা’লার
শিkর uপর ঈমানi েনi। সমােজ েলাক েদখােনার জনয্ ধুমাt েখাদার নাম ucারণ কের, eমন বয্িk
েসসব ঘের থােক যা মাকড়াসার ঘরতুlয, যােক বাতাস eক ঝাপটায় uিড়েয় িনেয় যায়। eসব বয্িkর pকৃত
িব াস (ঈমান) িনেজর aথর্, সmকর্, শিk, পািটর্, জনসমথর্ন o বড় বড় রাে র সােথ সmেকর্র uপর হেয়
থােক। aথচ তারা eিট জােন না েয, বড় বড় শিk বা মহাশিk িনেজেদর sাথর্ পূণর্ হেয় যাবার পর শt“তাi
করেব। eকমাt আlাh তা’লা ছাড়া েকu িব sতা রkা কের না।
aতeব, আlাh তা’লা মুসলমানেদরেক িবেশষ কের বার বার e িবষেয়র pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন,
আlাh তা’লার তাkoয়া aবলmন কেরা, আlাh তা’লােক ঢাল িহেসেব aবলmন কেরা। সব সময় sরণ
রােখা েয, ধুমাt েখাদা তা’লাi aিবন র eবং সকল শিkর আধার। eজনয্ তঁােকi িনেজর িনরাপtার
সবর্েশষ uপায় মেন কেরা। িনঃসেnেহ uপকরণেক বা সmকর্েক কােজ লাগােনা ৈবধ eবং আবশয্কo বেট;
েকননা, আlাh তা’লাi uপকরেণর s া। সমাজেক িটিকেয় রাখার জনয্ পারsিরক-সামািজক সmকর্ ৈতির
করা, রkা করা, সাহাযয্ েনয়া eবং সাহাযয্ করা eবং আlাh তা’লার বানােনা িনয়ম aনুযায়ী জীবনযাপন
করা ৈবধ। িকnt e ধারণা মু’িমনেদর কখেনাi আসা uিচত নয় েয, uপকরণ eবং সmকর্i সবিকছু।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা কুরআন করীেমর pথম সূরােতi মু’িমনেদরেক তােদর িনেজেদর মযর্াদা বৃিd eবং
ِ ﻧﻌﺒﺪ
ِ
unিতর পথ pািpর জনয্ eকিট েদায়া িশিখেয়েছন। িতিন বেলন, েদায়া কর: ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ّ واﻳ
َ َ ّ ِاﻳ
َ ُ ُ ْ َ ﺎك
ُ ْ َ ْ َ ﺎك
(সূরা ফােতহা: 5) েখাদা তা’লার কােছi আমরা iবাদত কির o করেত চাi eবং তঁারi িনকট সাহাযয্ pাথর্না
কির, িতিনi আমােদরেক iবাদেতর সামথর্য্ দান কrন eবং আমােদর aভাব েমাচন কrন। e েদায়ার grt
eেতা েবিশ েয, পঁাচ েবলার নামায eবং নফেলর pিতিট রাকােতi eিট পাঠ করা আবশয্ক আখয্া েদয়া
হেয়েছ, e িনেদর্েশর pিত যtবান থাকা uিচত। েখাদা তা’লার কােছ hদেয়র গভীর েথেক iবাদত করা uিচত
eবং পির d hদেয় েখাদা তা’লার িনকট সাহাযয্ কামনা করা uিচত।
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hযূর বেলন, pেতয্ক pেয়াজেন, pেতয্ক icা-আকা ায়, pেতয্ক েচ ায় - সফলতা লােভর জনয্ সবর্pথম
েখাদার pিত দৃি েদয়া uিচত। eরপর uপায় uপকরেণর সােথ সােথ e নীিতেকo আঁকেড় থাকা uিচত েয,
েখাদা তা’লাi েদয়ার মািলক।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেন িবেশষভােব মু’িমনেদরেক বেলেছন - আlাhর িদেক agসর হo, েস কাজ
সmাদেনর েচ া কেরা যা েখাদা তা’লা eকজন মু’িমেনর জনয্ আবশয্ক কের িদেয়েছন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘েখাদা তা’লা আমােক eজনয্ জগেত েpরণ কেরেছন েযন আিম ৈধযর্য্, সহনশীলতা, unত চািরিtক
gণাবলী o uদার বয্বহার dারা পথহারা েলাকেদরেক েখাদা o তঁার পিবt পেথর িদেক িনেয় আিস
eবং েসi নূর (েজয্ািত) যা আমােক েদয়া হেয়েছ eর আেলা dারা েযন আিম েলাকেদরেক সিঠক
পেথ পিরচািলত কির।’
িতিন (আ.) আেরা বেলন:
‘আমােক ঈমানেক দৃঢ় করা eবং েখাদা তা’লার সtােক জগেত পিরিচত কের েদখােনার জনয্ জনয্
পাঠােনা হেয়েছ। েকননা pেতয্ক জািতর ঈমানী aবsা খুবi দূবর্ল হেয় েগেছ eবং তারা েশষ িবচার
িদবসেক িকcা-কািহনী সবর্s মেন কের। pেতয্ক বয্িk তার বয্বহািরক aবsার মাধয্েম বলেছ,
তারা েযভােব জগত o জাগিতক বstর uপর দৃঢ় িব াস রােখ eবং েযভােব জাগিতক uপকরেণর
pিত তােদর আsা, তdrেপ েখাদা তা’লা o পরকােলর pিত তােদর িব াস o আsা েনi। মুেখমুেখ
aেনক িকছু আেছ িকnt hদয় েখাদার ভালবাসা হেত শূনয্। সুতরাং আমােক েpরণ করা হেয়েছ, েযন
সতয্বাদীতা o ঈমােনর যুগ আবার িফের আেস। hদেয় েখাদা ভীিত সৃি হয়। যিদo কুরআেনর
আসল িশkা আজo akত aবsায় িবদয্মান তথািপ hদয় eর pভাব শূনয্।
hযূর বেলন, আজ েথেক পেনর’শ বছর পূেবর্ মহানবী (সা.)-eর পিবtকরণ শিk েয সমাজ pিত া
কেরিছেলা, েসi সুnরতম সমােজর িচt eমন িছেলা, েযখােন িবেশষভােব েখাদা তা’লােকi ঢাল িহেসেব
aবলmন করা হেতা আর ধুমাt েখাদার সntি লাভi িছেলা তােদর জীবেনর পরম o মূখয্ uেdশয্। েসi
সমােজ eকজন মু’িমন সাহাবী িনেজর পেণয্র মূলয্ িনধর্ারণ করেল aপর মু’িমন সাহাবী বলেতন- তুিম দাম
কম বলেছা? বতর্মােন শহের ei িজিনেষর মূলয্ aেনক েবিশ। িবেkতা বলেতা, আিম gাম েথেক িনেয়
eেসিছ, েসখােন eর দাম eমনi। আিম e দােমi িবিk করেবা, আিম েবিশ দাম িনেয় েখাদা তা’লার dারেক
িনেজর জনয্ বn করেত চাi না। িdতীয় বয্িk বলেতা, আিমo েতামােক কম দাম িদেয় িনেজর uপর েখাদার
কৃপা-dারেক rd করেত চাi না। তােদর মােঝ েস কথা চলেত থাকেতা, eক পযর্ােয় তা কথা কাটাকািট o
ঝগড়ায় rপ িনেতা। িকnt েkতা-িবেkতা েকui eিট মানেত pstত হেতা না। তােদর বkবয্ হেতা, সামিয়ক
লােভর জনয্ আিম আlাh তা’লার ফযল েথেক েকন বি ত হেবা।
aতeব ei হেলা, েসi সমাজ যা পুনঃpিত ার জনয্ হযরত মসীh মouদ (আ.) e ধরায় eেসেছন। eখন
আহমদীেদর আtিবে ষণ করা uিচত, আমরা erপ সমাজ গঠেনর জনয্ ভূিমকা রাখিছ িক? আমরা িক
আlাh তা’লােক বnু বানােনার icা রািখ? না-িক পািথর্ব ধন-সmদ, সmর্ক, pিতপিt eবং ঐ যর্য্
iতয্ািদেক িনেজর বnু বানািc। যতkণ পযর্n আমােদর pিতিট কাজ েখাদার সntি র জনয্ না হেব ততkণ
আমরা pকৃত মু’িমন হেত পারেবা না।
হযরত মসীh মouদ (আ.) তঁার জামাতেক uপেদশ িদেত িগেয় বেলেছন, ‘েতামরা oলী হo, িকnt oলী
পূজারী হেয়া না।’
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কােজi, কােরা মুখােপkী হবার পিরবেতর্ eকজন মু’িমনেক sয়ং েখাদা তা’লার সােথ eমন সmকর্ sাপন
করা pেয়াজন, েযন েস তঁার (আlাh তা’লার) oলী হেয় েযেত পাের। েস pকৃত oলী যার মেধয্ িবনয় o
নmতা রেয়েছ। জামােত আহমদীয়ার pেতয্ক সদেসয্র sরণ রাখেত হেব, সিতয্কার oলী তারাi, যােদর
িখলাফেতর সােথo গভীর সmকর্ রেয়েছ। জামােতর মেধয্ aেনক বড় বড় েদায়াকারী o আlাh তা’লার সােথ
সুসmকর্ রােখ eমন বুযগূ র্ গত হেয়েছন। হযরত মoলানা েগালাম রসূল রােজকী সােহব (রা.) িযিন sয়ং তঁার
আtজীবনী িলেখ েগেছন, আlাh তা’লার সােথ িবেশষ সmকর্ থাকায় তঁার েদায়া গৃহীত হবার aগিণত ঘটনা
রেয়েছ। তবুo সবর্দা িতিন েদায়া pাথর্ীেদর বলেতন, ‘খলীফােয় oয়ােkর সােথ সmকর্ সুদৃঢ় কেরা, তঁােক
েদায়ার জনয্ বেলা আর sয়ং িনেজর জনয্ েদায়া কেরা’। eিট হেc, আlাh তা’লার সিতয্কার ৈনকটয্ যা
মানুেষর মােঝ িবনয় বৃিd কের।
েদায়ার জনয্ কােরা কােছ আেবদন করা িনেষধ নয়। মু’িমনেদর পরsেরর জনয্ েযমন েদায়া করা pেয়াজন,
েতমিন েদায়ার আেবদন জানােনাo আবশয্ক। িকnt, eকi সােথ িনেজরo েদায়ার pিত মেনােযাগী থাকা
pেয়াজন। তেব, আিম েযভােব বেলিছ, ধু িবপেদর সময়i নয়, বরং sাভািবক aবsােতo আlাh তা’লার
সােথ eমন সmকর্ রাখেত হেব েযন আlাh তা’লার oলী বা বnুেtর মযর্াদা রkা হয়।
েখাদা তা’লার আ েয়র aেnষী হেত হেব েকন, আর েকনi-বা aনয্ানয্ বstর আ য়েক েখাদা তা’লার
আ েয়র িবপরীেত তুc jান করেত হেব, e সmেকর্ েখাদা তা’লা পিবt কুরআেনর eক sােন বেলেছন,

ِ ِّ ِ ﻗﻞ
ِ ﻟﺴ ﻤ
ِ
اﻪﻠﻟِ َ ّ َاﲣ ِ ُﺬ َ ِ ً ِﻃ
ﻮت َ ْ َ ْ ِ ﻫ
ْ ُ ؕ ﻳﻄﻌﻢ
ُْ
َ َ ﻳﻄﻌﻢ
َ ّ َ ﻮن
ْ َ َ ﻗﻞ
ّٰ َ اﻏﲑ
َاول
ُ ْ اﱏ ْ ۤا ُﻣ
ْ َ ﺮت
َ ْ ان ا َ ُﻛ
ٰ ٰ َّ وﻟﻴﺎ َﻓﺎ ِﺮ ا
ّ
ُ َ ْ ُ وﻻ
ُ ْ ُ َواﻻرض وَ ُ ﻮ
ِ
ِ
ﺮﻛﲔ
ُ َ وﻻ
َ َ اﺳﻠﻢ
َ ْ ِ ﺗﻜ ﻮْ ﻧ َ ّ َﻦ ﻣ َﻦ ا ْﳌ ُ ْﺸ
َ َ ْ َ ﻣ َ ْﻦ
aথর্: তুিম বেলা, আিম িক আকাশসমূহ o পৃিথবীর সৃি কতর্া আlাhেক েছেড় aনয্ কাuেক বnুrেপ
gহণ করেবা, িতিন সকলেক আহার করান আর তঁােক আহার করােনা হয় না। তুিম বেলা, িন য়
আমােক আেদশ েদয়া হেয়েছ েযন আিম আনুগতয্কারীেদর মেধয্ pথম থািক eবং তুিম মুশিরকেদর
anভূর্k হেয়া না।’
(সূরা আl আn’আম: 15)

hযূর বেলন, পৃিথবী o আকাশ সমূেহর সttািধকারী হেcন েখাদা তা’লা। e েখাদার পূণর্ আনুগতয্ ছাড়া মুিkর
aনয্ েকান পথ েখালা েনi। আনুগতয্কারীরাi সিতয্কারভােব আlাh তা’লার বnু হেয় থােকন। ei মযর্াদায়
aিধি ত হেয় আlাh তা’লার pিত কৃতjতা pকাশ o eর uপর pিতি ত থাকার জনয্ হযরত iuসুফ (আ.)eর মাধয্েম আমােদর e েদায়া িশিখেয়েছন,

ِ ِ
ِ َّ َﻓﺎ ِﻃ َﺮ ا
ِ
ِ ْ َ ْ ﻮت
ِ ِ َ ْ َ  واﻻرض
ِ ْ ِ ْ َ َ ّ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ِ َّ َ َ واﻻ ٰ ِﺧ َﺮةِ ؕ ﺗ
ﺑﺎﻟﺼﻠﺤﲔ
ْ َ اﻟﺪﻧﻴﺎ
َ ٰ ٰﻟﺴ ﻤ
َ ْ ّٰ ِ ْ واﳊﻘﲎ
ً ْ ُ ْ ﻮﻓﲎ
َ ْ ُ ّ ْ اﻧﺖ َوﱃٖ ّ ﰱ

aথর্: ‘েহ আকাশসমূহ o পৃিথবীর s া! তুিম iহ o পরকােল আমার বnু, আমােক পূণর্ আনুগতয্কারী
aবsায় মৃতুয্ দাo eবং সৎ কমর্পরায়ণেদর দেল anভূর্k কেরা।’
(সূরা iuসূফ: 102)

েখাদা তা’লার oলীগণ aবsা scল েহাক বা ascল েকান aবsায় েখাদা তা’লােক ভুেল যান না। তারা
সবর্াবsায় েখাদা তা’লােক sরণ রােখন। েজেন েরেখা! েখাদা তা’লার সােথ সmেকর্র মােঝi েতামােদর
সফলতা িনিহত। e সmেকর্ েখাদা তা’লা বেলন,

ِ
ِ َ ْ َ ِﻟﺼﻠ ٰﻮة
واﻟﻌﺎﻗﺒﺔُ ِﻟﻠﺘ ّ َﻘْ ٰﻮى
َّ اﻫﻠﻚ ِﺑﺎ
ً ْ ِ ﺴـﻠﻚ
َ ُ ُ ْ َ رزﻗﺎ ؕ ّ َﳓ ْ ُﻦ ﻧ
َ ُ َﻋﻠﻴﻬﺎ ؕ َﻻ ﻧ َ ْ ٴ
َ َ ْ َ َوا ْ ُﻣ ْﺮ
َ ْ َ َ ْ واﺻﻄﱪ
َ َ ْ َ ؕ ﺮزﻗﻚ
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aথর্: ‘eবং তুিম েতামার পিরবারবগর্েক নামােযর জনয্ তািগদ করেত থােকা আর তুিম sয়ং eর uপর
সবর্দা pিতি ত থােকা। আমরা েতামার কােছ েকান িরyক চাi না, বরং আমরাi েতামােক িরyক
িদেয় থািক। বstতঃ utম পিরণাম তাkoয়ার-i হেয় থােক।’
(সূরা তাহা: 133)

eরপর hযূর বেলন, িনেজেদর আধয্ািtক unিতর জনয্ েখাদা তা’লার সােথ সmকর্ সৃি করার লেkয্
নামােযর pিত মেনােযাগী হo আর পিরবার-পিরজেনরo eর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কেরা। নামােযর pিত
যথাযথ grt pদানi েতামােদরেক তাkoয়ায় সিjত করেব। েজেন েরেখা! আlাh তা’লা মুtাকীর pিতিট
িবষেয়র দািয়t িনেজর হােত তুেল েনন। তােক eমন sান হেত িরyক সরবরাহ কেরন যা েস িচnাo করেত
পাের না। আlাh তা’লা আমােদরেক eবং আমােদর সnান-সntিতেক তঁার সােথ িবেশষ সmকর্ গেড় েতালার
েসৗভাগয্ দান কrন। ei uেdশয্ aজর্েনর লেkয্ মহানবী (সা.) eকিট েদায়াo িশিখেয়েছন। eকিট বণর্নায়
eেসেছ:
হযরত হাসান িবন আলী (রা.) বণর্না কেরন েয, মহানবী (সা.) আমােক কতক েদায়া িশিখেয়েছন।
েযন আিম egেলা েবেতেরর নামােয পাঠ কির। েদায়াgেলা হেc, ‘েহ আlাh! আমােক ঐ সকল
েলােকর anভূর্k কেরা যােদরেক তুিম েহদােয়ত িদেয়েছা, আমােক ঐ েলাকেদর সােথ শািমল কের
িনরাপtা দান কেরা, যােদরেক তুিম িনরাপtা িদেয়েছা, আমােক ঐ েলাকেদর সােথ শািমল কের
আমার aিভভাবক হেয় যাo যােদর aিভভাবকt sয়ং তুিম gহণ কেরছা। যা িকছু তুিম আমােক দান
কেরেছা eর মােঝ তুিম আমার জনয্ কলয্াণ েরেখ দাo। যা িকছু তুিম আমার ভােগয্ িনধর্ারণ কের
েরেখেছা তার মn িদকgেলা েথেক আমায় রkা কেরা। িন য় তুিমi িমমাংসাকারী আর েতামার
িবrেd িমমাংসা করা যায় না। তুিম যার বnু হেয় যাo েস কখেনা লাি ত o aপদs হয় না। েহ
আমােদর েখাদা! তুিম বড়i কলয্াণমিnত eবং মহা মযর্াদাবান।’
(সুনান িতরিমিয, িকতাবুস সালাত)

aতeব, e েদায়া আমােদর সবর্দা যাচনা করেত থাকা uিচৎ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘আিম aেনক েদায়া কির, আমার পুেরা জামাত ঐসব েলাকেদর মােঝ anভূর্k েহাক যারা েখাদা
তা’লােক ভয় কের আর নামােযর uপর pিতি ত থােক। রােত uেঠ ভূলুিnত হয় (িসজদা কের) আর
knন কের eবং েখাদা তা’লার ফরজ সমূহ ন কের না। তারা কৃপণ, aলস eবং জগেতর কীট
নয়।’
িতিন (আ.) আরo বেলন,
‘েখাদা e জামাতেক eমন eক জািতেত পিরণত করেত চান যােদর েদেখ মানুষ েখাদােক sরণ
করেব। যারা তাkoয়া eবং পিবtতার pথম sের pিতি ত হেব eবং যারা pকৃতপেk ধমর্েক পািথর্ব
িবষয়ািদর uপর pাধানয্ দান করেব।’
hযূর বেলন, আlাh তা’লা আমােদরেক পিবt কুরআেনর িশkার pিত আমল করার েসৗভাগয্ দান কrন।
আমরা েযন সবর্দা েখাদা তা’লার কােছ আ য় pাথর্না করেত পাির, আর জাগিতক েলাভ-লালসা হেত দূের
থাকেত পাির; aপেরর pাপয্ aিধকার pদােনর েkেto েযন pথম সািরেত থাকেত পাির। হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর সকল েদায়ার utরািধকারী হেত পাির আর আlাh তা’লার oলী হবার লেkয্ আমােদর
agযাtা েযন aবয্াহত থােক । (আিমন)
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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