ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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*  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

وإﻳﺎك
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

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)

ِ ۤ َ واﻟﺬ ﻳ ْﻦ َﻛﻔ
ِ
ِ ُ ُ ّ ﺮﺟﻬﻢ ﻣّ ِ َﻦ
ِ َ ّ ُ ّ وﱃ
ِ َ اﻪﻠﻟ
ِ ْ ُ ّ اﱃ ا ﻟﻨ
َ ّ اوﻟﻴ ٓــ ُ ُٴﻬﻢ
ﻢ ﻣّ ِ َﻦﻮ
َ ِ اﻟﻈﻠﻤﺖ
ُ ْ ُاﻟﻄﺎ ﻏ
ْ ُ َ َّ َ ؕ ﻮر
ْ ُ َ ْ ﻮت ُﳜ ْ ِﺮ ُﺟ
ْ ُ ُ ِ ْ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْﻮا ُﳜ
ٰ
ُ ّٰ
ُ ٰ ْ َ ﺮوا
ِ َ ِ اﻟﻨﺎر ۚ ُﻫﻢ
ِ ُ ُ ّ اﱃ
ِ َ ّ اﺻﺤﺐ
ِ ْ ُ ّ ا ﻟﻨ
ﺧﻠﺪون
َ ِ ﻮر
َ ِٕ ٓ ٰ اﻟﻈﻠﻤﺖ ؕ ُاوﻟ
َ ْ ُ ٰ ﻓﻴﻬﺎ
ٰ
ْ ْ
ُ ٰ ْ َ ﻚ

(সূরা আl বাকারা: 258)

eরপর hযূর বেলন, আিম েয আয়াতিট িতলাoয়াত কেরিছ তােত আlাh তা’লা বলেছন, আlাh তা’লা তােদর oলী বা
aিভভাবক যারা ঈমান আেন। আর আlাh তা’লা তঁার aিভভাবকেtর দািয়t পালন কের তােদরেক anকার হেত
আেলােত েবর কের আেনন।
hযূর বেলন, আজ আিম আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘নূর’ বা ‘নূর’ শেbর বরােত আেলাচনা করেবা। aিভধােন েলখা
রেয়েছ ‘নূর’ হেলা আlাh তা’লার সুnরতম gণবাচক নামসমূেহর মধয্ েথেক eকিট gণবাচক নাম। iবেন আসীেরর
মেত নূর েসi সtা যঁার নূেরর মাধয্েম (আkিরক aেথর্) an বয্িk েদখেত পায় eবং পথ বয্িk তঁার েদয়া jােনর
মাধয্েম েহদায়াত পায়। aিভধান gn িলসানুল আরেব e aথর্gেলা িলখা হেয়েছ; eকiভােব িলসােন আেরা িলখা
হেয়েছ, কােরা কােরা মেত নূর aথর্ েসi সtা, িযিন sয়ং pকািশত eবং যঁার মাধয্েম বst (জগেতর) সব িকছু pকািশত
হয় eবং কােরা কােরা মেত নূেরর aথর্ েসi aিst িযিন িনজ সtায় pকািশত eবং aনয্েদর জনয্ সব িকছু pকাশ
কেরন। eরপর িলসােন িলখা হেয়েছ, আবু মানসুর বেলন  ﻧ ُﻮَْرনূর হেলা, আlাh তা’লার gণবাচক নাম। েযভােব
ِ
ِ َ واﻻ
আlাh তা’লা sয়ং বেলন, رض
َ ّ ﻮر ا
ّٰ e আয়ােতর বয্াখয্ায় aেনেকi িলেখেছন, আকাশ o পৃিথবীর
ْ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
ُ ْ ُ اﻪﻠﻟ ُ ﻧ
aিধবাসীেদর eকমাt আlাh-i েহদায়াত দান কেরন।

uk আয়ােত আlাh তা’লা িনেজর দৃ াn িদেয় বেলেছন, eকমাt আlাh তা’লাi আকাশ o পৃিথবীর নূর। ei নূর
মানুেষর uপর পিতত হেয় মানুষেক কীভােব আেলািকত কের? eিট সূরা নূর-eর আয়ােত বিণর্ত হেয়েছ। আlাh তা’লা
বেলন,
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ٍ
ِ َ ّ اﻪﻠﻟ ﻧ ُﻮر ا
ٖ ِ ُ ﻣﺜﻞ ﻧ
َّ َ َ ُﺰﺟﺎﺟﺔ
ِ ْ َ ْ ﻮت
ﻮﻛﺐ
ْ ِ َ ﻮره
ٌ َ ْ ِ ﻓﻴﻬﺎ
َ ْ ِ ٍﻛﻤﺸﻜ ٰﻮة
َ َ ُ ّ زﺟﺎﺟﺔ ؕ ا َﻟ
َ َ ُ ْ اﳌﺼﺒﺎح ِﰱ
ُ َ ْ ِ ْ ؕ ﻣﺼﺒﺎح
ْ ُ َ َ ؕ واﻻرض
َ ٰ ٰ ﻟﺴ ﻤ
ٌ َ ْ َ َﺎ ﻛﮐﺎ
ُ ْ ُ ّٰ
ِدرى ﻳ ّ ُ َ ﻣ
ِ ﻳ
ٍ َ ِ ْ َﻮﻧﺔ ّ َﻻ ﺷ
ٍ َ ُ ﻣﱪﻛﺔ ز َ ْﻳﺘ
ٍ َ ُ ٍﺷﺠ ﺮة
ِ ْ َ وﻻ ﻏ
ٰ َ ﻮر ﻋ
َ َّ ﺮﻗﻴﺔ
َ َ ّ ۙ ﺮﺑﻴ ّ َ ٍﺔ
ُ ْ ٌ ّ ِّ ُ
َ ُ ْ َ ُﻳـﮑﺎد
ُ ْ َ ْ ﻟﻢ َﲤ
ٌ َ ﺴﺴﻪ
ٌ ْ ُ ّ ﻧﺎر ؕ ﻧ
ْ
ْ َ ْزﻳﺘﻬﺎ ُ ْ ٓ ءُ وَ ﻟ َﻮ
ّ
َ ٰ ّ َ َ َ ﻮﻗﺪ ْﻦ
ِ َ ٍ ﺑﮑﻞ َ ْ ء
ِ َّ ِ َاﻻﻣﺜﺎل
ﻳﻬﺪى ّٰ ِ ِ ٖ ﻣ
ٍ ْ ُﻧ
ِ ﻳﻀ
ِ ّ ُ ِ واﻪﻠﻟ
ۙ ﻋﻠﻴ ْ ٌﻢ
َ ْ َ ْ ُ اﻪﻠﻟ
ْ ِ ْ َ ؕ ﻮر
ّٰ ﺮب
ُ ْ َ َاﻪﻠﻟ ُ ﻟﻨ ُ ْﻮره َ ْﻦ ﻳ ّ َ َﺸﺂءُ ؕ و
ُ ّٰ َ ؕ ﻟﻠﻨﺎس

aথর্: ‘আlাh আকাশ o পৃিথবীর নূর। তঁার নূেরর uপমা eকিট তাক সদৃশ যার মােঝ eকিট pদীপ রাখা
আেছ, েসi pদীপিট (আবার) কঁােচর িচমিনর মােঝ; েস কঁাচ ujল তারকার মেতা, েসi pদীপিট
কলয্াণমিnত যায়তুেনর eমন বৃk dারা pjjিলত করা হেয়েছ যা পূেবর্রo নয় আর পি েমরo নয়। e বৃেkর
েতল eমন, েযন আgেনর সংsশর্ ছাড়াi িনেজ েথেক jেল uঠেব। eিট নূেরর uপর নূর। আlাh যােক চান
তােক তঁার নূেরর পােন পিরচািলত কেরন। আlাh মানুেষর জনয্ uপমা িদেয় থােকন eবং আlাh সব িকছু
সmেকর্i সািবর্ক jান রােখন।’
(সূরা আn নূর: 36)

hযূর বেলন, আিম কেয়ক মাস পূেবর্ aনয্ আেরকিট িবষেয় আেলাচনা করেত িগেয় e আয়ােতর udৃিত িদেয় হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর তফসীেরর আেলােক আেলাচনা কেরিছলাম। আজ আিম আর eর িবsািরত আেলাচনায়
যােবা না, েকবল সংিkp আেলাচনার মাধয্েম e িবষয়িটেক মহানবী (সা.)-eর সাহাবা eবং হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর সাহাবােদর বরােত বণর্না করেবা। eখােন নূেরর েয uদাহরণ েদয়া হেয়েছ তা িক েকবল মহানবী (সা.)-eর
সtা পযর্ni সীমাবd, নািক eর পিরিধ আেরা িবsৃত? iেতাপূেবর্ আিম েয তফসীর বণর্না কেরিছলাম তা েথেক হয়েতা
কােরা কােরা মেন হেত পাের, মহানবী (সা.) পযর্n-i তা সীিমত। e আয়ােত আlাh তা’লা সবর্pথম েয েঘাষণা
ِ
ِ َ واﻻ
িদেcন তা হেলা, رض
َ ّ ﻮر ا
ّٰ aথর্: আlাh তা’লা আকাশ o পৃিথবীর নূর। eজনয্ সবিকছু তঁার নূর
ْ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
ُ ْ ُ اﻪﻠﻟ ُ ﻧ
েথেকi কলয্াণ পায় eবং েপেত পাের। িতিন ছাড়া আর েকu েনi, েয বয্িkগত চতুরতা, jান বা বুিdর েজাের - তঁার
নূর বা আেলা লাভ করেত পাের। িতিন চাiেল eটা দান কের থােকন, eিটi তঁার পdিত। uদাহরণ srপ আlাh
তা’লা eক sােন বেলন, رض
ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ﻮ ٰ ِت
َ ّ ﺬى َﺧﻠ َ َﻖ ا
َ ْ َ واﻻ
ْ ِ َ ّ اﻪﻠﻟ ُ اﻟ
ّٰ aথর্: ‘িতিনi আlাh িযিন আকাশ o পৃিথবীেক eবং eেত
িবদয্মান সবিকছু সৃি কেরেছন।’ (সূরা iuনুস: 4) eরপর িতিন egেলােক মানুেষর েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন।
aতeব pকৃত নূর আlাh তা’লারi; েদখার মেতা েচাখ থাকেলi তঁােক সব জায়গায়, সকল বstেত eবং সবর্ েkেt
েদখা যায়। িকnt eক বয্িk যার আধয্ািtক েচাখ an, e নূর তার দৃি েগাচর হয় না। ei নূেরর সিঠক পিরচয় তুেল
ধরার জনয্ েখাদা তা’লা নবী eবং pতয্ািদ েদর েpরণ কের থােকন। তারা আlাh তা’লার কাছ েথেক নূর পান যা
আকাশ েথেক তােদর uপর নািযল হয়। পের তারা eেক ধরাপৃে সmpসািরত কেরন।
েখাদার ei নূরেক মহানবী (সা.) পৃিথবীময় ছিড়েয় িদেয়েছন। েকবল িতিন তঁার জীবdশায় ei নূেরর িবsার কেরেছন
তাi নয় বরং মহানবী (সা.)-eর পরo ei নূেরর ধারাবািহকতা aবয্াহত রেয়েছ eবং eটা িবsৃত হেত থাকেব।
মানুষেক বুঝােনার জনয্ eর uদাহরণ িদেত িগেয় বেলন, eর uপমা eকিট তাক সদৃশ, eমন eক uঁচু জায়াগার মেতা
েযখােন আেলা রাখা হয়, আর ei তাক হেলা মহানবী (সা.)-eর বk। ei তােকর মেধয্ eকিট pদীপ রেয়েছ। ei
pদীপিট হেলা আlাh তা’লার oহী যা মহানবী (সা.)-eর pিত নািযল হেয়েছ। ei বািত eকিট িচমিনর মেধয্ aথর্াৎ
কঁােচর িচমিনর মেধয্, আর ei িচমিনিট হেলা মহানবী (সা.)-eর hদয়। যা িনতাni পিরsার eবং সব ধরেনর
কলুষতা েথেক মুk। ei িচমিন দীিpময় ujjল তারকার নয্ায়, খুব ujjল eবং dয্িতময়।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, eর aথর্ মহানবী (সা.)-eর hদয়, যার েভতর বািহর সবi আেলা; যােত পািনর
নয্ায় আেলা pবািহত হেত েদখা যায়।
পুনরায় eখােন বরকতপূণর্ pদীপ o বৃেkর কথা বলা হেয়েছ, eর aথর্ হেলা - মহানবী (সা.)-eর সtা যা সকল
পূণর্তা eবং কলয্ােণর সমি আর তা িকয়ামত পযর্n বহমান থাকেব।
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হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, ‘ei আেলা পূেবর্রo নয় আর পি েমরo নয়’ eর aথর্ হেলা, iসলােমর িশkা,
যার মেধয্ েকানrপ কম-েবিশ আ aসাম সয্তা েনi। eেত ভারসােময্র o সােময্র িশkা িনিহত আেছ।
ei uদাহরেণ আেরা বলা হেয়েছ, খুব সmব িশ i েতল িনজ েথেক jেল uঠেব আর সকলেক আেলািকত করেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন, eর aথর্ হেলা মহানবী (সা.) িছেলন, sয়ং আেলািকত eবং তীk বুিdমtার
aিধকারী।
eখন pকৃত নূর ধুমাt মহানবী (সা.)-eর pিত aবতীণর্ শিরয়ত o তঁার সেবর্াtম জীবনাদেশর্র মােঝi রেয়েছ। সকল
ٍ ْ ُ ﻮر ﻋ َ ٰ ﻧ
পুরাতন শিরয়ত ei পূণর্তম মহা মানব িযিন ﻮر
ٌ ْ ُ ّ  ﻧিছেলন তঁার আগমেনর পর সমাp হেয় েগেছ। eখন eিটi
eকমাt িশkা আর নূর, যা আlাh তা’লার নূের কলয্াণ মিnত।
হযরত মসীh মouদ (আ.) মহানবী (সা.)-eর ei মযর্াদােক, যা পূণর্তম মানব হবার পদমযর্াদা, তা eকsেল eভােব
িলিপবd কেরেছন:
‘ঐ uc sেরর নূর যা মানুষেক েদয়া হেয়েছ aথর্াৎ পিরপূণর্ মানুষেক। eিট িফির ােদর মােঝ িছেলা না,
নkেtর মােঝ িছেলা না, চেnd িছেলা না, সূেযর্ িছেলা না, eিট পৃিথবীর সমুd o নদীসমূেহ িছেলা না, eিট
িহরা, মিণ-মািনকয্ o মিতেতo িছেলা না। বstতঃ e িজিনস আকাশ o পৃিথবীর েকান বstর মােঝ িছেলা না।
ধু মানেবর মােঝ িছেলা aথর্াৎ পিরপূণর্ মানেবর মােঝ। যার পূণর্তা, পিরপূণর্তা, সেবর্াc o সবর্ািধক সmািনত
সtা আমােদর সাiেয়য্দ o মoলা, সাiেয়য্dল আmীয়া, সাiেয়য্dল আhিহয়া, মুহাmদ মুsাফা (সা.) িছেলন।
aতeব e নূর মানুষেক েদয়া হেয়েছ। েযাগয্তা aনুযায়ী eিট ঐসব েলাকেক েদয়া হেয়েছ যারা তঁার aনুrপ
eবং তঁার রে রি ন। আমানত (কতর্বয্ পরায়ন) aথর্ পূণর্ মানেবর ঐসব a -pত , বুিdমtা, iলম, hদয়,
pাণ, indীয়, ভয়, ভালবাসা, সmান, মযর্াদা, সব আধয্ািtক o জাগিতক পুরsারসমূহ, যা আlাh তা’লা পূণর্
মানবেক দান কেরেছন।’
(rহানী খাযােয়ন-5ম খn, আয়নােয় কামালেত iসলাম-পৃ:161-162)

ِ ْ َ اﱃ
ِ ٰ َ اﻻ
ٓ ٰ ِ ﻣﻨﺖ
hযূর বেলন, eরপর ۙ اﻫﻠﻬ َﺎ
ْ َ (সূরা আn িনসা: 59) আয়াত aনুসাের ei সমs আমানত মহানবী (সা.)ٰ ْ ان ﺗُ َﺆد ّ ُ ْوا
েক pদান কেরন। aথর্াৎ িতিন (সা.) আlাhর মােঝ িবলীন হেয় তঁার পেথ আtহারা হেয় যান। ei uc পদমযর্াদা পিরপূণর্ o পূণর্া ীনভােব আমােদর মিনব, েনতা, পথpদর্শক, umী, সতয্বাদী, সতয্ায়নকারী o সতয্ািয়ত নবী মুহাmদ
(সা.)-eর মােঝ পাoয়া যায়। কােজi e মযর্াদা মহানবী (সা.) আlাhর নূর েথেক লাভ কেরেছন। িতিন তা তঁার
সাহাবীেদর মােঝ pিতsািপত কের তঁােদরেক ucা ীন চািরিtক gণাবলীর uপর pিতি ত কেরেছন। িতিন তঁার
সাহাবীেদর মযর্াদা সmেকর্ e েঘাষণা িদেয়েছন, ‘eঁেদর যঁার িপছেনi তুিম চেলা না েকেনা তুিম আেলা পােব।’ েখাদা
তা’লা পযর্n েপঁৗছার রাsা পােব। আরেবর e িনরkর েলাক যারা মহানবী (সা.)-েক aনুসরণ কেরেছন তঁারা তঁার
(সা.) পদা aনুসরেণর কারেণ আlাh তা’লার সােথ সmর্ক sাপন o utম চািরিtক gণাবলীর দৃ াn হেয় েগেছন।
ِ
আlাh তা’লার নুর েথেক eমনভােব aংশ লাভ কেরেছন- ফেল আlাh তা’লা ﻋﻨﻪ
ّٰ َ  ’ َرeর sারক তােদর বেk
ُ ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
লািগেয় িদেয়েছন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) ei সাহাবীেদর সmেকর্ বেলন:
‘তঁারা মহানবী (সা.)-eর আনুগেতয্ আtিনেবিদত িছেলন। েয নূর মহানবী (সা.)-eর মােঝ িছেলা তা e
আনুগেতয্র ধারায় pবািহত হেয় সাহাবীেদর hদেয় েpািথত হয়, আর আlাh বয্তীত তােদর সকল
িচnাধারােক িমিটেয় েদয়। anকােরর পিরবেতর্ তােদর hদয় নূের পিরপূণর্ িছেলা।’
হাদীেস eেসেছ- মহানবী (সা.) বেলেছন:
‘আlাh, আlাh িফ আসহাবী’। aথর্াৎ আমার সাহাবীেদর hদেয় ধু আlাh আর আlাhi িবরাজমান।’
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hযূর বেলন, আlাh তা’লা িযিন আকাশ o পৃিথবীর নূর। িতিন তঁার নূেরর ধারা মহানবী (সা.) o তঁার সাহাবীেদর পর
বn কের েদন িন। বরং েখাদা pদt মহানবী (সা.)-eর e ‘নূর’ িচরকােলর জনয্ pবহমান eক ঝণর্াধারা। iসলামী
শিরয়তi হেলা - eকমাt শিরয়ত যা িকয়ামতকাল পযর্n pিতি ত থাকেব; আর আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-eর
pিত ভালবাসা o েpেম িবলীন হবার কারেণ আকাশ েথেক aবতীণর্ ei ‘নূর’ সহ হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক
েpরণ কেরেছন।
িতিন (আ.) বেলন,
‘ঘটনাচেk eকবার eকজন পিবt েচহারার বয়s বুযেু গর্র সােথ sেp েদখা হয়। িতিন বেলন, আসমানী
েজয্ািত বা নূর েপেত হেল িকছুকাল েরাযা রাখা নবীেদর রীিত। (eর মাধয্েম) িতিন e িদেক iি ত করেলন,
েযন আিম নবী-পিরবােরর ei রীিত aনুসরণ কির। তাi আিম eকিট িনিদর্ কাল পযর্n েরাযা রাখা সমীিচন
মেন করলাম।’
e sp েদখার পর িতিন (আ.) েরাযা রাখার িসdাn িনেলন eবং তা eকাn সংেগাপেন রাখেবন বেল মনs করেলন।
eজনয্ িতিন তঁার ঘেরর বাiের েয কk িছেলা, তােত aবsান gহণ করেলন। েসখােনi খাবার আনােতন আর তা েথেক
aিধকাংশ খাবারi eতীম িশ েদর মেধয্ বnন কের িদেতন। িনেজ rিটর সামানয্ aংশ েখেয় িদন পার করেতন। eসব
েরাযা রাখা কােল িতিন েযসব aিভjতা লাভ কেরন, তা সmেকর্ uেlখ করেত িগেয় িতিন (আ.) বেলন,
‘eসব েরাযার িবsয়কর েয aিভjতা আমার হেয়েছ তাহেলা েসসব সূk িদবয্দশর্ন, েস যুেগ যা আমার
সামেন uেmািচত হেয়েছ। পূবর্বতর্ী কেয়কজন নবী eবং ei umেতর pথম সািরর aতীত আoলীয়ােদর
সােথo সাkাত হেয়েছ। eকবার eকাn জাgত aবsায় রসুলুlাh (সা.)-েক হাসান-েহােসন (রা.), হযরত
আলী (রা.) o হযরত ফািতমা (রা.)-eর সােথ দশর্ন করলাম। eছাড়াo আধয্ািtক েজয্ািত rপকভােব eমন
িচtাকষর্ক o মেনাহির রে সবুজ o লাল রংেয়র sেmর আকাের পিরদৃ হয়, যার েসৗnযর্ বণর্না করা
সাধয্াতীত। ঐসব নূরানী sm, েযgেলা েসাজা আকােশর ucতায় িগেয়িছল, তার কতক ujল সাদা, কতক
সবুজ eবং কতক লাল রংেয়র িছেলা। েসgেলার সােথ hদেয়র eমন িনিবড় সmকর্ িছেলা েয, তা েদেখ hদয়
eকাn পিরতৃp হেতা। েসgেলা দশর্েন hদয় o মেন eমন pশািn হেতা েযমনিট পািথর্ব aনয্ িকছু দশর্েন লাভ
হoয়া কখেনা সmব নয়। আমার e সmেn ধারণা িছেলা, আেলার ei smgেলা আlাh o বাnার ভালবাসার
িম েণ rপকভােব pকাশ করা হয়। aথর্াৎ eকিট নূর hদয় েথেক িনগর্ত হেয় uপের uঠিছল আর আেরকিট
ু াh (সা.)-eর পূণর্
নূর আকাশ েথেক aবতীণর্ হিcল। uভেয়র সিmলেন eক নূেরর sm সৃি হেয়েছ। রসূলl
আনুগেতয্র ফেলi আlাh তা’লার িনকট েথেক e পদমযর্াদা লাভ হেয়েছ eবং নূর aবতীণর্ হেয়েছ।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) aনয্t বেলন,
eকবার আমার িনকট iলহাম হয়, ‘মালােয় আলা (িফিরশতাগণ) পরsর আকােশ িবতnায় িলp’। eিট
বয্াখয্া করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) আেরা পিরsার কের বেলন, ধমর্েক স ীিবত করার জনয্
আlাh তা’লার icা pবল হেলা। িকnt তখেনা আকােশ ঐ স ীবনকারী বয্িk িচিhত হয়িন। e কারেণ তারা
e বয্াপাের মতিবেরাধ করিছেলা। iিতমেধয্ িতিন (আ.) sেp েদখেলন, েলােকরা eক স ীবনকারী বয্িkর
সnােন িছেলা। তখন eক বয্িk e aধেমর কােছ eেস iি ত কের বলেলা, ‘হাযা রাজুলুন iuিহbু
রসূলাlাh’ aথর্াৎ ei বয্িk আlাhর রসূলেক ভালবােস। তার e কথা dারা সুs হয়, e পদমযর্াদার জনয্
রসূলেpম aতয্াবশয্কীয় শতর্। aতeব e বয্িkর মেধয্ েস েযাগয্তা আেছ।
তাi েয নুর আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-eর pিত aবতীণর্ কেরিছেলন, e যুেগ আlাh তা’লা sীয় নুর তঁােক (আ.)
pদান কের তা সমg পৃিথবীেত িবsার করার জনয্ দঁাড় কিরেয়েছন।
hযূর বেলন, েখাদা তা’লা যখন কােরা pিত sীয় নূর aবতীণর্ করেবন বেল িসdাn কেরন, তখন িতিন sয়ং তঁােক
পৃিথবীেত pিসিd দান কেরন, যােত েস বয্িk েখাদা তা’লার নূর pসােরর কারণ হেত পাের।
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আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক iলহােমর মাধয্েম aবগত করেলন,
‘তুিম তঁার মধয্ েথেক uৎসািরত হেয়েছা। সমg িব বাসীর মধয্ েথেক িতিন েতামােক িনবর্ািচত কেরেছন। তুিম
সমg িবে র আেলা। তুিম েখাদার মযর্াদা pকাশকারী। aতeব, িতিন েতামায় পিরতয্াগ করেবন না। েহ েলাক
সকল! েতামােদর িনকট েখাদার েজয্ািত eেসেছ। কােজi েতামরা তার aিsকারকারী হেয়া না।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) aনয্t বেলন,
‘িতিন (আlাh তা’লা) আমার pিত সnt - eিটi আমার জনয্ যেথ িছেলা। আমার কখেনা মসীh মouদ
বেল আখয্ািয়ত হবার aথবা মসীh iবেন মিরয়েমর চাiেত িনেজেক utম আখয্ািয়ত করার আেদৗ েকান
আকাংখা িছেলা না। আিম eকাn িনভৃেত িছলাম, েকu আমােক িচনেতা না। আমার e সাধo িছেলা না েয,
েকu আমােক শনাk কrক। িতিন িনভৃর্ত েকান েথেক আমােক েবর হেত বাধয্ কেরন। আিম eকাn িনভৃেত
থাকেত েচেয়িছলাম, eবং েগাপেন মৃতুয্ বরেণর সাধ িছেলা। িকnt িতিন বলেলন, ‘আিম েতামােক িবে
সmানজনক সুখয্ািত pদান করেবা।’
hযূর বেলন, ei সmান aজর্ন করার জনয্ েখাদা তা’লার িpয় বnুর আদশর্ aনুসরেণর েচ া করা আবশয্ক। iবাদেত,
চিরেt, আদব o িশ াচাের যখন আgেহর সােথ মহানবী (সা.)-eর আদশর্ aনুসরেণর েচ া করা হেব eবং আlাh
তা’লার িনেদর্শ aনুযায়ী তঁার পিরপূণর্ aনুসরণ করা হেব তখনi েসi েজয্ািত লাভ হেব। েযভােব আlাh তা’লা পিবt
কুরআেন বেলন:

ِ ْ ُﻗﻞ ِان ﻛ
ِ َ ّٰ ﻮن
ِ ﺗﺒﻌ
ّٰ ﺒﻜﻢ
َ ْ ُ ّ ﺘﻢ ُﲢﺒ
ْ ُ ْ ُْ
ُ اﻪﻠﻟ
ُ ُ ْ ِ ْ اﻪﻠﻟ َ َﻓﺎ ّ ُ ْﻮﱏ ْ ُﳛ

aথর্, ‘তুিম বেল দাo! যিদ েতামরা আlাhেক ভালবাস তেব আমার aনুবিতর্তা কেরা, আlাh তা’লাo
েতামােদরেক ভালবাসেবন।’
(সূরা আl iমরান: 32)

aতeব ei েসi ভালবাসা - যা সাহাবারা রসূল (সা.)-eর সােথ রাখেতন, ফেল তারাo আlাh তা’লার েজয্ািতেত
আেলািকত হেয়িছেলন। েসi eকi ভালবাসায় িবলীন হেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) মহানবী (সা.)-eর aনুসরণ
কেরেছন আর eরi বেদৗলেত আlাh তা’লার েpিমক হেয় e যুেগ নূর িবsৃত করার সmান লাভ কেরেছন।
hযূল বেলন, আজ যিদ েকu আlাh o তঁার রসুেলর সােথ ভালবাসার দাবী কের তেব, তার জনয্ হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর সােথ সmকর্ sাপন করা আবশয্ক। eিট আlাh তা’লার eকিট aনয্তম িনেদর্শ। আর eিট মহানবী (সা.)eর িনেদর্েশরo anভূর্k। েকননা িতিনi মহানবী (সা.)-eর ei বাণীেক পূণর্তা দান কেরেছন। জগতেক েpম-pীিত,
ভালবাসা o সমেঝাতার িদেক আhান কের eবং তা pিত া করার িনেদর্শ িদেয় েখাদা তা’লার aিধকার pদান করতঃ
আlাh তা’লার নূের আেলািকত করার pাণাn েচ া কেরেছন।
মহানবী (সা.)-eর ei বাণী, ‘মসীh মouদ (আ.) যুd রিহত করেবন’। ei যুd রিহত হবার কারেণ িবে শািn o
িনরাপtার বাতর্া ছড়ােব।
খুতবার েশষাংেশ hযুর বেলন, কেয়ক িদন পূেবর্ সুiজারলয্ােn মসিজেদর িমনার িনমর্ােণর িবrেd সংসেদ িবল পাশ
হেয়েছ। িমনােরর কারেণ তােদর িক ক তা েখাদা তা’লাi ভােলা জােনন, তােদর চােচর্o েতা িমনার থােক, িমনার
ভাঙেল ugপnীেদর ugতা িক েশষ হেয় যােব? যােহাক, েয িবেরািধতা সৃি হেয়েছ তা e শtrেদর শtrতারi eকটা
aংশ, eর িপছেন গভীর েকান ষড়যnt আেছ বেল মেন হেc, মেন হেc আরo aনয্ানয্ দািব utািপত হেব। আlাh
তা’লা ফযল কrন eবং তােদর সকল দূরভীসিn েথেক সকলেক রkা কrন eবং iসলামেকo। আমােদর েদায়া করা
আবশয্ক, েখাদা তা’লা iসলােমর শtrেদর সকল ষড়যntেক বয্থর্ কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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