ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আn-নূর’ (েজয্ািত) - িdতীয় aংশ
‘আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘নূর’ সmেকর্ পিবt কুরআনeবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর আেলােক তttপূণর্
আেলাচনা’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
11i িডেসmর, 2009 iং

 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

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)
গত জুমআ
ু য় িবিভn আিভধােনর আেলােক আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘নূর’ eর aথর্ বণর্নার পর আিভধািনকগণ
তােদর কৃত aেথর্র বয্াখয্ার জনয্ পিবt কুরআেনর েযসব আয়াত uেlখ কেরেছন েসgেলার কেয়কিট আয়াতাংশ
ِ
ِ َ واﻻ
uপsাপন কেরিছলাম। সূরা নূেরর আয়াত رض
َ ّ ﻮر ا
ّٰ (সূরা আn নূর: 36) eর udৃিত িদেয় িকছুটা
ْ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
ُ ْ ُ اﻪﻠﻟ ُ ﻧ
বয্াখয্া িবে ষণ কেরিছলাম। আজেকর খুতবায় আিম েসসব আয়ােতর মধয্ েথেক d’eকিট আয়ােতর বয্াখয্া
করেবা। েযভােব আিম বেলিছ, িবcুরণশীল আেলােকo নূর বেল eবং e নূরo d’ধরেণর। eক. iহেলৗিকক নূর o
di. পারেলৗিকক নূর। iহেলৗিকক নূর আবার d’ধরেণর। eকিট হেলা, েসi নূর বা আেলা যা anর্দৃি র সাহােযয্
aনুভূত হয়, মুফািস্সরনগণ eর নাম েরেখেছন, মা’কুল aথর্াৎ িবেবক-বুিd o pjার আেলােক e নূর পাoয়া
যায়। বুিdমtার নূর o কুরআেনর নূর - ঐশী িবষয়ািদর anগর্ত। aনয্িট হেলা, েসi নূর যা চমর্চেk aনুভব করা
যায়। eেক বেল ‘aনুভব’। েযমন - েসi নূর বা আেলা যা চnd-সূযর্, তারকারািজ o িবিভn আেলাকবিতর্কা হেত
পাoয়া যায়। ঐশী নূেরর uদাহরণsrপ মুফরাদােতর বরােত আিম সূরা মােয়দা o সূরা আn আেমর আয়ােতর
কথা বেলিছলাম। মুফরাদাত চমর্চkুর মাধয্েম aনুভূত নূেরর uদাহরণ িদেত িগেয় সূরা iuনূেসর 6 নাmার
আয়ােতর কথা বেলেছন, েযখােন আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ ﻟﺸ ﻤ
َ َ َ َ اﻟﺬى
ﻮرا
ْ ِ َّ َُﻫ ﻮ
َ َ ْ ﺿﻴﺂء ً ّ َوا
ً ْ ُ ﻟﻘﻤ َﺮ ﻧ
َ ﺟﻌﻞ ا ّ ْ َﺲ

aথর্: িতিন-i েসi সtা িযিন সূযর্েক আেলােকাjjল কেরেছন eবং চঁাদেক আেলািকত কেরেছন।

(সূরা iuনুস: 6)

eখােন হয়েতা েকu ভাবেত পাের েয, সূেযর্র জনয্ ‘িযয়া’ eবং চঁােদর জনয্ ‘নূর’ শb বয্বhত হেয়েছ তাi ‘িযয়া’
aিধক আেলািকত eবং ‘নূর’ al আেলািকত। আিভধািনকগণo eকথাi বেলন, ‘িযয়া’ aিধক আেলািকত eবং
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slােলািকতেক বেল নূর। ‘িযয়া’ ‘নূর’-eর িবপরীেত aিধক শিkশালী। ‘িযয়া’ eবং ‘েযা’ তােক বেল যা িনজ
সtায় আেলািকত হয় eবং সাধারণত েয aনয্ কােরা কাছ েথেক আেলা েনয় তার জনয্ নূর শb বয্বhত হয়। িকnt
ِ
ِ َ واﻻ
আlাh তা’লা তঁার িনেজর সmেকর্ বেলেছন, رض
َ ّ ﻮر ا
ّٰ (সূরা আn নূর: 36) তাহেল, eর aথর্ কী?
ْ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
ُ ْ ُ اﻪﻠﻟ ُ ﻧ
eর utের মুফািস্সরগণ বেলেছন, নূর শেbর আেরা aেনক aথর্ রেয়েছ eবং ei নূর িযয়া aেথর্o বয্বhত হয়।
ِ
মহানবী (সা.) সmেকর্ আlাh তা’লা বেলেছন, ﻣﻨﲑ ًا
ْ ِ ُ ّ ﺮاﺟﺎ
ً َ ( وَ ﺳসূরা আl আhযাব: 47) aথর্াৎ, িতিন pদীp সূযর্। eর
aথর্ হেলা, তঁার নূের aনয্রা আেলািকত হেব, যিদo তঁার নূর আlাh তা’লারi নূর।
কােজi আlাh তা’লার নূর বা েজয্ািতর েয pিতফলন aথবা আlাh তা’লার েয ছায়া রেয়েছ তা-i আমােদর
পািথর্ব o আধয্ািtক জীবেন পিরলিkত হয়। মহািব সmেকর্ তখনi pকৃত ধারণা লাভ হয় যখন, আlাh তা’লা
pদt নূর eর আেলােক তা েদখা হয়। েকননা, যার সাহােযয্ aনয্ানয্ িজিনস েদখা যায় eমন pিতিট িজিনসেক নূর
বেল। aতeব আlাh তা’লার সtায় িবলীন হেয় বািহয্ক েচাখ িদেয়o েসi নূর aথর্াৎ েখাদার নূর িবিভn সৃি েত
েদখা যায়। নািsক eসব িজিনেসর মেধয্ আlাhেক েদখেত পায় না পkাnের মু’িমন সব িকছুেতi আlাhেক
েদখেত পায় eবং তারা eসব িজিনস েথেক pিতিনয়ত কলয্াণমিnতo হেc।
eরপর পারেলৗিকক নূর সmেn মুফরাদােত e আয়াতিট uেlখ করা হেয়েছ,

ِ
ِ ْ َ ٰ ﻳﺴ
ﻮرﻧﺎ
َ َ ْ ُ ﻟـﻨﺎ ﻧ
ْ َ ﻮرﻫﻢ
َ َ اﲤﻢ
َ َّ َ ﻮن
َ ْ ُ ﻢ َﻳﻘُ ﻮْ ﻟوﺑﺎﳝﺎ
َ
ْ ُ ُ ْ ُﻧ
ْ ِ ْ َ ۤ رﺑﻨﺎ
ْ ِ َ ْ َ ِ َ ﺪﻳﻬﻢ
ْ ِ ْ ْ ﺑﲔ َاﻳ

aথর্: ‘তােদর নূর তােদর সmুখভাগ o তােদর ডান িদকেক আেলািকত কের চলেত থাকেব eবং তারা
আlাহর সমীেপ িমনতী করেব, েহ pভূ-pিতপালক! আমােদর জনয্ আমােদর নূরেক পূণর্ কের দাo।’
(সূরা আt তাhরীম: 9)

e হেলা, েসi পারেলৗিকক নূর যা তারা মৃতুয্র পর েদখেত পােব।
eরপর hযূর বেলন, আিম গত জুমআ
ু য় সূরা মােয়দার eকিট আয়ােতর aংশ িবেশষ পাঠ কেরিছলাম িকnt বয্াখয্া
করা হয় িন। আlাh তা’লা বেলন,

ِ ْ ِ َ ـﻜﻢ
ِ ّٰ ﺟﺂءﻛﻢ ِّﻣ َﻦ
ٍ ْ ِ َ ﻳﻌﻔ ْﻮا ﻋَ ْﻦ
ِ ٰ ِ ْ ﻳﺎﻫﻞ
ِ ٰ ِ ْ ﻮن ِﻣ َﻦ
ﻮر
َ ْ َ ٰۤ
ُ ْ َ اﻟﻜﺘﺐ َو
ُ ْ ُ ﺘﻢ
ْ َ ؕ ﻛﺜﲑ
ْ َ اﻟﻜﺘﺐ
َ ُ ْ ﺟﺂءﻛﻢ َر ُﺳ
ٌ ْ ُ اﻪﻠﻟ ﻧ
َ ْ ﲣﻔ
ْ ُ َ َ ﻗﺪ
ْ ُ ْ ﻛﺜﲑا ّ َّﳑﺎ ُﻛ
ْ ُ َ َ ﻗﺪ
ُ ِّ َ ُ ﻮﻟـﻨﺎ
ً ْ ُ َ ﻳﺒﲔ ﻟ
ِ
ۙﲔ
ٌ ْ ِوﻛﺘﺐ ُّﻣﺒ
ٌ ٰ َّ
ِ ِ ُ ُ ّ اﻟﺴﻠﻢ و ُﳜ ْ ِﺮﺟﻬﻢ ﻣّ ِ ﻦ
ِ
ٖ ِ ْ ِ ِ اﱃ ا ﻟﻨ ّ ُﻮ ِر
ٍ ٰ اﱃ ِﺻ
ﺮط
َ ُ ُ ٗﻮﻧﻪ
ٰ ِ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ
َ ٰ اﻪﻠﻟ ُ ﻣ َ ِﻦ ا َّﺗﺒ َ َﻊ ِر ْﺿ
ْ َِْ
ّٰ ِﻳﻬﺪى ِﺑﻪ
َ ْ ُ ُ َ ِ ٰ َّ ﺳﺒﻞ
ْ َ اﻟﻈﻠﻤﺖ
ْ ِ ْ ْ َ َ ﺑﺎذﻧﻪ
ٰ
ٍ ِ َ ْ ُ ّﻣ
ﺴﺘﻘﻴﻢ
ْ

aথর্: ‘েহ আহেল িকতাব! িন য় েতামােদর িনকট আমােদর েসi রসূল eেসেছন িযিন েতামােদর সামেন
aেনক িবষয় যা েতামরা েতামােদর িকতােব েগাপন করেত তা s ভােব বণর্না করেছন আর aেনক িবষয়
আেছ েযgেলা িতিন uেপkা করেছন িন য় েতামােদর িনকট আlাhর পk েথেক নূর eবং সুs
িকতাবo eেস েগেছ। আlাh তা dারা তােদরেক যারা তঁার সntি কামনা কের, শািnর পেথ পিরচািলত
কেরন, eবং িতিন িনজ আেদেশ তােদরেক (pেতয্ক pকার) anকাররািশ েথেক েবর কের আেলার িদেক
িনেয় যান eবং তােদরেক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত কেরন।’

(সূরা আl মােয়দা: 16-17)
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aতeব েসসব কথা যা পূবর্বতর্ী িকতােবর aনুসারীরা তােদর িকতােব হয়েতা পিরবতর্ন কেরেছ, aথবা েগাপন
করেতা বা pকাশ করেতা না; েস সmেকর্ েখাদা তা’লা েঘাষণা িদেয়েছন, আlাh তা’লার কাছ েথেক সংবাদ েপেয়
মহানবী (সা.) eখন িdতীয়বার জগেতর সামেন েস িবষয়gেলা তুেল ধরেছন। ধু তাi নয় বরং নতুন শিরয়েত,
aেনক নতুন িবিধ-িবধানo আেছ, egেলা মহানবী (সা.)-eর মাধয্েম জগেতর সামেন eখন uপsািপত হেc।
েখাদা তা’লা পযর্n েপঁৗছার জনয্, আধয্ািtক unিতর লেkয্ েসসব িবষয় pকািশত হেয়েছ আর egেলা eমন যা
মানবpকৃিত সmত িশkা, যােত েকান ঘাটিত বা বাড়িত েনi। eমন eক রসূল eেসেছন িযিন পূেবর্রo নন আর
পি েমর o নন বরং িতিন ভারসাময্পূণর্ িশkা uপsাপন কেরন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, pেতয্ক oহী নবীর pকৃিত aনুযায়ী নািযল হেয় থােক, তঁার pকৃিত সmত হেয়
থােক। aথর্াৎ েযi নবীর pিত oহী নািযল হয় তঁার িফতরত বা তঁার pকৃিত েমাতােবক oহী নািযল হেয় থােক।
েযমনিট, হযরত মূসা (আ.)-eর pকৃিতেত িছেলা pতাপ eবং েkাধ, তoরাতo eকিট জালািল শরীয়ত যা তার
oপর নািযল হেয়েছ। হযরত মসীh (আ.)-eর pকৃিতেত িছেলা, সিহ ুতা eবং েকামলতা aতeব iি েলর
িশkাo েকামলতা eবং নমনীয়তা িভিtক।
িকnt মহনবী (সা.)-eর pকৃিত িছল eকাn ভারসাময্পূণর্। eমন পযর্ােয় িতিন aিধি ত িছেলন যােত না
সীমািতিরk কেঠারতা িছল, না নমনীয়তা িছল। না সকল েkেt তঁার সিহ ুতা পছn িছল আর না-i pেতয্ক
sােন িতিন েkাধ pদশর্ন করেতন, না pিতিট জায়গায় নmতা েদখােতন, না েkাধ pকাশ হেতা। বরং eমন eক
পথ িতিন aনুসরণ করেতন যা েসাজা eবং সরল o ভারসাময্পূণ।র্ pjার আেলােক sান-কাল o পাt েভেদ িতিন
(সা.) pেয়াজনীয় বয্বsা িনেতন।
পিবt কুরআেনর িশkাo aনুrপ। uদাহরণ srপ আlাহ তা’লা eকsােন বেলন:

ٍ َ ِ ﺰؤا ﺳ
ِاﻪﻠﻟ
َ َ ﻓﻤ ْﻦ
َ ُ ْ ِ ّ ٌﺌﺔ َﺳ ِّ َﺌﺔ
ّٰ َ َ ﻋﻔﺎ َوا َ ْﺻﻠ َ َﺢ َﻓﺎ َ ْﺟ ُﺮهٗ ﻋ
َ َ ۚ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ّ َ ُ ٓ ٰ وَ َﺟ

aথর্: ‘মেnর পিরণাম ততটুকiু , যতটুকু েস মn কমর্ কেরেছ। িকnt যিদ েকu সংেশাধেনর uেdেশয্ kমা
কের তাহেল তার pিতদান েখাদা তা’লার হােত।’
(সূরা আশ্ শূরা: 41)

hযূর বেলন, e হেলা iসলােমর সুমহান িশkা যা মহানবী (সা.)-eর pিত নািযল হেয়েছ। পাপাচারী বয্িkর
চািরিtক সংেশাধনi হেলা শািsর মূল uেdশয্। যিদ kমা, কােরা সংেশাধেনর কারণ হয়, আর sভাব-চিরেt
পিরবতর্ন আেস তাহেল kমা করাi utম। আর যিদ শািsi তার সংেশাধেনর মাধয্ম হয় তাহেল শািs েদয়া
আবশয্ক।
েকানkেমi eিট iসলােমর িশkা নয়, ডান গােল থাpর েখেয় বাম গাল েপেত দাo। আবার eo নয় েয, েচােখর
বদেল েচাখ aবশয্i তুেল েফলেত হেব। বরং iসলাম sান-কাল o পাt েভেদ pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়ার
aনুপম িশkা pদান কের।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ভাষায় hযূর বেলন, েদেখা! e আয়ােত d’িট পেথi েখালা আেছ। মাজর্না eবং
kমা সমেয়র সােথ সmকর্যুk করা হেয়েছ, eিটi pjাপূণর্ িশkা যার িভিtেত িব বয্বsা চলেছ। েতামােদর
কােছ eকজন রসূল eেসেছন িযিন সকল পুরাতন িবষয় eবং নতুন িবষয় s কের িদেয়েছ, eটা বলার পর
ِ
ِ ّٰ ﺟﺂءﻛﻢ ﻣّ ِ َﻦ
েখাদা তা’লা বেলন, ۙ ﻣﺒﲔ
ٌ ْ ِ ُ ّ ﻛﺘﺐ
ٌ ْ ُ اﻪﻠﻟ ﻧ
ْ ُ َ َ ْ( َﻗﺪসূরা আl মােয়দা: 16) aথর্: িন য় েতামােদর িনকট eকজন
ٌ ٰ َﻮر ّو
রসূল eেসেছন eবং pা ল gno eেসেছ। ei নূর যার কথা eখােন বলা হেয়েছ, তা মহানবী (সা.)-eর পিবt
সtা - যার দৃ াn আিম পূেবর্i তুেল ধেরিছ।
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েখাদা তা’লা মহানবী (সা.)-eর খতেম নবুয়েতর নূরেক বn নয় বরং েসi নূরেক আেরা ujjল o িবsৃত করেত
েচেয়েছন। ei হেলা খতেম নবুয়েতর মযর্াদা, eটা eমন আধয্ািtক আেলা যা পুনরায় সেবর্াc আেলা সৃি করেত
পাের। িকnt েযভােব েখাদা তা’লা বেলেছন, ei নূেরর সােথ সুs িকতাব aথর্াৎ আl কুরআনo রেয়েছ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) নূের মুহাmদ (সা.) eবং নূের কুরআনেক িনেজর eক পঙ্িkেত eভােব বণর্না
কেরেছন,
‘িযিন আকাশ েথেক নূর িনেয় eেসেছন - িতিন sয়ং নূর িছেলন। aসভয্ জািতর মােঝ জn িনেয়েছনতােত িক যায় আেস? শtrরা আপিt কের িনরkর, aিশিkত জািতর eক বয্িk েশষ নবী হবার দাবী
কের। েয িনেজo aিশিkত বা পড়ােলখা জােন না।’
িতিন (আ.) বেলন- eিটেতা আপিtর েকান িবষয়i না। েকননা, eিট তঁার সmানেক বৃিd করেছ। মহানবী (সা.)
আকাশ েথেক েসi পিরপূণর্ নূর িনেয় eেসেছন যা বনয্ প েক মানুষ বািনেয়েছ, আর মানুষেক ৈনিতক gণাবলী
সmn মানুষ o েখাদাpাp মানুষ বািনেয়েছ। ঐ aসভয্ জািত যখন েসi নূর েথেক aংশ েপেলা আর কুরআেনর
িশkার uপর আমল করেত আরm করেলা- তখন তারা জগেতর সবেচেয় সmািনত জািতেত পিরণত হেয় েগেলা।
আজ িবে র দরবাের iuেরাপ - িশkার আেলায় আেলািকত। িকnt সাহাবীরা (রা.) মহানবী (সা.) eবং পিবt
কুরআন েথেক নূর লাভ কের eেদর েচেয় সহs বছর পূেবর্o jােনর েkেt পিরপূণর্তার সনদ িছেলন। iuেরাপ
ei jান তঁােদর কাছ েথেকi িশেখেছ। কােজi ধু আধয্ািtক jান নয় বরং জাগিতক unিতর জনয্o তঁারা
আেলাকবিতর্কা িছেলন।
কােজi আজ মুসলমানেদর িচnা করা uিচত। েসi নূর, যা, েগাটা িব েক আেলািকত কেরেছ; তা আধয্ািtক
jােনর িদক েথেক েহাক aথবা জাগিতক jােনর িদক েথেক েহাক; তা আজ েকেনা তােদর মােঝ েদখা যায় না।
আlাh, রসূল o কুরআনেক মানার দাবী তারা করেছ িঠকi, তেব তােদর মােঝ e নূর দৃি েগাচর না হবার কারণ
কী?
hযূর বেলন, আমার কােছ িবষয়িট s , েয বয্িk e যুেগ েসi নুেরর pকৃত pিতcিব হেয়েছন তঁােক asীকার
করা হেয়েছ। eকi সােথ আহমদীেদর জনয্ eেkেt িচnা o ভেয়র িবষয় রেয়েছ। েকবল েমৗখীকভােব মানার
দাবী কেরi নুেরর aংশ পাoয়া যায় না। e কুরআনী নূেরর aংশ পাবার জনয্ পিরপূণর্ মানেবর িন াবান েpিমেকর
বণর্নাকৃত িশkা o কুরআেনর নীিতর uপর িচnাভাবনা করা আবশয্ক। পািথর্বতায় িনমিjত হেয় আেলা aেnষণ
করেবন না, বরং কুরআন মজীেদর িশkায় িনমg হেয় pjার মিণমািনকয্ aেnষণ করা pেতয্ক আহমদীর জনয্
আবশয্ক eবং িব াবাসীেক pকৃত আেলায় udািসত করা আবশয্ক।
aতeব তttjােনর ভাnার eখন মহানবী (সা.)-eর সtা o কুরআেনর মােঝi িনিহত। িকnt eেক বুঝার জনয্
েচােখo নূর সৃি করা আবশয্ক। েচােখ েজয্ািত সৃি করা e যুেগ আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
র্ িনধর্ািরত
সােথ সmৃk কেরেছন। aতeব েসৗভাগয্শালী তারা, যারা e নূরেক aজর্েনর জনয্ িতিন (আ.) কতৃক
।
বয়’আেতর শতর্gেলা যথাসাথয্ পালন কেরন
হযরত মসীh মouদ (আ.) e মযর্াদা কীভােব েপেয়েছন, তা বণর্না করেত িগেয় িলেখেছন:
‘আিম সদা আ েযর্র দৃি েত েদিখ! ei আরবী নবী, যঁার নাম মুহাmদ (সা.) {তঁার pিত হাজার হাজার
drদ o সালাম বিষর্ত েহাক}। ei নবী, কেতা বড় মযর্াদার aিধকারী! তঁার সুমহান মযর্াদার পরম মাগর্
কlনাতীত। তঁার পিবtকরণ শিk সmেকর্ aনুমান করা মানুেষর সাধয্াতীত। পিরতাপ! তঁার মযর্াদা
েযভােব শনাk করা uিচত িছেলা, েসভােব শনাk করা হয় িন। েসi েতৗিহদ যা পৃিথবী েথেক িবলুp হেয়
িগেয়িছেলা, িতিনi eকমাt বীরপুrষ - িযিন পুনরায় eেক ধরাপৃে িফিরেয় eেনেছন। েখাদা তা’লার
সােথ তঁার পরম ভালবাসা িছেলা। আর মানবজািতর ভালবাসায় তঁার hদয় িছেলা eকাn বয্াকুল। তাi,
েখাদা তা’লা িযিন তঁার hদেয়র েগাপন রহসয্ জানেতন- িতিন তঁােক পূবর্াপর সকল নবীর uপর ে t
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pদান কেরেছন। তঁার uেdশয্ o লkয্ - তঁার জীবdশােতi পূণর্ কেরেছন। িতিনi সকল কলয্ােণর uৎস।
আর েয বয্িk তঁার মাধয্েম কলয্াণমিnত হoয়ােক sীকার না কের েকানrপ ে েtর দাবী কের, েস
মানুষ নয় বরং শয়তােনর বংশধর। েকননা, pেতয্ক ে েtর চািবকািঠ তঁােক েদয়া হেয়েছ। সকল
তttjােনর ভাnার তঁােকi pদান করা হেয়েছ। েয তঁার মাধয্েম eিট লাভ কের না- েস িচরবি ত। আমরা
িক, আর আমােদর মূলয্i বা িক? আমরা pকৃত েতৗহীদ (eকtবাদ) e নবীর মাধয্েমi েপেয়িছ, আর
জীবn েখাদােক ei পিরপূণর্ নবী o তঁার নূেরর কলয্ােণ লাভ কেরিছ, েখাদা তা’লার সােথ কথেপাকথন
o বাকয্ালােপর সmান; যdারা তঁার দশর্ন পাi তা ei বুযুগর্ নবীর মাধয্েমi আমরা লাভ কেরিছ, যিদ
eকথা sীকার না কির - তাহেল আমরা aকৃতj হেবা। েসi েহদায়াতrপী সূেযর্র িকরণ েরৗেdর মেতা
আমােদর uপর পিতত হয়, আর ততkণ পযর্n আমরা আেলািকত থাকেবা যতkণ আমরা eর সামেন
দnায়মান থাকেবা।’
(rহানী খাযােয়ন - 22তম খn - হাকীকাতুল oহী - পৃ: 118-119)

হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ei udৃিত েথেক মহানবী (সা.)-eর সুমহান মযর্াদা pা লভােব pিতভাত হয়।
যিদ িফতরত বা pকৃিত েনক হয় তাহেল তঁার (আ)-eর pিত আপিtকারীেদর জনয্ eিট যেথ utর। মহানবী
(সা.)-eর সtা েথেক িবিcn হেয় তঁার েকান মযর্াদা েনi। আমরা তখন পযর্n েখাদা তা’লার নূর েথেক
কলয্াণমিnত হেত থাকেবা যতkণ েহদায়াতrপী সূেযর্র সামেন দnায়মান থাকেবা।
খুতবার েশষাংেশ hযূর (আi.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর রচনার আেলােক িসরােত মুsাকীম eর বয্বহািরক
eবং jানগত িদক িনেয় িবশদভােব আেলাচনা কেরন eবং আহমদীেদরেক পািথর্ব kীড়া-েকৗতুক o েলাভ লালসা
েথেক মুk হেয় সরল o সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত হবার জনয্ ঔdাt আহবান জানান।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা আমােদরেক েসৗভাগয্ িদন, আমরাo েযন e pকৃত নুর aথর্াৎ আlাh o তঁার রসূল
সmেকর্ সিঠক jান লাভ করেত পাির আর আমােদর জীবনেক েযন ei নূর dারা েজয্ািতমর্িnত করেত পাির।
আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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