ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘হাদী’ (পথpদশর্ক) - িdতীয় aংশ
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
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* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

ٱﻫﺪﻧﺎ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ ِ ۡ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ* ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
ucারণঃ 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)

ِ َ ِ ۡ eর বরােত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর তtপূণর্ েলখনীর আেলােক e
ِ
গত খুতবায় আিম ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
কথা বয্াখয্া কেরিছলাম েয, ei েদায়ােত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আিবভর্ােবর ভিবষয্dাণীo আেছ। eেত
মুহাmদী িসলিসলার মধয্ েথেকi মসীh মouদ eর জn েনয়ার ভিবষয্dাণীo রেয়েছ eবং eেত যুগ iমামেক মানার
িনেদর্শo রেয়েছ। মুসলমানেদরেক eর pিত মেনািনেবশ করা pেয়াজন। মুসলমানেদর dবর্ল aবsার সংেশাধন eবং
মুসিলম েদশসমূেহর সmান o মযর্াদা পুনঃবহাল o pিত ার জনয্ eিটi eকমাt সমাধান eবং uপায় েয, মহানবী
(সা.)-eর ভিবষয্dাণী েমাতােবক আlাh তা’লার ei েpিরত পুrষেক কবুল কের েনয়া। আlাh কrন তারা েযন
ei গূঢ় সতয্েক aনুধাবন কের।
আজ আিম ei আয়ােতর সূt ধের হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােদর আধয্ািtক o পািথর্ব unিতর জনয্ েয
েহদায়াত o িদকিনেদর্শনা pদান কেরেছন তার মধয্ েথেক কেয়কিট আপনােদর সামেন তুেল ধরেবা। যােত বুঝা
যায়, ei েদায়ার বয্াপকতা কেতা েবিশ eবং হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক মানার পর আমােদর দায়-দািয়t কী।
eিটi আমােদর পরম লkয্ হoয়া চাi। sীয় aবsার সংেশাধন eবং সািবর্ক unিতর জনয্ আমােদর কী কী করেত
হেব, কীভােব আমােদর েদায়া করেত হেব। যােহাক, আিম udৃিত uপsাপন করেবা িকnt eর আেগ e pসে আিম
িকছু কথা বলেত চাi যােত িবষয়িট সুs হয়।
হযরত মুসেলh মouদ (রা.) িবিভn aিভধােনর আেলােক ‘হাদা’র েয aথর্ কেরেছন তােত িতনিট িবষয় বণর্না
কেরেছন:
পথ েদখােনা, রাsা পযর্n েপঁৗছােনা eবং সmুেখ eিগেয় গnেবয্ েপঁৗছােনা।
রাsা েদখােনা eবং রাsা পযর্n েপঁৗছােনা বাহয্ত eক মেন হেলo আসেল দূের দঁািড়েয় েথেকo মানুষ পথ বাতেল
েদয় েয, ei রাsা িদেয় aমুক sােন যাoয়া যায়। আর রাsা পযর্n েপঁৗছােনার aথর্ হেc, েসi রাsায় েছেড় আসা
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যা গnেবয্ েপঁৗেছ। eরপর েসi রাsায় বরং সােথ িগেয় েসi গnেবয্ েপঁৗছােনা, e হেলা হাদী’র aথর্। পিবt
কুরআেনo আlাh তা’লা e pসে িবিভn আয়ােত েহদায়ােতর uেlখ কেরেছন।
ِ َ ِ ۡ eর েদায়ােত আমরা ei েদায়া কির eবং করা uিচত েয, েহ আlাh! তুিম আমােদরেক eমন
ِ
ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
পেথ পিরচািলত কেরা, eভােব আমােদরেক িনেদর্শনা pদান কেরা যা ভােলা পথ eবং েনকীর পােনo পিরচািলত
কের, eরপর আমরা েসi পেথ পিরচািলত হেয় পুণয্o aজর্ন করেবা। েকবল পথ সনাk হেলi হেব না বরং আমরা
তার uপর পিরচািলত হেয় েনকীo aজর্ন করেবা। তারপর ei uেdশয্ aথর্াৎ েনকী drত aজর্ন করার পর unিতর
েসাপানo aিতkম করেত থাকেবা। সুতরাং ei েদায়া করার পর মানুষ হাত gিটেয় বেস থাকেত পাের না, eকজন
মু’িমন কখেনা িন প
ু বেস থাকেত পাের না বরং সবর্দা আধয্ািtকতায় সমৃd হoয়া eবং পািথর্ব unিতর নতুন-নতুন
ধাপ মাড়ােনার েচ াo করেব। সাধারণত জাগিতক বয্াপাের আমরা kমেnািতর েচ া কের থািক eবং pাণাn েচ া
কির। িকnt তুলনামূলকভােব আধয্ািtকতার েবলায় eেতাটা েচ া করা হয় না। েমাটকথা ei েদায়ায় uভয় জগেতর
aথর্াৎ পািথর্ব eবং আধয্ািtক unিতর uেlখ রেয়েছ। িdতীয়তঃ ei েদায়ােত সনয্াসbতেক রদ করা হেয়েছ। যারা
বেল েয, ফিকর হেয় েগেছ, ei পৃিথবী েথেক িবিcn হেয় েগেছ, তােদর কথােকo রদ করা হেয়েছ। যখন আlাh
তা’লা মানুষেক সৃি কেরেছন তখন সৃি র সােথ সােথ aগিণত িনয়ামত সৃি কেরেছন, আর ei েদায়ােত তা লাভ
করার pিতo মেনােযাগ আকৃ কেরেছন। সুতরাং েযেহতু তা aজর্ন করার pিত দৃি আকষর্ণ কেরেছন তখন eর aথর্
হেc, আlাh তা’লা eসব িকছু মানুেষর জনয্i সৃি কেরেছন। যােদরেক ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ (সৃি র েসরা জীব)
বািনেয়েছন, তােদর uিচত পৃিথবী েথেক িবিcn না হেয় egেলা aজর্ন করার েচ া করা। eরপর, েযভােব আিম
বেলিছ, পািথর্ব jান o মা’েরফেত unিতরo েদায়া eিট। তারপর আধয্ািtক জগেত unিতর জনয্ eবং েখাদা
তা’লার সntি লাভ করারo েদায়া eিট। েযেহতু েহদায়াত েকবল েখাদা তা’লাi িদেত পােরন েযভােব িতিন বেলন,

aথর্: ‘িন য় আlাhর েহদায়াতi pকৃত েহদায়াত।’ (সূরা আl বাকারা: 121)

ِ َ ﻫﺪى
ۗ َ ُ ۡ ٱﻪﻠﻟ ُﻫ َﻮ
ٱﳍﺪى
َّ ِ
ّ َ ُ إن

eজনয্ ei েদায়াo িশিখেয়েছন েয, েকােনা বয্াপাের যিদ েহদায়াত বা িনেদর্শনা লাভ করেত চাo তাহেল আlাhর
ِ َ ِ ۡ aথর্াৎ আমােদরেক সরল-সুদঢ়ৃ পেথ পিরচািলত কেরা। pিতিট pািথর্ত বstর
ِ
কােছ pাথর্না কেরা, ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
জনয্ িনধর্ািরত েয পথ রেয়েছ তার পােন আমােদরেক পিরচািলত কেরা যােত আমরা eর uপর সিঠকভােব
পিরচািলত হেত পাির, তা aজর্ন করেত পাির। আর েকবল aজর্নi নয়, বরং সtর লাভ করেত পাির। aতeব unিত
লাভ করার জনয্o hদেয় ei েদায়া uিtত হেত থােক। েকননা ei েদায়ার সােথ সােথ eকজন মানুষ আlাh
তা’লার কােছ eিটi বেল েয, েহ েখাদা! আমােক eমন পেথ পিরচািলত কেরা েযখােন আমার সকল কমর্ ৈবধ পnায়
aিজর্ত হেব। যখন আlাhর কৃপায় eকিট গnেবয্ েপঁৗছেবা তখন পরবতর্ী গnেবয্র লেkয্ িনেদর্শনা pদান কেরা।
যােত সময়েkপণ ছাড়াi পরবতর্ী গnেবয্র pিত ধািবত থািক। আর গnেবয্র পর গnবয্ aিতkম করেত থাকেবা।
ِ َ ِ ۡ eর েদায়া
ِ
eখােন আেরা eকিট িবষয় সুs করেত চাi েয, আlাh তা’লা আমােদরেক ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
িশিখেয়েছন aথর্াৎ আমােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরা। যিদo মানুষ বয্িkগত unিতর জনয্ েদায়া কের, িকnt
যখন eক জামাতভূk হয়, তখন জামােতর জনয্i আমােদর িচnা-ভাবনা eবং েদায়া করা uিচত। যখন ei েদায়া
করেবন তখন তা বয্িkগত dবর্লতা দূর করার েkেto সহায়ক হেব। যখন eকথা মাথায় েরেখ
ِ َ ِ ۡ eর েদায়া করা হেব aথর্াৎ আমােদরেক সরল-সুদঢ়ৃ পেথ eবং সফলতার পেথ eবং drত গnেবয্
ِ
ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
েপঁৗছার পেথ পিরচািলত কেরা। তখন মানুষ আtিবে ষণo করেব েয, জামােতর সদসয্ িহেসেব আিম eেkেt কী
ভূিমকা পালন করিছ? sীয় আধয্ািtকতােক কেতাটা সমৃd করার েচ া কেরিছ? আlাh বাnােদর pাপয্ aিধকার
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কেতাটা pদান কেরিছ? যখন আমরা আlাh তা’লার কােছ েহদায়ােতর পথ পাবার জনয্ েদায়া কির তখন বয্িkগত
aসেnাষ কীভােব থাকেত পাের, আমােদরেক েতা eকতাবd হেয় েসi পেথ পিরচািলত হেত হেব। েযখােন
আমােদর বয্িkগত লাভo হেব, েসখােন জামােতর unিত eবং দৃঢ়তার জনয্o েচ া করেত হেব। আমােদরেক
িনেজেদর আধয্ািtক unিতর জনয্o েচ া করেত হেব, sীয় jােনর পিরিধ িবsৃত করার pিতo মেনািনেবশ করেত
আর কেমর্র সংেশাধেনর pিতo মেনােযাগ িনবd রাখেত হেব। তেবi আlাh তা’লা sীয় pিতrিত েমাতােবক
unিতর পথ unুk করেত থাকেবন। েযভােব বেলেছন,

ِ َّ
ﻫﺪى
ً۬ ُ زادﻫﻢ
ۡ َ َ وٱﻟﺬﻳ َﻦ ۡٱﻫ
ۡ ُ َ َ ْ ﺘﺪوا
َ

aথর্: ‘eবং যারা েহদায়াত পায় আlাh তােদরেক েহদায়ােতর মেধয্ আেরা বিধর্ত কের েদন।’ (সূরা মুহাmাদ:

18)

সুতরাং পুেণয্র uপর aিবচল থাকা, দৃঢ়তা pদশর্ন করা, আlাh তা’লার কােছ বিধর্ত েহদায়ােতর েদায়া করেত
থাকার ফেল বয্িkগত আধয্ািtক unিতর পাশাপািশ জামােতর আধয্ািtক unিতo িনিহত। uভয়েkেt সব ধরেনর
পািথর্ব unিতo িনিহত রেয়েছ। aতeব ei েদায়া েকােনা সাধারণ েদায়া নয় যা আমরা pেতয্ক নামােযর pিত
রাকােত বারবার পুনরাবৃিt কের থািক। বরং যিদ ei েদায়া hদয় েথেক uৎসিরত হয় তাহেল eিটi সফলতার
িনতয্-নতুন পথ unুk করেত থােক। েযভােব আিম বেলিছ, হযরত মসীh মouদ (আ.) িবিভn িবষেয়র সূেt eিট
বণর্না কেরেছন। ei েদায়া মানব জীবেনর pেতয্ক েkেti pেযাজয্। িতিন (আ.) ei িবষেয়র বয্াখয্া করেত িগেয়
বেলন:
ِ ّ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ
ِ ۡ ﻟﺼ َﺮٲ َط
‘aতeব সার কথা হেলা, ﺘﻘﻴﻢ
َ ِ ۡ ei েদায়া মানুষেক সবর্pকার বkতা েথেক মুk
ُۡ
َ َ ٱﳌﺴ
কের eবং তার কােছ িচরসতয্ ধমর্েক সুs কের।’
aথর্াৎ িচরnন iসলাম ধেমর্র িশkাসমূহ তার িনকট সুs কের।
‘eবং তােক পিরতয্k ঘর েথেক udার কের েসৗরভপূণর্ ফুেলল বাগােন িনেয় যায় আর েয বয্িk
ei েদায়ােত aেনক েবিশ িবগলন সৃি কের আlাh তা’লা তােক কলয্াণ eবং আশীেস সমৃd
কেরন।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলন, eিট আবশয্ক নয় েয,
‘ei েদায়া eকবার নামােয পেড়েছা বেলi যেথ বরং বারবার পুনরাবৃিt কেরা যােত eর aথর্
েতামােদর মিsেক পুনরাবৃt হেত থােক। ফেল আlাh তা’লার pিত aিধক িবনত হবার pিত
মেনােযাগ িনবd হয়। ei েদায়া কবুল হবার জনয্ hদয় েথেক চরম আকুিত uৎসািরত হয়।’
িতিন (আ.) আেরা বেলন,
‘নবীরা েদায়ার মাধয্েমi রহমান েখাদার ভালবাসা লাভ কেরেছন eবং জীবেনর েশষ মুহূতর্ পযর্n
kিণেকর তেরo েদায়ােক পিরতয্াগ কেরন িন, eবং েদায়ােক uেপkা করা aথবা ei পরম
uেdশয্ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়া কােরা জনয্ েশাভনীয় নয়, েস নবী বা রসূলi েহাক না েকন।
েকননা সতয্পথ eবং েহদায়াত লােভর ধারা কখনo েশষ হবার নয়’
aথর্াৎ নবীরা eকিট পদমযর্াদা বা গnেবয্ েপঁৗেছেছ বেলi সবিকছু েপেয় েগেছ তা নয় বরং আlাh তা’লা
তঁােদরেক েয শিk-সামথর্ িদেয়েছন েস েমাতােবক unিতর েচ া করেত থাকা আবশয্ক।
িতিন (আ.) বেলন,
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সতয্পথ eবং েহদায়াত লােভর ধারা কখনo েশষ হবার নয় বরং তা aনn, িবেবক-বুিd eবং
jােনর েচাখ েস পযর্n েপঁৗছেত পাের না। eজনয্i আlাh তা’লা িনজ বাnােদরেক ei েদায়া
িশিখেয়েছন eবং eেক নামােযর pেবশdার বািনেয়েছন। eিট নামােযর eকিট েমৗিলক িবষয় তাi
ِ َ ِ ۡ eর ei েদায়া িবেশষভােব কেরা।
ِ
ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
যােত মানুষ eর িনেদর্শনা েথেক uপকৃত হয় আর eর মাধয্েম েতৗিহদেক (েখাদার eকtবাদ)
সmূণর্ কের, eবং েখাদার pিতrিত sরণ েরেখ মুশিরকেদর aংশীবািদতা েথেক মুk থােক। ei
েদায়ার আেরকিট aনুপম ৈবিশ য্ হেc েয, eিট মানুেষর সকল পদমযর্াদােক িঘের েরেখেছ।
aথর্াৎ pথমত, পথিনেদর্শনা eবং েহদায়াত pািpর েকােনা চূড়াn সীমা েনi, pিতিট গnেবয্ েপঁৗেছ
নতুন গnেবয্র সnান লাভ কের। িdতীয়ত, সকল ে ণীর মানুষ ei েদায়া েথেক uপকৃত হয় বা
হেত পাের, dবর্ল ঈমােনর aিধকারীo ঈমানী দৃঢ়তার জনয্ eেtেক লাভবান হেব বরং নািsক eবং
ধমর্হীনরাo edারা লাভবান হেব যােত তারা আlাh তা’লার pিত িবনত হয়। যিদ েকu েনক
িনয়য্েতর সােথ ei েদায়া কের তাহেল ei েদায়া pেতয্কেক sীয় েযাগয্তা aনুসাের পরবতর্ী
গnেবয্র পােন পিরচািলত করেব। eবং pেতয্ক বয্িkর uপরo েছেয় আেছ। eিট eকিট aসীম
েদায়া যার চূড়াn সীমােরখা বেল িকছু েনi আর eর েকােনা েশষ pাno েনi।
eর েকােনা চূড়াn গnবয্ বা সীমা েনi।
‘সুতরাং আশীসমি ত তারা যারা েখাদার eক আেরফ (তtjানী) বাnার মেতা রk ঝরা আহত
hদয় িনেয় eবং pশাn hদয় িনেয় ei েদায়ার uপর aিবচল থােক, যা আহত হoয়া সেto ৈধযর্
ধারণকারী আtা।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
eকাn দরেদর সােথ ei েদায়া কrন। আহত মানুেষর বয্থার মেতা চরম েবদনার সােথ েদায়া
কrন, িযিন আঘাত সেto ৈধযর্ ধারণ কেরন eবং pাথর্না করেত থােকন। eবং pশাn hদয় িনেয়
kেতর িচিকৎসা করেত থােকন। িনজ আtােক আlাh তা’লার icায় সnt েরেখ জীবেন, চূড়াn
গnেবয্ েপঁৗছার িনরnর েচ া চািলেয় যাoয়া uিচত। েসi গnবয্ কী? তাহেলা আlাh তা’লার
সntি aজর্ন করা।
িতিন (আ:) বেলন,
‘eিট েসi েদায়া যা সকল pকার কলয্াণ, শািn, দৃঢ়তা, aিবচলতায় সমৃd eবং ei েদায়ােত
‘রbুল আলামীন’eর পk েথেক aেনক সুসংবাদ রেয়েছ।’
ei সুসংবাদgেলা কী কী তার d’eকিট দৃ াn eখােন uপsাপন করিছ। আlাh তা’লা বেলন,

ِ َ ِ و َﻣﻦ ﻳُ ۡﺆ ِﻣ ۢﻦ
ﻗﻠﺒﻪ
ُ َ ۡ َ ﺑﭑﻪﻠﻟ ﻳ َ ۡ ِﺪ
ّ
َ

aথর্: ‘eবং েয আlাhর uপর ঈমান আেন-িতিন তার hদয়েক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরন।’ (সূরা
আt তাগাবূন: 12)

eরপর বেলন,

ِ ِ
ْۚﺘﺪوا
ُ َ ۡ َ ﻮه
ُ ﺗﻄﻴﻌ
ُ ُ وإن
َ
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aথর্: ‘যিদ েতামরা তঁার আনুগতয্ কেরা তাহেল েতামরা েহদায়াত পােব।’ (সূরা আn নূর: 55)
e আয়ােত েয িবষয় বিণর্ত হেয়েছ তার aথর্ হেলা, মহানবী (সা.)-eর আনুগতয্ করা। যিদ আঁ-হযরত
(সা.)-eর আনুগতয্ কেরা তাহেল েহদায়াত পােব। েহদায়াত কী? েযভােব খুতবার rেত eর aথর্ করেত
িগেয় আিম বেলিছ, unিতর পােন eিগেয় যাoয়া, আlাh তা’লার সntি aজর্ন করা, eবং আlাh তা’লার
সntি o ভালবাসা লাভ করা মহানবী (সা.)-eর aনুসরণ eবং আনুগেতয্র সােথ শতর্যk
ু । পিবt
কুরআেনo eর uেlখ রেয়েছ।
সুতরাং ঈমােন দৃঢ়তা, েহদায়ােতর পােন kমেnািত eবং আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্
ِ ِ
ِ
।
ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ  ۡٱﻫﺪ َﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َطেদায়া eকাn আবশয্ক তারপর আlাh তা’লা ei েদায়া কবুল কের িনজ বাnােক
aগিণত পুরsাের ভূিষত কেরন।
ِ
ِ
eরপর হযরত মসীh মouদ (আ.) ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ  ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َطeর ধরন eবং edারা েহদায়াত পাবার পnা সmেকর্
আেলাকপাত করেত িগেয় বেলন,
‘সিতয্কার aেথর্ পুেণয্র পেথ পিরচািলত হবার নামi িসরােত মুsাকীম।’
িসরােত মুsাকীম হেc সিতয্কারভােবi পুেণয্র পেথ িবচরণ করা।
‘eবং eরi নাম মধয্মপnা eবং সংযম েকননা, eর dারাi আlাh তা’লার eকtবাদ বা েতৗিহদ যা
মানব জীবেনর পরম uেdশয্ তা aিজর্ত হয়।’
aথর্াৎ আlাh তা’লার েতৗিহদ যা মানব জীবেনর aনয্তম uেdশয্, যিদ মানুষ সংযমী হয় তেবi েখাদার
সিতয্কার েতৗিহদ pমািণত হয়। তা কীভােব? িতিন (আ:) বেলন,
‘eবং েয বয্িk ei পুণয্ aজর্েনর েkেt আলসয্ েদখায় েস eেত কম কের eবং েয বয্িk eেkেt
েবিশ বা কম কের েস সীমা ল নকারী।’
aথর্াৎ েয েনকী করার েkেt ৈশিথলয্ pদশর্ন কের েস আlাh তা’লার িনেদর্শাবলীেক খােটা কের েদেখ আর
েয েবিশ করার েচ া কের েস আlাh তা’লার িনেদর্শাবলীর েkেt সীমািতkম কের। uদাহরণsrপ িবিভn
িবষয় রেয়েছ যা িনেয় মানুষ িবতকর্ কের বা েনকীর pকাশ কের। েনকী করা খুবi ভােলা eবং পুেণয্র pসার
করা খুবi utম। িকnt কতক িবষয় eমন আেছ যার বয্াপাের pjার আেলােক জামােতর পk েথেক ei
িসdাn েনয়া হয় েয, যিদo dবর্লতা pদশর্ন করা যােব না তথািপ পিরিsিতর কারেণ চুপ থাকাi
ম লজনক। eবং iমাম o যুগ খলীফার পk েথেক ei িনেদর্শ জারী করা হয় েয, erপ পিরিsিতেত
িকছুটা িনরবতা পালন করাi ে য়। িকnt aেনেক আেবেগর বশবতর্ী হেয় apেয়াজনীয় udীপনা েদখায়।
ফেল তা েসi সমােজ বসবাসকারী aনয্েদর জনয্ িবপেদর কারণ হেয় দঁাড়ায়। eজনয্i হাদীেসo বিণর্ত
হেয়েছ ‘আl iমামু জুnাতুন’ aথর্াৎ ‘iমাম ঢাল srপ’। তঁার িপছেন েথেক তঁার িসdাn েমাতােবক কাজ
করার েচ া কেরা। যিদ েবশী আেবগpবণ হo, েবিশ agসর হবার eবং sicা বলবৎ করার েচ া কেরা,
যিদ তা েনকীo হয় আর আlাh তা’লাo তা করার িনেদর্শ িদেয় থােকন তবুo তা সীমাল ন বেল গণয্
হেব। তাi হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলেছন, যিদ dবর্লতা েদখাo তাo ভুল আর যিদ pেয়াজেনর েচেয়
েবিশ eবং পিরিsিত সােপেk কাজ না কের েবিশ egেনার েচ া কেরা তাহেল েসিটo ভুল। হযরত মসীh
মouদ (আ:) বেলন,
‘সকল sােন দয়া েদখােনা aসমীচীন। েকননা uপযুk sােনর সােথ asানেক যুk কের েদয়া
সেতয্র pিত aিবচার।’
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

েমাটকথা, সবsােন দয়া pদশর্ন করা িঠক নয়, েযমন eক েচার বা েপশাদার aপরাধীেক kমা করা,
pিতবারi kমা করা যােত েস aপরাধ করেতi থােক, eিট aস ত eবং সীমািতkম। িতিন (আ.) বেলন,
‘আর eিটi সীমাল ন eবং েকাথাo দয়া না করা eিটo aনয্াযয্।’
aথর্াৎ eেতাটা েscাচারী হoয়া েয, যিদ েকাথাo kমা, মাজর্না বা uেপkা করার ফেল কােরা সংেশাধন হয়
েসেkেt kমা না কের তােক শািs েদয়া বা শািsর জনয্ সুপািরশ করাo aনয্ায়। মসীh মouদ (আ.)
বেলন,
‘েকননা eর ফেল সুেযাগ হাতছাড়া হেয় যায় আর eিট eকাni aনুিচত।’
aথর্াৎ sান-কাল েভেদ শািs েদয়া বা না েদয়ার িবষয়িট agাহয্ করা হয়। িতিন (আ.) বেলন,
‘uপযুk sােন যথাথর্ কাজ করাi pকৃত ৈনিতকতা eবং মধয্পnা আর eিটi িসরােম মুsাকীম
নােম আখয্ািয়ত।’
aথর্াৎ pিতিট কমর্ sান-কাল-পাt েভেদ করাi যুিkযুk eবং eিটi মধয্পnা। তাi eিট aবলmন করা
আবশয্ক। eবং eরi নাম িসরােত মুsাকীম।
মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘যা লাভ করার জনয্ pেতয্ক মুসলমােনর েচ া করা আবশয্ক। eবং তার েদায়া pেতয্ক নামােযo
িনধর্ািরত রেয়েছ যা িসরােত মুsাকীম কামনা কের। েকননা ei কমর্i তােক েতৗিহেদর uপর
pিতি ত করেব।’
aথর্াৎ eিটi সীমা aেপkা কম বা েবিশ করা েথেক রkা কের eবং eকিট মধয্পnা aবলmেনর pিত
মেনােযাগ আকৃ কের। যেথাপযুk পেথ পিরচািলত কের েতৗিহেদর পােন ধািবত কের। মসীh মouদ
(আ.) বেলন,
‘েকননা িসরােত মুsাকীেম pিতি ত থাকা েখাদার ৈবিশ য্।’
aথর্াৎ আlাh তা’লা সবর্দা সরল-সুদৃঢ় পেথ থােক তাi মানুষ egেলা করেল েতৗিহেদর পােন পিরচািলত
হেব। িতিন (আ.) বেলন,
‘eছাড়া িসরােত মুsাকীেমর যথাথর্তা হেc সতয্ eবং pjা। সুতরাং যিদ েখাদার বাnােদর সােথ
ei সতয্ eবং pjার আেলােক বয্বহার করা হয় তাহেল eর নাম েনকী বা পুণয্।’
aথর্াৎ সতয্ eবং িহকমেতর নাম হেc িসরােত মুsাকীম। sান-কাল েভেদ aনুশীলন করেত হেব। e
aনুযায়ী মানুেষর সােথ আমল করেল eর নাম েনকী। িতিন (আ.) বেলন,
‘eবং যিদ েখাদার জনয্ erপ কমর্ করা হয় তাহেল eর নাম িন া eবং iহসান বা aনুgহ।’
eখােন iহসােনর aথর্ েকu ভুল বুঝেবন না। esেল iহসােনর aথর্ হেc, আlাh তা’লার pিত পূণর্
আনুগতয্ eবং aনুসরণ করা। আlাh তা’লার জনয্ যিদ সিতয্কার িসরােত মুsাকীম বয্বhত হয় তাহেল
eিট আlাh তা’লার iহসান eবং পূণর্ aনুসরণ, যিদ বাnার সােথ কেরা তাহেল পিরপূণর্ েনকী। মসীh
মouদ (আ.) বেলন,
‘eবং যিদ sীয় নফেসর সােথ কেরা তাহেল eর নাম আt িd’।
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aথর্াৎ তৃতীয় পযর্ােয় sয়ং িনেজর জনয্ যিদ eেক aবলmন করা হয় তাহেল ei িসরােত মুsাকীম sীয়
আtােক পিবt করেব। িতিন (আ.) বেলন,
‘eবং িসরােত মুsাকীম eমন শbেকাষ যােত সিতয্কার পুণয্, আlাhর জনয্ িন া eবং আt িd
িতনিটi anভূর্k রেয়েছ।’
সিতয্কার েনকীo eেত রেয়েছ, আlাh তা’লার সােথ আnিরক সmকর্o eেত িবদয্মান eবং sয়ং িনেজেক
পিবt করার িশkাo eেত িনিহত আেছ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘esেল eিটo বুঝা uিচত েয, িসরােত মুsাকীম যার িভিt সতয্ eবং pjার uপর তা িতন pকার
যথা: jান, কমর্ eবং বতর্মান’।
aথর্াৎ egেলা যখন সামেন আেস, সিতয্কার েনকীi হেc িসরােত মুsাকীম, আlাh তা’লার সােথ িন াপূণর্
সmকর্ sাপন করা আর আt িd করাo িসরােত মুsাকীম। িতনিট িবষেয়র uপর eর িভিt আবার e
িতনিটরo িতন ধরন রেয়েছ। যিদo eিট খুব কিঠন eকিট udৃিত। pথেম আিম েভেবিছলাম েয পড়েবা না,
িকnt aেনকi মসীh মouদ (আ.) eর েলখা পেড় না। িdতীয়ত, পৃিথবীেত eমনo aেনক আhমদী আেছন
যােদর ভাষায় egেলা সহজলভয্ নয় aথচ eিট খুবi grtপূণর্ eকিট udৃিত। তাi আিম uপsাপন করার
িসdাn িনেয়িছ। মসীh মouদ (আ.) বেলন েয,
‘(iলমী) jান, (আমলী) কমর্ eবং (হালী) বতর্মান ei িতনিটরo আবার িতনিট ধাপ রেয়েছ।
iলমী dারা আlাhর aিধকার, তঁার বাnার pাপয্ aিধকার eবং িনজ আtার aিধকার শনাk
করেত হেব। eবং আমলী dারা েসসব aিধকার pদান করেত হেব।’
iলমী কােক বেল? আlাhর হk, বাnার হk eবং িনজ আtার কী হk রেয়েছ তা jাত হoয়া। আর
আমলী aবsা হেc েসসব aিধকার যথাযথভােব pদান করা। হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘uদাহরণsrপ iলমী’র হk হেc, তঁােক eক jান করা’।
aথর্াৎ আlাhর aিধকার pদােনর aথর্ তঁােক eক eবং aিdতীয় jান করা।
‘eবং তঁােক সকল কলয্ােণর uৎস eবং সকল gণাবলীর মূিতর্মান আধার’
aথর্াৎ সকল কলয্াণ o আশীস তঁার েথেকi uৎসািরত eবং িতিনi সব কলয্ােণর জনক আর সকল gণাবলী
তঁারi মােঝ িনিহত।
‘আর সব িকছুর pতয্াবতর্ন sল’
aথর্াৎ সবিকছু তঁার pিতi pতয্াবতর্ন করেব।
‘সকল pকার েদাষ-trিট o kিতর ঊে র্ jান করা’
িতিন সবর্pকার েদাষ-trিট েথেক মুk।
‘eবং পূণর্rেপ সকল ৈবিশে য্র aিধকারী হoয়া’
সকল gণ বা ৈবিশে য্র eকমাt মািলক হেcন আlাh তা’লা, eর pিত eকজন মু’িমেনর িব াস রাখা
আবশয্ক।
‘eবং তঁােক সিতয্কার iবাদেতর েযাগয্ jান করা eবং তঁার pিতi িনভর্র করা’
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aথর্াৎ যিদ সিতয্কােরi মানুষেক কােরা দাসt বরণ করেত হয় তাহেল তা েকবলi আlাhর আর তঁারi
iবাদত করা আবশয্ক।
‘iলমী’ িসরােত মুsাকীেমর আেলায় eিটi আlাhর হk। ‘আমলী’ িসরােত মুsাকীম হেc, িন ার
সােথ তঁার আরাধনা করা’
aথর্াৎ িন া o আnিরকতার সােথ আlাhর আনুগতয্ করা, তঁার িনেদর্শ মানয্ করা।
‘eবং আরাধনায় তঁার সােথ কাuেক শরীক না করা eবং sীয় ম ল কামনায় তঁার কােছ pাথর্না
করা’।
aথর্াৎ যখনi pেয়াজন েদখা িদেব তঁার কােছ িবনত হেব eবং তঁারi কােছ েদায়া করেব।
‘তঁার pিত দৃি িনবd রাখা eবং তঁারi ভালবাসায় িবলীন হoয়ার নাম হেc ‘আমলী িসরােত
মুsাকীম’ আর eিটi কতর্বয্।’
পুনরায় িতিন (আ.) বেলন,
‘eবং hকুকল
ু iবাদ’র েkেt iলমী িসরােত মুsাকীম হেc, তােদরেক িনেজেদর মেতাi মানুষ
।
jান করা ’
aথর্াৎ eরাo আমােদরi মেতা eরেচেয় েবিশ িকছু নয়; আlাhরi সৃি
আlাhর বাnা।

।

ধনী-দিরd সবাi সমান eবং

‘তােদরেক েখাদার বাnা মেন করা eবং eেকবােরi তুcািততুc jান করা’
aথর্াৎ তারা আlাhর বাnা e ছাড়া eসব সৃি র েভতর িবেশষ েকােনা শিk েনi।
‘েকননা সৃি র আসল পিরচয় eিটi েয, তােদর aিsেtর েকােনাi মূলয্ েনi। কারণ, সব িকছুi
ন র। ’
িকছু েলাক আেছ যারা aেনকেক খুবi বড় মেন কের aথচ েয বয্িk e ধরায় eেসেছ তােক পরেলােক
েযেত হেব তাi তার মৃতুয্র পর আর েকােনা পথ েখালা থােক না। aেনেক eেদর aথর্াৎ সnান-সnিত eবং
িpয়জেনর মৃতুয্র কারেণ েখাদার dারo পিরতয্াগ কের বেস। তাi িতিন (আ.) বেলন,
‘েকননা সৃি র আসল পিরচয় eিটi েয, তােদর aিsেtর েকােনাi মূলয্ েনi, কারণ সব িকছুi
ন র। ’
eখােন eিটo সুs হoয়া পেয়াজন েয, বাnা কখনi েখাদা হেত পাের না েযভােব হযরত মসীh মouদ
(আ.) বেলেছন, সবi তুc eবং ন র। িকnt pেতয্ক মানুষেক েখাদা তা’লা েয সmান িদেয়েছন তার pিত
সবাiেক যtবান হেত হেব। সবাi মানুষ তাi eকথা বলা েয, সবাi সমান, কমর্কতর্া eবং aিধনেsর মেধয্
েকােনা পাথর্কয্ থাকেব না বা বড় eবং েছাটর মােঝ েকােনা তফাত থাকেব না- তা নয়। বরং eিট aবশয্i
বলবৎ থাকেব িকnt মানুষ হবার েযখােন p েসখােন সবাi সমান। eরপর িতিন (আ.) বেলন,
‘eিট iলমীrপী েতৗিহদ’,
বাnার pাপয্ aিধকার যখন eভােব pদান করা হয় তখন eিটo jানলb েতৗিহদ।
‘েকননা eর মাধয্েম eক সttার ে t pমািণত হয়’
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aিধকার pদান করা হেc বাnার, মেনােযাগ বাnার pিত হেলo সিতয্কার মেনােযাগ আকৃ করা হেয়েছ
েতৗিহেদর pিত, যখন েতামরা erপ করেব তখন েতামােদর কেমর্র মাধয্েম েতৗিহদ pা লভােব pতীয়মান
হেব। েকননা ei েচতনা সৃি হেব েয, েখাদার সttা ছাড়া সব িকছুi ন র। মানুষ হবার দৃি েকান েথেক
েকu কােরা েচেয় বড় নয়, েখাদার সৃি িহেসেব সবাi সমান। তারপর eিদেক মেনােযাগ আকষর্ণ কের,
েখাদা eক! সবi তঁার সৃি । eর ফেল েতৗিহেদর pিত মানুেষর মেনােযাগ িনবd হয়। মসীh মouদ (আ.)
বেলন,
‘েকননা eর মাধয্েম eক সttার ে t pমািণত হয়, যঁার মােঝ েকােনা trিট েনi eবং িযিন আপন
সttায় কােমল বা পিরপূণর্।’
edারা আlাh তা’লার ে t aবিহত হoয়া যায়। িতিনi eকমাt সttা িযিন আপন সttায় পিরপূণর্।
aতঃপর িতিন (আ.) বেলন,
‘সিতয্কার পুণয্কমর্ করাi হেc আমলী িসরােত মুsাকীম। aথর্াৎ েসi কমর্ যা মূলত তার জনয্
সিঠক eবং নয্ায়স ত তা সmাদন করার নামi েতৗহীেদ আমলী।’
আমলী িসরােত মুsাকীম হেc সৎকমর্ সmাদন করা, েসi কাজ করা যা তার জনয্ সিঠক eবং যুিkযুk।
eমন কাজ যােত েকােনাrপ ভুল বা aনয্ােয়র আশ া থােক, তা না করা, eিটi িসরােম মুsাকী eবং aনয্
কথায় েতৗহীেদ আমলী। eিট বাnার কমর্ েথেক pকাশ হয়, আিম আlাhর সttায় ভরসা রািখ তাi েকােনা
মnকমর্ করেবা না। আর যখন আlাhর uপর ভরসা করেব তখন তার dারা েকােনা মnকমর্ সmািদত হেত
পাের না। পিরেশেষ eিট আlাh তা’লার eক o aিdতীয় হবার িবষেয় মানুষেক মেনােযাগী কের।
‘েকননা eেkেt eকtবাদী, িনেজেক েখাদার gণাবলীেত পুেরাপুির র ীন করাi জীবেনর পরম
লkয্ মেন কের।’
েকননা েয eক েখাদার iবাদতকারী েস সবর্দা আlাh তা’লার িনেদর্শ েমাতােবক িনজ sভাব-চিরt গঠন
করার েচ া করেব। আlাh তা’লা বাnার কােছ তঁার gেণ gণািnত হবার pতয্াশা রােখন। িতিন (আ.)
বেলন,
‘হাkুন নফেসর েবলায় িসরােম মুsাকীম eর aথর্ দঁাড়ােব, িনজ pােণর uপর েযসব িবপদাবলী
আেস’
aথর্াৎ িনেজর েবলায় িসরােত মুsাকীেমর aথর্ হেc, pবৃিtর তাড়নায় যখন মানুষ মnকেমর্ িলp হয়।
‘েযমন: aহংকার, কপটতা, গবর্, iষর্া, িহংসা, িবেdষ, েলাভ-লালসা, কৃপনতা, uদাসীনতা eবং
যুলুম eiসব িবষেয় aবগত হoয়া।’
egেলা িনজ pােণর জনয্ িসরােত মুsাকীম aথর্াৎ মানুষ েযন বুঝেত পাের eবং e সmেকর্ সময্ক jান
লাভ কের েয, egেলা মnকমর্ যা মানুষেক ংস কের েফেল, তাi eর নাম রাখা হেয়েছ iলমী িসরােম
মুsাকীম। মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘বাsেব েযভােব egেলা মn o ঘৃণয্ কাজ egেলােক েসভােব মn jান করাi হেc iলমী
িসরােম মুsাকীম’
aথর্াৎ ei সবিকছুi মn eবং েনাংরা তাi বাsেবo eেদরেক তdrপ jান করাi হেব iলমী িসরােম
মুsাকীম। aতঃপর বেলন,
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‘eবং eিটi েতৗহীেদ iলমী েকননা edারা eক সttার ে ti pিতপn হয়, যঁার মােঝ েকােনা
েদাষ-trিট েনi eবং িযিন আপন সttায় পিবt।’
যখন sীয় নফস eসব মn সmেকর্ পুেরাপুির aবিহত হেব তখন eর মাধয্েমo আlাh তা’লার েতৗহীেদর
pিতi মেনােযাগ আকৃ হেব। sীয় pবৃিt যখন eসব েনাংরামী সmেকর্ aবগত হেব তখন আlাh তা’লার
eকtবােদর pিত দৃি িনবd হেব। েকননা মসীh মouদ (আ.) বেলেছন, eর মাধয্েম eক সttার ে ti
ফুেট uেঠ, যার েভতর েকানrপ েদাষ-trিট েনi। মানুেষর মেধয্ সবধরেনর েদাষ-trিট থাকেত পাের
eেtেক মুk থাকেত হেব eবং আlাhর আ েয় eেলi eেtেক রkা পােব, ফেল eর মাধয্েম আবার
েখাদার েতৗহীদ িবকিশত হেব। হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
‘eক সttার ে ti pিতপn হয়, যঁার মােঝ েকােনা েদাষ-trিট েনi eবং িযিন আপন সttায়
পিবt।’
িতিনi eকমাt সttা িযিন aতীব পিবt eবং তঁার েভতর েকােনা েদাষ বা trিট েনi। aনয্ সকল সৃি র
মােঝ েদাষ-trিট রেয়েছ eবং মানুেষর মােঝ uপের বিণর্ত েদাষ-trিট ছাড়াo aেনক েদাষ-trিট রেয়েছ।
মানুষ পিবt হবার মানেস আlাh তা’লার pিত িবনত হয়। ফেল eর মাধয্েম েতৗহীদ pিত া লাভ কের।
পুনরায় িতিন (আ.) বেলন,
‘eবং হkুন নফেসর েবলায় িসরােত মুsাকীম হেc, sীয় আtা েথেক মn sভাবেক সমূেল
uৎপাটন করা eবং pবৃিtেক eসব মnকমর্ েথেক মুk করা eবং unত ৈনিতক gণাবলীেত সিjত
করাi হেc আমলী িসরােত মুsাকীম।’
aথর্াৎ মানুেষর বয্বহািরক িসরােত মুsাকীম হেc, eiসব মn o ঘৃণয্ কমর্ িনমূর্ল করা। মn pবৃিt েথেক
মুk হবার জনয্ মানুেষর বয্বহািরক পদেkপ হেব eিট। eবং ‘িসফেত তাখাlী আন রাযােয়ল’ eবং
‘িসফেত তাহাlী িবল ফাযােয়ল’ eর aথর্ হেc, মn eবং ঘৃণয্ কাজ েথেক sয়ং িনেজেক মুk করা eবং
েনকী বা পুণয্েক আপন কের েনয়া, আlাh তা’লা েযসব েনকী বা পুেণয্র কথা বেলেছন তার aল াের
িনেজেক সিjত করা। sীয় আtার জনয্ eিটi িসরােত মুsাকীম। eরপর বেলন,
‘eিটi েতৗহীেদ হালী’
aথর্াৎ িনজ আtার জনয্ যা িসরােত মুsাকীম তdারা মানুেষর aবsা সুs হেয় যায় eবং eর মাধয্েম
মানুষ আlাh তা’লার ‘েতৗহীেদ হালী’ pকাশ কের। িতিন (আ.) বেলন,
‘েকননা e েবলায় eকtবাদীর লkয্ হয় আপন hদয়েক গায়rlাhর (আlাh িভn aনয্ েকান
uপাসয্-aনুবাদক) খpর েথেক মুk করা যােত েস আlাhর পিবt সttায় িবলীন হবার মযর্াদা লাভ
কের।’
aথর্াৎ গাirlাhrপী পািথর্ব েসসব িজিনষ েথেক hদয়েক মুk করা eবং আlাh তা’লার পিবt েমাকাম বা
মযর্াদা লাভ করা। (আ.) বেলন,
‘eবং eেত eবং (hকুকুল iবােদর) বাnার pাপয্ aিধকার pদােনর েkেt েয িসরােত মুsাকীম
রেয়েছ তােত eকিট সূk পাথর্কয্ রেয়েছ আর তা হেলা, িনজ আtার aিধকার সংkাn সীরােত
মুsাকীেমর কমর্ eমন eক ৈনপুণয্ যা চচর্ার মাধয্েম মানুষ লাভ কের।’
aথর্াৎ মানুষ aনুশীলেণর মাধয্েম ei দkতা aজর্ন কের। eখােন চচর্ার aথর্ আধয্ািtক aনুশীলণ, iবাদত
eবং আlাh তা’লােক পাবার জনয্ িবেশষ সংgাম করা।
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‘eবং ei সাধুতা কখনo বাiের pকািশত েহাক বা না েহাক eিট সবর্জন িবিদত।’
aথর্াৎ eিট pকৃতপেkয্ eমন eক সmািনত sান যা বািহয্ক ভােব েদখা দৃশয্মান হoয়া না হoয়ায় িকছু যায়
আেস না েকননা eকজন মানুষ েয িনেজেক কে িনপিতত কের আlাh তা’লার পেথ সংgাম কের েস eিট
লাভ কের। eিট সবার িনকট দৃশয্মান হoয়া আবশয্ক নয়। িতিন (আ.) বেলন,
‘িকnt hকুকুল iবােদর iলমী িসরােত মুsাকীম হেc eক pকার িখদমত, eিট তখনi pেযাজয্
হেব যখন িবশাল eক জনেগা ী বািহয্কভােব eেtেক েসবা পােব।’
বাnার pাপয্ aিধকার pদােনর িসরােত মুsাকীম তখনi কাযর্কর pমািণত হেব যখন িবে র aিধকাংশ
মানুষ তা েদখেব eবং তােদর uপর eর pভাব পড়েব। েমাটকথা মানুষ পর েরর pাপয্ aিধকার pদান
কের। (আ.) বেলন,
‘eবং িখদমেতর শতর্ েযন পূণর্ হয়। েমাটকথা বয্বহািরক িসরােত মুsাকীম বাnার pাপয্ aিধকার
pদােনর মােঝ িনিহত।’
aথর্াৎ বাnা পরsেরর িখদমত করার বয্াপাের েখাদা েয শতর্ িনrপণ কেরেছন তা েযন পূণর্ কের। eিট
তখনi সতয্ বেল pিতপn হেব যখন বাnা সিতয্কার aেথর্i aেনয্র aিধকার pদান করেব। eমন aবsা
হেলi তােক বয্বহািরক িসরােত মুsাকীম বলা েযেত পাের। eরপর মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘eবং sীয় নফেসর pাপয্ aিধকার সংkাn বয্বহািরক িসরােত মুsাকীম েকবল আt িdেতi
সীমাবd।’
aথর্াৎ sীয় আtােক িসরােত মুsাকীেম পিরচািলত করার জনয্ েয বয্িk েদায়া কের, আlাh তা’লার কােছ
ِ َ ِ ۡ বেল pাথর্না কের eর সিতয্কার ফলাফল তখনi pকািশত হেব যখন মানুষ আt িdর
ِ
ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
েচ া করেব। eেkেt ‘কােরা েসবা করা আবশয্ক নয়।’ আt িdর জনয্ aনয্ কােরা েসবা করা আবশয্ক
নয়।
‘মানুষ িবরাণ জ েল িনভৃেত বেসo আt িd করেত পাের িকnt মানুেষর েসবা ছাড়া হাkুল iবাদ
হেত পাের না জনয্i বলা হেয়েছ, iসলােম সনয্াসbত বেল িকছু েনi।’
(আl হাকাম 24 েসেpmর, 1905 পৃ: 5-6, তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ:) 1ম খ , পৃ: 236-237)

মানুষ জ েল eকা বেসo আt িd করেত পাের িকnt eকিট সমােজ বাস করার কারেণ আlাh তা’লা মানুেষর
uপর েয দািয়t aপর্ণ কেরেছন তা হেc aেনয্র pাপয্ aিধকার pদান করা। আর যখন েস িনজ স ী-সাথী, আlাhর
সৃি , আপন সমাজ eবং pিতেবশীর pাপয্ aিধকার pদান করেব তখনi িসরােত মুsাকীেম পিরচািলত বয্িk বেল
গণয্ হেব। eিট eমন eক বয্াখয্া যিদ েকu বুঝেত পাের েয, eিট পথ েদখায়, পথ পযর্n েপঁৗছায় eবং eর গভীর
তাৎপযর্ aনুধাবন কের eবং eর uপর আমল কের মানুষ গnেবয্ েপঁৗছায়। eবং eর uপর আমল বা aনুশীলণ
ِ َ ِ ۡ eর েদায়া করেত
ِ
করার জনয্o আlাh তা’লার সাহাযয্ pেয়াজন। eজনয্i বলা হেয়েছ েয, ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
থােকা। ei udৃিতেত সকল পুণয্ বা েনকীেক আlাh তা’লার সntি লাভ eবং তঁার েতৗহীদ pিত ার সােথ যুk
কের েদয়া হেয়েছ। eিটi সিতয্কার েহদায়াত আর eজনয্i eকজন মু’িমনেক েচ া করা uিচত।
নফসেক িশrেকর সূk িম ণ েথেক মুk করার জনয্ ei েদায়ার বরােত হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
ِ َ ِ ۡ eর আয়ােত আtােক িশrেকর
ِ
ِ َّ ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ* ِﺻَﺮاط
‘aতঃপর েজেন রােখা েয, ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
সূkািতসূk pভাব েথেক পিবt করার eবং eসব pভােবর েহতু িনি ত করার pিত grtপূণর্ iি ত
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রেয়েছ। eজনয্i আlাh তা’লা মানুষেক ei আয়ােত নবীেদর মত চেরামৎকষর্ aজর্ন eবং eবং তঁার
কামালেতর dার umুk করার জনয্ েদায়া বা pাথর্না করার জনয্ তািগদ িদেয়েছন। েকননা েবিশরভাগ িশrক
নবী eবং oলীেদর বয্াপাের aিতর েনর ফেল পৃিথবীেত eেসেছ। eবং যারা তােদর নবীেদরেক erপ
aিdতীয় eবং oয়াহদাh লা শািরক jান কেরেছ, েযভােব আlাhর পিবt সttােক jান করা হয়,
পিরণিতেত eরা িকছুকাল পের েসi নবীেক uপাসয্ বািনেয় বেসেছ।’
সবেশেষ eরা েসi নবীেক মা’বুদ বািনেয় বেসেছ।
‘aনুrপভােব হযরত ঈসার pশংসায় aিতর ন eবং সীমাল ন করার কারেণ ীsানেদর hদয় িবকৃত হেয়
েগেছ। সুতরাং আlাh তা’লা ei আয়ােত ei ৈনরাজয্ eবং তার pিত iি ত কেরন eবং eর pিত
iি ত কেরন েয, আlাhর কাছ েথেক পুরsারpাp aথর্াৎ রসূল, নবী eবং মুহাdাস eজনয্ আিবভূর্ত হন
যােত মানুষ ei মহাপুrষেদর রেঙ রিঙন হয়, তঁােদর iবাদত করার জনয্ eবং তঁােদরেক pিতমাrপী
uপাসয্ বানােনার জনয্ নয়। সুতরাং ei পিবt unত ৈনিতকgণাবলীর aিধকারীেদর পৃিথবীেত েpরণ করার
uেdশয্ হেc, তােদর pেতয্ক aনুসারী েযন তঁােদর gেণ gণািnত হয়। তােদরেক পাথেরর pিতমা বািনেয়
তার uপর মsক ঘষর্ণকারী েযন না হয়।’
e কারেণi হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলন,
‘oলী হo িকnt oলী পূজারী হেয়া না eবং পীর হo িকnt পীর পূজারী হেয়া না।’
আমােদর eখােন িবিভnsােন বয্াপকভােব পীর পূজার pচলন েদখা যায় eবং aেনেক eেক বয্বসা িহেসেব gহণ
কেরেছ। েযভােব মুসলমানেদর েবশিকছু চয্ােনল aেহারাt চলেত থােক, aেনক মানুষ iেsখারা করােনার uেdশয্
তােদর আ য় েনয় আর তারা বi খুেল বেস থােক eবং d’ চারটা শb পেড় িসdাn pদান কের েয, তােদর দাmতয্
সmকর্ িটকেব কী িটকেব না। আমার কােছo িবিভn sান হেত কতক নারী-পুrেষর aিভেযাগ আেস েয, তারা 5/6
ঘ ার মেধয্ iেsখারা কের িসdাn জািনেয় েদয়, িনেজেদর পছnমত িবেয় কিরেয় েদয়। িকnt যখন িবেয় েভে
যায় তখন তারা বেল েয, eটা েতামােদর েদাষ আমােদর iেsখারা িঠকi িছল। যােহাক, eিট েকবল eজনয্i েয,
eরা sয়ং েদায়া কের না, মেনািনেবশ কের না eবং নামােযর pিতo তােদর আকষর্ণ েনi। uপরnt ঐসব মানুেষর
pিত anিব াস রােখ যারা egেলা িনেয় বয্বসা কের। e জাতীয় কাযর্কলাপ হেত আhমদীেদরেক িবেশষভােব
িনরাপদ থাকা uিচত।
িতিন (আ.) বেলন,
‘আlাh তা’লা e আয়ােত িচnাশীল o বুিdমানেদরেক iি ত িদেয়েছন েয, নবীেদর পরাকা া (কামালাত)
িব pিতপালেকর পরাকা া তুলয্ নয়। েকননা আlাh তা’লা sীয় ৈবিশে য্ eক o aিdতীয়, sাধীন eবং
aতুলনীয়। তঁার সttা o gণাবলীেত েকােনা aংশীদার েনi। িকnt নবী eমন হন না বরং আlাh তা’লা তঁার
aনুসারীেদর মধয্ হেত তঁার utরািধকারী মেনানীত কেরন। েমাটকথা তঁােদর umত তােদর utরািধকারী
হেয় থােকন। তােদর নবীরা যা িকছু pাp হন তার সবi তারা েপেয় থােকন িকnt শতর্ হেc েয, তারা েযন
ِ ْ ﻗﻞ ِإن ُﻛ
নবীেদর পূণর্ aনুসারী হয়। আর আlাh তা’লা اﻪﻠﻟ
ِ ﺗﺒﻌ
َّ ﻮن
ُ ِ َّ اﻪﻠﻟَ َﻓﺎ
َ ُّ ﺘﻢ ُﲢﺒ
ْ ُ ْ ْ ُ আয়ােত eর pিতi iি ত
ُ َّ ﺒﻜﻢ
ُ ُ ْ ِ ْﻮﱐ ُﳛ
কেরেছন।’
সুতরাং e েদায়াi মানুষেক েতৗহীদ-eর পােন পিরচািলত কের।
“সেতয্র uপর দৃঢ়তার সােথ aিবচল থাকার নামi iসলাম” eর বয্াখয্া করেত িগেয় িতিন (আ.) বেলন,
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‘কুরআন শরীেফ eর নাম iেsকামাত রাখা হেয়েছ। েযমন ei েদায়া িশখােনা হেয়েছ েয,
ِ َ ِ ۡ aথর্াৎ আমােদরেক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত কর,
ِ
ِ َّ ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ* ِﺻ َﺮاط
ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
ﻋﻠﻴﻬْﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
তঁােদর পেথ যারা েতামার িনকট হেত পুরsার লাভ কেরেছ eবং যঁােদর জনয্ sগর্ীয় পথ েখালা
হেয়েছ। e কথা sরণ রাখা pেয়াজন েয, pেতয্ক বstর সৃি র pিত লkয্ েরেখi তার সরল-সুদৃঢ়
পেথর srপ িনrপন করা হয়।’
aথর্াৎ pিতিট িজিনেষর শিk-সামথর্ eবং সৃি র মূল uেdেশয্র pিত লkয্ েরেখi srপ িনrপন করা হয়।
‘eবং মানব জীবেনর লkয্o eিটi েয, তােক েখাদার েpেমর জনয্ সৃি করা হেয়েছ।’
aথর্াৎ মানুষ সৃি র মূল uেdশয্i হেলা, মানবেক েখাদা তা’লার জনয্ সৃি করা হেয়েছ।
‘aতeব তার জনয্ িনধর্ািরত সরল-সুদৃঢ় পথ হেলা, pকৃতভােব আlাh তা’লার uেdেশয্ িনেজেক
uৎসগর্ করা। যখন েস তার যাবতীয় শিkর মাধয্েম েখাদা তা’লার uেdেশয্ িনেজেক uৎসগর্
করেব, তখন aবশয্i তার জনয্ পুরsার aবতীণর্ হেব। যােক aপর কথায় পিবt জীবন নােম
aিভিহত করা যায়। েযমন, েতামরা েদখ সুেযর্র িদেক জানালা যখন খুেল েদয়া হয় তখন
সুিনি তভােব সূেযর্র আভা েভতের eেস পেড়’।
িতিন (আ.) বেলন েয,
‘ei পৃিথবীi হেc ei পিবt জীবন লােভর sান। eর pিত iি ত কেরi আlাh তা’লা বেলেছন:
ِ ﻓﻬﻮ ِﰲ ْاﻵ َِﺧ
 َﻣ ْﻦ َ َ ِ ِ َﻋaথর্াৎ েয বয্িk iহকােল an থােক eবং েখাদােক
ُّ َ َ َ َ ﺮة أ َ ْﻋ
وأﺿﻞ َﺳ ِ ًﻴﻞﺍ
َ
َ ُ َ َ ْ ﮐﺎن ِﰲ َﻫﺬه أ
েদখার আেলা পায় িন েস পরকােল ani থাকেব।’
( ী ান িসরাজ udীেনর চািরিট pে র utর-পৃ: 18-19)

aতeব আভয্nরীণ ei aপিবtতা eকবাের aপসৃত হয় না বা িবনা েচ ায় দূরীভূত হয় না। েযভােব আlাh তা’লা
আমােদরেক পিবt কুরআেন বেলেছন, eর জনয্ aিবরত েচ ার pেয়াজন eবং েদায়া করা আবশয্ক। আর তখনi
েকবল আlাh তা’লার িনদশর্ন pকািশত হয় eবং িতিন আচমকা মানুষেক sীয় নূেরর চাদের আবৃত কেরন।
মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলন, ‘মানুেষর iসেম আজম হেc iেsকামাত।’ eর বয্াখয্ায় বেলন, ‘iসেম আজম
eর aথর্ হেলা, যdারা মানব uৎকষর্ লাভ কের’। যখন মানুষ মানবতায় unিত লাভ কের তখন eরi নাম iেsকামাত
(দৃঢ়pিতি ত) eবং iসেম আজম। aথর্াৎ মানুষ েযন মানবতায় unিত করেত থােক। িতিন (আ.) বেলন,
ِ َ ِ ۡ আয়াতাংেশ eর pিতi iি ত কেরেছন।’
ِ
‘আlাh তা’লা ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
aতeব মানবতার েkেt েয aসীম পরাকা া রেয়েছ তা pেতয্ক মানুষেক, pেতয্ক মু’িমনেক িনজ িনজ শিk সামথর্
ِ َ ِ ۡ eর বয্াপকতা তাi e জনয্ আমােদর েদায়া
ِ
aনুযায়ী aজর্েনর েচ া করা uিচত। eবং eিটi ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
করা uিচত। তারপর েদায়া করার েয দািয়t তার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.)
বেলন, কীভােব ei েদায়ার pচলন করা যায়। িতিন (আ.) বেলন,
‘েদায়া সmেকর্ eটা sরণ রাখা আবশয্ক েয, আlাh তা’লা সূরা ফািতহায় েদায়া করা িশিখেয়েছন। aথর্াৎ
ِ َ ِ ۡ eেত িতনিট িবষয় মেন রাখা uিচত। pথমত, eেkেt িব
ِ
ِ َّ ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ* ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
মানবতােক anভূর্k রাখা।’
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ِ َ ِ ۡ eর েদায়ােত েগাটা িব eবং পৃিথবীর সকল মানুষেক sরণ রােখা।
ِ
aথর্াৎ েতামরা েতামােদর ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
‘িdতীয়ত, সকল মুসলমানেক িনেজর েদায়ায় sরণ কেরা।’

যােত আlাh তা’লা তােদরেক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত কেরন।
‘তৃতীয়ত, ঐসব বয্িkবগর্েক যারা বাজামাত নামােয uপিsত আেছন। aতeব eমন িনয়য্েতর ফেল সমg
মানবম লী eেত anভূর্k হেব। আর েখাদা তা’লার aিভpায়o eিটi। েকননা iিতপূেবর্ িতিন e সূরায় sীয়
নাম ‘রbুল আলামীন’ েরেখেছন, যা সবর্জনীন সহানুভূিতর িশkা pদান কের যােত জীবজnto anর্ভk
ূ ।
eরপর িনেজর নাম েরেখেছন ‘রহমান’, আর e নাম মানবম লীর pিত দয়ার িশkা িদেয় থােক। েকননা e
দয়া মানবম লীর েkেti িবেশষভােব pেযাজয্। তারপর িনেজর নাম েরেখেছন ‘রহীম’, আর e নাম
মু’িমনেদরেক দয়ার িশkা িদেয় থােক। েকননা ‘রহীম’ শdিট িবেশষভােব মু’িমনেদর জনয্ pেযাজয্। পুনরায়
sীয় নাম েরেখেছন ‘মািলেক iয়াoিমdীন’। আর e নাম বাজামাত নামােয aংশgহণকারীেদরেক দয়ার
িশkা িদেয় থােক। েকননা iয়াoিমdীন হেc েসi িদবেসর নাম েযথায় মানুষ েখাদা তা’লার সmুেখ
ِ َ ِ ۡ eর েদায়ােত ei িবsািরত িববরণ রেয়েছ। aতeব
ِ
দলবdভােব uপিsত হেব। সুতরাং ٱﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ َ ۡ ُ ۡ ٱﻫﺪﻧﺎ ٱ ّﻟﺼ َﺮٲ َط
eেtেক eিটi aনুধাবন করা যায় েয, ei েদায়ােত সমg মানবম লীর pিত সহানুভূিত anর্ভk
ূ রেয়েছ।
আর সকেলর ম লাকা ী হoয়াi iসলােমর aনুপম িশkা।’
aতeব েয কথাgেলা আমরা নলাম তা আমােদর কােছ ei দাবীi কের, আমরা েযন িব বাসী o মুসলমানেদর
েহদায়ােতর জনয্ েদায়া কির। আlাh তা’লা িব মানবতােকo ংেসর হাত েথেক রkা কrন। বতর্মােন েখাদা
তা’লা’েক ভুেল মানুষ েযিদেক egেc, eক েদশ বাহয্ত না হেলo েভতের েভতের aনয্ েদেশর সােথ dnd-সংঘােত
িলp। eেক aপেরর kিতসাধন করার েচ া করেছ eবং aতয্n drতবেগ েসিদেক agসর হেc েযখােন aতয্n
সুs ভােব িব যুেdর সmাবনা রেয়েছ। eর ফেল আবার মানবতার ংস aিনবাযর্। eজনয্ িবেশষভােব e েদায়া
করা uিচত, েযন আlাh তা’লা যুেdর aিন o kিত হেত সকল আhমদীেদর িনরাপদ রােখন। aনুrপভােব মুসিলম
umাহ eবং েগাটা মানব জািতেকo িনরাপদ রােখন। যিদ eক দৃি েকান হেত েদখা হয় তেব েদখা যােব েয, পৃিথবী
eকিট aিgকুে র িকনারায় দঁািড়েয় আেছ eবং েয েকােনা মুহূেতর্ e িকনারা েভে পড়েব eবং িবে eকিট ভয়াবহ
ংসযj েনেম আসেব। তাi aেনক েবশী েদায়ার pেয়াজন, eর pিত িবেশষভােব মেনােযাগ িদন। আজ িব েক
যিদ েকu রkা করেত পাের তাহেল আhমদীরাi েদায়ার মাধয্েম রkা করেত পাের। েকননা eরাi সিতয্কার মু’িমন
eবং েসi জামােতর anভূর্k যা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামাত। সুতরাং িবেশষ েচ া dারা িনেজর মােঝo
পিবt পিরবতর্ন eেন িবে র aনাগত ংসেক দৃি পেট েরেখ িবেশষভােব aেনক েদায়া কrন। আlাh তা’লা
আমােদরেক eর েতৗিফক িদন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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