ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘সাtার’ (পদর্া েপাষণকারী) - িdতীয় aংশ

যােদর hদেয় tাkoয়া রেয়েছ তারা আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ সবর্দা aপেরর েদাষ-trিট েঢেক
রােখন।
িকnt eকজন মু’িমন, েস পুrষ বা নারী েয-i েহাক না েকন, যার hদেয় েখাদাভীিত রেয়েছ েস েসi েপাশাক
পিরধান করাi পছn করেব যা েখাদা তা’লার সntি aজর্েনরo মাধয্ম হেব।
আিম pেতয্ক আhমদী নর-নারীেক বলিছ, েযভােব আlাh তা’লা বেলেছন, সেবর্াtম েপাশাক হেc
tাkoয়ার েপাশাক। ei েপাশাক পিরধােনর েচ া কrন েযন আlাh তা’লার সাtািরয়াত সবর্দা আপনােদর
েঢেক রােখ; আর শয়তান, েয িকনা পদর্া ন করার কুমতলেব থােক েস মানুষেক নg করার েচ ায় িলp।
aতeব, আমািদগেক আমােদর iবাদেতর pিতo দৃি রাখেত হেব আর আমােদর কেমর্র pিতo যtবান হেত
হেব। েস সমs পােপর িদেকo দৃি রাখেত হেব েযgেলা আlাh তা’লা িচিhত কেরেছন। িনেজেদর
লjােবােধর মানo unত করেত হেব, িনেজেদর েkাধেকo সংবরণ করেত হেব ফেল আমরা েযখােন
েখাদার সাtার ৈবিশে য্র ধারক-বাহক হেবা েসখােন পৃিথবীর জনয্o eকিট আদশর্ হেত পারেবা।
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
3রা eিpল, 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 ﻟ ﺮﺟﻴﻢ

ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ َّﺮ ﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
َ ّ َّ
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh
oয়া রাসূলুh 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)
আlাh তা’লা কীভােব িনজ বাnার ভুল- ািn kমা কের থােকন, তােদর ভুল- ািn uেপkা কেরন eবং
েদাষ-trিট েঢেক রােখন তা পিবt কুরআেনর িবিভn sােন বিণর্ত হেয়েছ। ei ‘সাtািরয়াত’ িক? ‘সাতারা’
শেbর aথর্ েকান িজিনসেক ঢাকা eবং িনরাপtা িবধান করা। সুতরাং আমােদর েখাদা! েসi িpয় েখাদা িযিন
আমােদর aগিণত ভুল- ািn েঢেক েদন, েদেখo েদেখন না। তাৎkিণকভােব েকান ভুেলর জনয্ ধৃত কেরন না
বরং সুেযাগ েদন, যােত মানুষ, eকজন সিতয্কার মু’িমন আlাh তা’লার eমন বয্বহারেক কােজ লািগেয়,
েযসব ভুল- ািn কেরেছ তা uপলিd কের আtসংেশাধন কের। eটা eজনয্ নয় েয, েস ভুলgেলার পুনরাবৃিt
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করেব eবং আেরা ধৃ হেয় uঠেব। কােজi আlাh তা’লা েযখােন িনজ বাnার ভুল-trিটgেলা েঢেক রােখন
েসখােন বাnারo uিচত আtসংেশাধন কের তঁার িনরাপtার েব নীেত আ য় েনয়া। e aবsায় েস আlাh
তা’লার সাtািরয়ােতর িনতয্-নতুন বিহঃpকাশ েদখেত পােব।
eখন আিম আপনােদর সmুেখ কতক আয়াত uপsাপন করব, যােত আlাh তা’লা তঁার e gণবাচক ৈবিশ য্
হেত লাভবান হoয়ার জনয্, িকছু িবষেয়র pিত আমােদর দৃি আকষর্ণ কেরেছন। আlাh তা’লা সুরা
আnকাবুত-e বেলন:

ِ َ واﻟﺬ ﻳﻦ َآ ﻣﻨ ﻮا و
ِ
ِ ِ َ ّ ﻋﻤﻠ ُﻮا
ِ َّ ﺣﺴ َﻦ
ِ
َ ُ َ اﻟﺼﺎﳊﺎت
ﻮن
َّ َ ِ ّﻟﻨﻜﻔ
ْ َ َ َﻢ وﺌﺎ
َ ْ َ اﻟﺬي َﮐﺎ ﻧ ُﻮا
َ ْ َ ﻬﻢ أ
َ ِ ﻟﻨﺠ
َ ُ ﻳﻌﻤﻠ
َ
َ ُ َ َ َّ َ
ْ ُ َّ ﺰﻳﻨ
ْ ِ َ ِّ ﻋﻨﻬﻢ َﺳ
ْ ُ ْ َ ﺮن
aথর্াৎ, ‘eবং যারা ঈমান আেন eবং সৎকমর্ কের, িন য় আমরা তােদর পাপসমূহ দূর কের িদব আর
আমরা aবশয্i তােদর কৃতকেমর্র সেবর্াtম পুরsার pদান করব।’ (সূরা আnকাবুত: 8)
eখােন আlাh তা’লা িব াসী o সৎকমর্শীলেদর সmেকর্ বেলেছন, িতিন তােদর পাপ দূরীভূত করেবন।
ِ َ ِ ﻋﻨﻬﻢ ﺳ
 ِ ْﻢﺌﺎ
َ ّ َ ِ ّ َ ُﻟﻨﻜَ ﻔaিভধােন ‘কাফারা’ শেbর aথর্ িলখা রেয়েছ, পদর্ার মেধয্ রাখা, েকান িজিনসেক েঢেক
ّ َ ْ ُ ْ َ ﺮن
েনয়া eবং পুেরাপুির েশষ কের েদয়া, aথর্াৎ যারা মn কাজ কের, তােদর সােথ eমন বয্বহার করা, েযন েস
েকান মn কাজ কেরi িন।
aতeব, আlাh তা’লা তঁার বাnােদর pিত eকাn সদয়। বাnা পাপ কের, িকnt িতিন ঝটকের তােক ধৃতo
কেরন না eবং তার পাপেক তাৎkিণকভােব pকাশo কেরন না; নতুবা সমােজ মানুষ মুখ েদখােনার েযাগয্
থাকেতানা। মানুেষর হােত aেনক ধরেনর মn কাজ সংঘিটত হেয় যায়, মানুষ aেনক ধরেনর পােপ িলp হয়,
িকnt আlাh তা’লার সাtার ৈবিশ য্ তােক েঢেক রােখ। যারা িনেজেদর পাপাচািরতার িবষয়িট aনুধাবন কের
আtসংেশাধেনর pিত মেনািনেবশ কের, িনেজেদর ঈমান দৃঢ় কের, সৎকেমর্র pিত মেনােযাগী হয়, তখন
আlাh তা’লা তার পাপসমুহ eবং মn pভাবসমুহ তার িভতর েথেক eমন ভােব দূর কের েদন েযন েস পাপ
কখেনা িছলi না। েস aপরােধর শািso েদন না, আর তা জানাজািনo হয়না। সমােজ যিদ েকান কথা
ছিড়েয়o পেড় তখন আlাh তা’লা তঁার িদেক pতয্াবতর্নকারীর pিত সদয় দৃি পাত করতঃ েসi কথা আর
ছড়ােত েদন না, যা েস বয্িkর dনর্ােমর কারণ হেত পারেতা।
eরপর, ei েখাদা! িযিন সাtারo আর মািলকo, িযিন তঁার pিত বাnার pতয্াবতর্েনর পর, তার aপরাধসমুহ
ধু েঢেকi েদন না, বরং তার সৎকেমর্র সেবর্াtম pিতদানo িদেয় থােকন। যখন মn কােজর পর utম কাজ
কের তখন pিতদানo utম হেয় থােক। েনকীর pিতদান কেয়ক gণ বিধর্ত কের েদয়া হয়। পােপর যুেগo
মানুষ েযসব েছাট-খাট েনকী কের, েসgেলার pিতদানo িতিন eকসােথ দান কেরন। eভােব পুেণয্র পিরমান
eতটাi েবেড় যায় েয, পাপ আর েচােখi পেড় না।
সুতরাং, pকৃত মু’িমন েসi বয্িk িযিন আlাh তা’লার কােছ সাtািরয়ােতর pতয্াশা কের, িনেজর পাপ
uপলিd করার পরkেণ েস তা হেত মুk হবার েচ া কেরন। েসgেলা েছেড় েদয়ার pাণাn েচ া কেরন; ভুলািnর জনয্ তoবা-iেsগফােরর pিত মেনােযাগী হন, তখন আlাh তা’লার pিতrিত aনুযায়ী িতিন তঁার
সntি aজর্নকারী হন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘মানুষ pকৃিতগতভােব খুবi dবর্ল eবং তার uপর আlাh তা’লার শত শত আেদশ িনেষেধর েবাঝা
চাপােনা হেয়েছ। কােজi eিট মানুেষর pকৃিতর aংশ েয েস িনজ dবর্লতার কারেণ েকান েকান িনেদর্শ
পালেন aসমথর্ থাকেত পাের, কখেনা কখেনা নফেস আmারার (aবাধয্ pবৃিt) েকান েকান কামনাবাসনা তার uপর pাধানয্ িবsার কের। কােজi sলেনর সময় েস যিদ তoবা-iেsগফার কের, তেব
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েস তার dবর্ল pকৃিতর কারেণ e দাবী রােখ েয, আlাh তা’লার রহমত েযন তােক ংেসর হাত েথেক
রkা কেরন।’
(চশমােয় মা’েরফত-rহানী খাযােয়ন, 23 তম খn, পৃ: 189-190)

e হেc আlাh তা’লার gণাবলী সmেকর্ সিঠক jান o ধারণা, যা আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ.)েক দান কেরেছন, eবং িতিন আমােদরেক জািনেয়েছন। নতুবা েদখুন! আজকাল ধেমর্র aেনক িঠকাদার
েজাbাধারী বড় বড় uলামা রেয়েছ, যারা আlাh তা’লার সtােক eমনভােব িবকৃত কেরেছ, eমন ভয় র,
কেঠার o শািsদাতা িহেসেব তঁােক uপsাপন কের, েযন তঁার েভতর েকামলতার নাম গni েনi। e জনয্i
ি ান o নািsকরা েযখােনi সুেযাগ পায় েসখােনi iসলােমর ভুল িচt uপsাপন কের।
aথচ iসলােমর েখাদা সাtার o রহীম। ধু িনেজ নন বরং আlাh তা’লা মু’িমনেদরেক বেলেছন, আমার
gণাবলীসমুহ িনজ িনজ সামথর্ aনুসাের aবলmেনর েচ া কর। যখন eটা হেব তখন কতটা সাtারী (েদাষtrিট েঢেক রাখা), মাজর্না o দয়ার দৃ াn সমােজ পিরলিkত হেব তা eকবার েভেব েদখুন? e সmেকর্
ভাবেল আlাh তা’লার তাসিবhর (পিবtতা o মিহমা েঘাষণা) pিত মেনােযাগ িনবd হেত বাধয্। eরপর
eকজন মু’িমন ei েভেব মহানবী (সা.)-eর pিতo দrদ েpরণ কের েয, আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-eর
uপর sীয় পিরপূণর্ ধমর্ aবতীণর্ কের আমােদর pিত পরম aনুgহ কেরেছন।
eক sােন হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
‘কুরআন শরীেফ আlাh তা’লার eকিট uিkর সারমমর্ হেলা, েহ আমার বাnা! েতামরা আমার
িবষেয় িনরাশ হেয়া না। আিম রহীম, করীম, সাtার, o গাফ্ফার, eবং েতামােদর uপর সবেচেয় েবিশ
দয়াdর্, আিম েযভােব েতামােদর uপর দয়া কির, েসভােব আর েকu দয়া করেব না। আমার সােথ
েতামােদর িপতা-িপতামহ aেপkা েবিশ ভালবাসার সmকর্ রাখ। pকৃতপেk আমার ভালবাসা সবার
ঊে ,র্ েতামরা যিদ আমার িদেক আস, তেব আিম েতামােদর সকল aপরাধ kমা কের িদব। েতামরা
যিদ তoবা কর, তেব আিম েতামােদর তoবা কবুল করব। আমার িদেক যিদ ধীর গিতেতo আস, তেব
আিম েদৗেড় আসব। েয বয্িk আমায় aেnষণ করেব েস আমােক পােব, েয বয্িk আমার িদেক (রজু)
pতয্াবতর্ণ করেব, েস আমার dার সদা umুk পােব। পাহাড় সম হেলo আিম তoবাকারীর
(aনুেশাচনাকারীর) aপরাধ kমা কের থািক। েতামােদর uপর আমার দয়া aেনক েবিশ, eবং (গযব)
েkাধ aেনক কম। েকননা েতামরা আমার সৃি , আিম েতামােদরেক সৃি কেরিছ। eজনয্ আমার দয়া
েতামােদর সকলেক পিরেব ন কের েরেখেছ।’
aতeব, আlাh তা’লার িদেক আসার জনয্ sয়ং আlাh তা’লাi আমােদরেক েসi পথ বাতেল িদেয়েছন, েয
পেথ পিরচািলত হেল তঁার কােছ েপঁৗছা যায়। পিরপূণর্ ঈমােনর aিধকারী হoয়ার েচ া কর। আlাh তা’লার
aিধকার pদান কর, বাnার pাপয্ aিধকার দাo eবং সৎকমর্ কর।
ei সৎকমর্ সmেকর্o আlাh তা’লা পিবt কুরআেন বেলেছন, েতামােদর েকাn েকাn আমল করা uিচত,
eমন িক িক কাজ বা আমল রেয়েছ যা আlাh তা’লা পছn কেরন, eমন িক িক কাজ বা আমল রেয়েছ যা
আlাh তা’লা aপছn কেরন? কােজi েসসব আেদশ েমেন চলা eবং িনিষd িবষয় eিড়েয় চলার েচ া করা
uিচত যা আlাh তা’লা uেlখ কেরেছন; েযন সবর্দাi আlাh তা’লার সাtার (েদাষ-trিট েঢেক রাখা) ৈবিশ য্
o দয়া েথেক লাভবান হoয়া যায়।
গত খুতবায় আিম sামী-stীর সmেকর্র িবষয়িট সংিkpভােব বণর্না কেরিছলাম। (বেলিছলাম) েকান-েকান
েkেt পারsিরক মতিবেরােধর সময় কীভােব পরsর পরsেরর pিত কাদা েছাড়ােছািড় কের। e িবষয়িট
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আlাh তা’লার দৃি েত চরম aপছnনীয়। েদখুন! আlাh তা’লা sামী-stীর পারsিরক দািয়েtর িবষেয় কত
aসাধারন grtােরাপ o সতকর্ কেরেছন। িতিন বেলেছন:

ِ ْ َ ﻟﻜﻢ
ِ
ﻟﺒﺎس َﳍ ُ ّ َﻦ
ٌ َ وأﻧﺘﻢ
ٌ َ ُﻫ َّﻦ
ْ ُ َ ْ ُ َ ﻟﺒﺎس

aথর্াৎ, ‘তারা েতামােদর েপাশাকসrপ eবং েতামরা তােদর জনয্ েপাশাকসrপ।’ (সূরা আl বাকারা:

188)

eর aথর্ হেc, পারsািরক সmেকর্র েkেt েগাপনীয়তা রkার দািয়t uভেয়রi।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেন েপাশােকর uেdশয্ সmেn যা বেলেছন তা হল, pথমত েপাশাক নgতা েঢেক
রােখ, িdতীয়ত েসৗnযর্য্ের কারণ হয়, eবং তৃতীয়ত শীত-gীেsর pভাব হেত মানুষেক রkা কের। সুতরাং,
যখন নারী o পুrষ পরsর eভােব eকিট a ীকােরর aধীেন eকেt বসবােসর িসdাn েনয়, তখন যথাসাধয্
eেক aপরেক সহয্ করার eবং eেক aপেরর েদাষ-trিট েঢেক রাখার েচ া করা বা নীয়।
েছাট-েছাট িবষেয় পুrেষর uেtিজত হoয়া aনুিচত, তdrেপ নারীরo; বরং eকিট আhমদী দmিতর মােঝ
eমন সmকর্ হoয়া uিচত যা e দmিতর েসৗnযর্েক আেরা বিধর্ত করেব। eক আhমদী দmিতর মােঝ eমন
eমন েসৗnযর্ পিরলিkত হoয়া uিচত যা aনয্েদর জনয্ দৃ াn হেব।
aেনক সময় েমেয় পk বা েছেল পেkর কাছ েথেক p uেঠ েয, আমােদর মেনর িমল হেc না। খিতেয়
েদখেল সুs ভােব েদখা যায়, uভয়-i eেক aপেরর সােথ সmেকর্র িবষয়িট grেtর সােথ aনুধাবন
কেরিন। আlাh তা’লা েয uেdেশয্ িবেয়র আেদশ িদেয়েছন, েসi uেdশয্ িসিdর েচ াi কেরিন। aেনক
সময়েতা মেন হয়, তারা েযন eকটা েছেল-েখলার ছেল িবেয়টা কের িছল। সহয্ বলেত িকছু েনi, তুcািততুc
িবষেয় তুলকালাম কাn ঘেট যায়। eক aভাবনীয় ক দায়ক পিরিsিতর aবতারণা হয়।
তাi েগায়াতুর্িম o aহংকােরর পিরবেতর্ আlাh তা’লার সntি যিদ দৃি পেট রাখা হয়, তাহেল কখনo eমন
সমসয্া েদখা িদেত পাের না। যিদ e a ীকার কেরন, আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ eেক aপেরর জনয্
pশািnর কারণ হেত থাকব, তাহেল কখনo েকান pকার aশািn েদখা িদেত পাের না।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
‘েসi সব পদর্া তখন িছn হয় যখন মানুষ েkাধ o রােগ an হেয় সীমাল ন কের। তাi eেক দমন
করা uিচত। েkাধ সংবরণ করা েসi কাজ, যা আlাh তা’লা পছn কেরেছন eবং িতিন তা করার
জনয্ আেদশ িদেয়েছন।’
সুতরাং, pেতয্ক আhমদী িযিন হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আত কের e a ীকার কেরেছন েয,
িনেজর মােঝ পিবt পিরবতর্ন সাধন করেবা, পািরবািরক সmেকর্র unিত সাধেন সেচ হেবা; তােক যথাসাধয্
sীয় a ীকার পালেনর েচ া করা uিচত। িবিভn sান হেত আিম ঝগড়া-িববােদর সংবাদ পাi। েছাট-খােটা
মেনামািলেনয্র কারেণ সংসার ভা ার uপkম হয়। তখন সবর্দাi eকিট েমেয়র কথা মেন পেড়, eক
দmিতেক েস eকিট uপযুk িশkা িদেয়িছল।
েমেয়িটর সামেন েকান eক দmিত ঝগড়া করিছল বা ucsের কথা কাটাকািট করিছল, তখন
েমেয়িট আ যর্ হেয় তােদর pিত তািকেয়িছল। ঐ দmিত িবষয়িট uপলিb কের eবং p কের েয,
েতামার িপতা-মাতা িক কখেনা ঝগড়া কের না? েস বেল, তারা রাগারাগী কের ৈব-িক িকnt যখন
আmু রাগািnত হন তখন আমার আbু চুপ থােকন আর যখন আbু েরেগ যান তখন আমার আmু চুপ
কের থােকন।
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erপ সহয্ kমতা িনেজেদর মােঝ সৃি করা pেয়াজন। aেনক সময় eমন েছাট-খােটা িবষেয়র কারেণ
সংসার r হেত না হেতi েভে যায়। িবেয়র al িদেনর মাথায় e িসdাn হেয় যায়, আমােদর মেনর িমল
হoয়া সmব নয়, aথচ aেনক িদেনর েচনা-জানার পর িবেয় হয়।
eরপর আসল িবষয় হেলা, যখন eেক aেনয্র েগাপনীয়তা রkা কের না, কথাgেলা যখন বাiের রিটেয় েদয়া
হয়, তখন বািহেরর েলােকরা তথা পরামশর্দাতারা মজা লুটার জনয্ বা aভয্াসজিনত কারেণ; যারা মn
পরামশর্ িদেয় aভয্s, তারা eমন পরামশর্ েদয় যােত aেনয্র ঘর েভে যায়।
sরণ থােক েয, পরামশর্o eকিট আমনত। eমন েলাক, eমন দmিত, পুrষ েহাক বা নারী, েছেল েহাক বা
েমেয়, যখন কােরা কােছ আেস তখন eকজন আhমদীর কতর্বয্ হেলা eমন পরামশর্ েদয়া যােত সংসার িটেক
থাকেব, ভা েবনা।
aতeব, নর-নারী uভয়েক আিম পুনরায় বলিছ, রােগর uপর িনয়ntণ থাকেলi েকবল aেনয্র েদাষ-trিট
েঢেক রাখা সmব, eবং eটা তখনi সmব যখন েতামােদর মােঝ েখাদাভীিত থাকেব। eজনয্ আlাh তা’লা
ِ
eক sােন ﺒﺎس ا ﻟﺘ ّ َﻘ ْ َﻮى
ُ َ  ﻟaথর্াৎ, tাkoয়ার েপাষােকর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন। েযমনিট আlাh
তা’লা বেলন:

ِ ً ِ ﻮآﺗﻜﻢ
ِ َ َ ذﻟﻚ ﻣِ ْﻦ
َِ
َ ِ َ َﻳﺎ
ِ ُ ﻋﻠﻴﻜﻢ ِﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳ
آﻳﺎت
َ ِ َ ٌ ﺧﲑ
َ ِ َ وﻟﺒﺎس ا ﻟﺘ ّ َﻘ ْ َﻮى
ْ َ ذﻟﻚ
َ ْ َ ْ آدم َﻗﺪْ أ َﻧ
ُ َ َ ورﻳﺸﺎ
َ ْ ُ ْ ﻮاري َﺳ
َ ً َ ْ ُ ْ َ َ ﺰﻟﻨﺎ
َ َ ﺑﲏ
َ ّ َ اﻪﻠﻟ ِ َﻟﻌﻠ ّ َﻬُ ﻢ
ﺮون
َ ُ ّﻳﺬَ ﻛ
ْ َ َّ
aথর্াৎ, ‘েহ আদম সnানগণ! আমরা েতামােদর জনয্ eমন েপাশাক নােযল কেরিছ যা েতামােদর
লjাsান সমূহেক আবৃত কের eবং যা েসৗnযর্ srপ, িকnt tাkoয়ার েপাশাক হেc সেবর্াtম। eিট
আlাhর আেদশাবলীর aনয্তম েযন তারা uপেদশ gহণ করেত পাের’। (সূরা আl আ’রাফ: 27)
eখােন পুনরায় েসi িবষেয়র uেlখ রেয়েছ যা আিম আেগi বেলিছ, আlাh তা’লা েতামােদরেক েপাশাক
িদেয়েছন নgতা ঢাকার জনয্ আর েতামােদর েসৗnযর্য্ের uপকরণsrপ। eিটেতা বািহয্ক uপকরণ যা আlাh
তা’লা uেlখ কেরেছন। মানুষেক aনয্ানয্ সৃি হেত পৃথক করার জনয্ eকিট েপাশাক িদেয়েছন যার মাধয্েম
তার েসৗnযর্য্o বৃিd পায় আবার নgতাo ঢােক। িকnt eকiসােথ বেলেছন, pকৃত েপাশাক হেc tাkoয়ার
েপাশাক।
eখােন আিম আেরকিট িবষয়o s কের িদিc, eকজন মু’িমন eবং েয মু’িমন নয় তােদর েপাশােক
েসৗnযর্য্ের মানদn িভnন-িভn হেয় থােক। েয েকান ভd েলােকর েপাশােকর েসৗnযর্য্ের মান পৃথক হেয়
থােক।
আজকাল pাচয্ o পা ােতয্র আধুিনক বstবাদী সমােজ েপাশােকর েসৗnযর্য্ বলেত তােকi বুঝায়, যােত
েপাশােকর মাধয্েম নgতা pকাশ পায় eবং শরীর েদখা যায় আর পা ােতয্র সবর্sেরi eকi মন-মানিসকতা
িবরাজ করেছ। বলা হয়, পুrেষর জনয্ eমন েপাশাকi েসৗnযর্য্ের কারণ যা েঢেক রােখ, aথচ পুrষi চায়
নারীর েপাশােক নgতা pকাশ পাক।
মিহলারাo aিধকাংশ েkেt eটাi চায়; eমন মিহলা যার মােঝ আlাh তা’লার ভয় েনi eবং tাkoয়ার
েপাশাক নাi। পুrষরাo eটাi চায়। পুrষেদর eকটা ে ণী চায়, মিহলােদর েপাশাক আধুিনক হoয়া uিচত,
বরং িনেজেদর stীেদর েkেto তারা eিটi পছn কের েযন সমােজ তারা আধুিনক o ফয্াশেনবল িবেবিচত
হয়; েস েপাশােক তার নgতা ঢাকা পড়ুক বা না পড়ুক তােত িকছু যায় আেস না।
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িকnt eকজন মু’িমন, েস পুrষ বা নারী েয-i েহাক না েকন, যার hদেয় েখাদাভীিত রেয়েছ েস েসi েপাশাক
পিরধান করাi পছn করেব যা েখাদা তা’লার সntি aজর্েনরo মাধয্ম হেব। tাkoয়ার েপাশােকর সnান
থাকেলi ঐ েপাশাক মানুেষর হsগত হয়, যখন aতয্n সেচতনতার সােথ িনেজেদর বািহয্ক েপাষােকর pিতo
েস যtবান হেব।
sামী-stী, যারা eেক aপেরর জনয্ েপাশাক srপ, েখাদাভীিতর সােথ যিদ eিট দৃি েগাচর রাখা হয়,
eকiভােবi সমােজ eেক aপেরর েদাষ-trিট েঢেক রাখার জনয্ জীবেনর েকান pকার চড়াi-uৎরাi eর
মুহূেতর্ েখাদাভীিতেক দৃি পেট রাখা হয়; (তাহেল sরণ রাখেত হেব) সমােজ বসবাসকারীেদর জীবেন
পারsিরক সmেকর্র েবলায় aেনক সময় টানােপােড়ন eর সৃি হেয়i থােক আর মেনামািলনয্o েদখা েদয়
আবার বnুto হয়।
িকnt eকজন মু’িমন মেনামািলনয্ েদখা িদেল ভাল সমেয়র বnুেtর কথা, যা aনয্ বnুর আমানত হেয় থােক,
তা মানুেষর কােছ বেল েবড়ায় না। েতমিনভােব sামী-stীo eেক aপেরর েগাপন কথা aেনয্র সামেন বেল
েবড়ায় না। যােদর hদেয় tাkoয়া রেয়েছ তারা আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ সবর্দা aপেরর েদাষ-trিট
েঢেক রােখন।
সুতরাং, ei হেc tাkoয়ার েপাশাক, যা বািহয্ক েপাশােকর মাপকািঠ িনণর্য় কের, eবং পরsেরর dবর্লতা
েঢেক রাখার মানেক সমুnত কের। আlাh তা’লার pিত িবনত হoয়া ছাড়া ei মান aিজর্ত হেত পাের না।
েকননা, শয়তান সব সময় বাnার ei tাkoয়ার েপাশাক খুেল েফলার সুেযােগর জনয্ oঁৎেপেত থােক।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর eকsােন, aথর্াৎ আিম েয আয়াতিট পূেবর্ েতলাoয়াত কেরিছ eর পরবতর্ী
আয়ােত, বেলেছন:

ِ ُ َ ﻴﻄﺎن َﻛﻤﺎ أ َ ْﺧ ﺮج أ َﺑ
ِ
ِ ْ اﳉﻨﺔ ﻳ ْ ِ ُع
ِ
ِ ْ َ ﺑﲏ َآدم َﻻ
ﻟﲑﻳﻬﻤﺎ
ّ ﻨﻜﻢ
َ َ ّ َ ْ ﻮﻳﻜﻢ ﻣ َﻦ
َ ُ َ ِ ُ ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ
َ ُ َ َ ﻋﻨﻬﻤﺎ
َ ُ َ
ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َاﻟﺸ
َ َ ِ َ َﻳﺎ
ُ ُ َ ّ َ ﻳﻔﺘ
ِ ُ ِ َ ﺮاﻛﻢ ُﻫ ﻮ وﻗ
ِ
ِ َ ِ اﻟﺸ
َِ ﺳ
ِ َّ ِ َ أوﻟﻴﺎء
ﻮن
َ ْ َ َ ﻢ إ ِ َّﻧﺎﺮو
ُ
ُ َ ّ ِ  ِ َﻤﺎﻮآ
ُ ْ َ ﻴﻠﻪ ﻣ ْﻦ
َ ُ ﻟﻠﺬ ﻳ َﻦ َﻻ ﻳ ُ ْﺆ ﻣﻨ
ْ َ
َ َ ْ ُ َ َ إﻧﻪ ﻳ
ْ ُ َ ْ َ َ ﺣﻴﺚ َﻻ ﺗ
َ َ َّ ﺟﻌﻠﻨﺎ
َ ْ ﻴﺎﻃﲔ

aথর্াৎ ‘েহ আদম সnানগণ! শয়তান েযন েতামােদরেক কখেনাi িবপথগামী না কের, েযভােব
েতামােদর িপতা-মাতােক জাnাত েথেক বিহsার কিরেয়িছল, েস তােদর uভেয়র কাছ েথেক েপাশাক
হরণ কেরিছল যােত েস তােদর নgতা pকােশর জনয্, aবশয্i েস eবং তার েগাt েতামােদরেক
eমন sান হেত েদখেছ, েযখান েথেক েতামরা তােদর েদখ না। aবশয্i আমরা শয়তানেক তােদর
বnু বািনেয় িদেয়িছ যারা ঈমান আেন না।’ (সূরা আl আ’রাফ: 28)
সুতরাং, আিম বািহয্ক েপাশােকর সােথ সmকর্যুk েয নgতার কথা uেlখ কেরিছ, eকজন মু’িমন কখনi
eমন েপাশাক পিরধান করেত পাের না যা েসৗnযর্য্ বৃিdর পিরবেতর্ েদহাবয়ব pদর্শন কের। eখােন eবং
পািকsান েথেকo কতক aিভেযাগ আেস েয, আhমদী েমেয়রা aনয্েদর aনুকরেণ ধু পদর্াi েছেড় েদয়না,
বরং aশালীন েপাশাকo পিরধান কের। eমন আচরণ ধু েস-i করেত পাের, েয tাkoয়ার েপাশাক শূণয্।
আিম pেতয্ক আhমদী নর-নারীেক বলিছ, েযভােব আlাh তা’লা বেলেছন, সেবর্াtম েপাশাক হেc tাkoয়ার
েপাশাক। ei েপাশাক পিরধােনর েচ া কrন েযন আlাh তা’লার সাtািরয়াত সবর্দা আপনােদর েঢেক রােখ;
আর শয়তান, েয িকনা পদর্া ন করার কুমতলেব থােক েস মানুষেক নg করার েচ ায় িলp।
আlাh তা’লা বেলন, েয বয্িk মু’িমন নয় শয়তান তার বnু। আমরা যিদ ঈমান eেন থািক eবং যুেগর
iমামেক েমেন থািক তেব িবেশষ pেচ ার সােথ শয়তােনর খpর েথেক বঁাচার জনয্ pাণাn েচ া করেত হেব।
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সবর্দা িনেজেক েসi েপাশােক আবৃত করেত হেব যা tাkoয়ার েপাশাক। আlাh তা’লা আমােদর সবাiেক
েসi েতৗফীক দান কrন, আমীন।
েযভােব আিম বেলিছ, হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আত gহেণর পর িনেজেদর aবsা
পিরবতর্েনর মত grদািয়t আমােদর uপর aিপর্ত হেয়েছ। যুেগর গ ািলকা pবােহ েযন আমরা গা ভািসেয়
না িদi বরং আlাh তা’লার সােথ আমােদর সmকর্ েযন pিতিনয়ত দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর হয় eবং সবর্দাi েযন
tাkoয়ার েপাশােকর মমর্ aনুধাবন করেত সমথর্ হi।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলেছন,
‘মানুষ তার িবগত জীবেন েকান সগীরাh বা কবীরাh gণাh কের থাকেব তা েমােটi aসmব নয়
(aথর্াৎ, েয েকান েছাট-বড় aপরাধ) িকnt যিদ আlাh তা’লার সােথ তার pকৃত সmকর্ গেড় uেঠ
তাহেল িতিন তার সকল aপরাধ kমা কের েদন uপরnt কখনi তােক লিjত কেরন না; iহজগেতo
না আর পরকােলo না। eটা আlাh তা’লার কত বড় aনুgহ েয, িতিন কাuেক kমা o মাজর্না করার
পর তা আর uেlখi কেরন না বরং তার েদাষ-trিট েঢেক রােখন। erপ aনুgহ o দয়ার পরo যিদ
েস কপটতাপূণর্ (মুনােফেকর মত) জীবনযাপন কের, তেব তা বড়i পিরতাপ o dভর্ােগয্র িবষয়।’
(মলফুযাত, 3য় খn, পৃ: 596, নবসংsরণ, রাboয়া েথেক pকািশত)

পূেবর্i বলা হেয়েছ, মানুষ যিদ aপরাধ o মnকেমর্র ধৃ না হয় বরং তা েথেক বঁাচার সমূহ েচ া কের eবং
tাkoয়ার েপাশােকর সnােন থােক, তেব আlাh তা’লা িনজ সাtািরয়ােতর চঁাদের তােক eমনভােব আবৃত
কেরন েয, পােপর নাম o িনশানা পযর্n িনি h হেয় যায়। েযভােব হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
তােক কখেনা লিjত কেরন না, e পৃিথবীেতo নয় eবং পরকােলo নয়।
আlাh তা’লা যিদ কােরা pিত সnt হন তখন লিjত করার p i uেঠ না বরং তােক িতিন তঁার aপার
িনয়ামেত ভূিষত কেরন। e সmেকর্ আlাh তা’লা সুরা আn িনসায় বেলেছন:

ِ َ ِإن َ ْﲡﺘ َ ِﺒ ﻮا
ِ َ ُ ﻋﻨﻪ
ِ
ِ
ﺮﳝﺎ
ً َ ْ ُ وﻧﺪﺧﻠﻜﻢ
ُ ْ َ ﻮن
ْ
َ ْ َ ﻛﺒﺎﺋ َﺮ َﻣﺎ ُ ْﺗﻨﻬ
ً ِ َ ﻣﺪﺧﻼ ﻛ
ْ ُ ْ ْ ُ َ ﺌﺎﺗﻜﻢ
ْ ُ َ ِّ ﻋﻨﻜﻢ َﺳ
ْ ُ ْ َ ﻧﻜﻔّ ْﺮ
َ ُ

aথর্াৎ ‘েতামােদরেক যা হেত িনেষধ করা হেc যিদ েতামরা েসgেলার মেধয্ grতর পাপ হেত িবরত
থাক তাহেল আমরা েতামােদর কেমর্র aিন সমূহ দূরীভূত কের িদব eবং েতামােদরেক সmানজনক
sােন pিব করেবা।’ (সূরা আn িনসা: 32)
eখােন আlাh তা’লা বেলন, grতর পাপ হেত িবরত থাক; eর aথর্ e নয় েয, grতর পাপসমুেহর সnান
করেত হেব েয েকাn েকাn grতর পাপ রেয়েছ েযgেলা হেত িবরত থাকেত হেব। eকজন সিতয্কার মু’িমন
হেcন িতিন, িযিন সব ধরেনর পাপ হেত িবরত থােকন। েকননা আlাh তা’লার সাtারী সবর্ pকার েদাষ-trিট
o পােপর সােথ সmকর্ রােখ। তাi e ধারণা করা uিচত নয় েয, grতর পাপসমুহ হেত িবরত থাকেলi হেব
eবং kুd-kুd পাপ করেল েকান েদাষ েনi।
আlাh তা’লা বেলন, grতর পাপ হেত িবরত থাক, eর aথর্ হেc সব ধরেণর পাপ o aপরাধ হেত িবরত
থাক। েকননা পিবt কুরআেন grতর o লঘু পাপ বা aপরােধর েকান তািলকা েনi, েনi েকান েভদােভদ।
আlাh তা’লার দৃি েত pেতয্ক েসi কমর্ যা করেত েখাদা বারণ কেরেছন eবং কেঠারভােব িনেষধাjা
আেরাপ কেরেছন তা েযন eকজন মু’িমন eিড়েয় চেল, েকননা eমন কমর্ করাi পাপ।
aতeব, pেতয্ক েসi kুd বা বৃহtর মnকমর্ যা করেত েখাদাতালা বারণ কেরেছন, তা পিরতয্াগ করেত যিদ
কােরা েকান ক হয় তেব তা হেব েস বয্িkর জনয্ কিবরা বা grতর পাপ। সুতরাং, যখন eকিট কিঠন কাজ
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সমাধা কের েফলেব, তােত িনয়ntণ pিত া কের েফলেব, তখন eমনসব কমর্ যা পিরতয্াগ করা aেপkাকৃত
সহজ তা আপনা আপিন দূর হেয় যােব।
েকান েকান তফসীরকারক eo মnবয্ কেরেছন, েয েকান পােপর চরমrপ হেc কবীরা gনাhর (মহাপাপ)
anভূk
র্ । aতeব, যিদ e চরেম েপঁৗছার পূেবর্i আtসংেশাধেনর pিত দৃি িনবd কর, তেব আlাh তা’লা
িযিন e যাবৎকাল েদাষ-trিট সমূহ েঢেক েরেখেছন, ভিবষয্েতo িতিন েতামার েদাষ-trিট েগাপন রাখেবন।
যিদ তঁার pিত কৃতjতা jাপন কের সৎকেমর্র pিত দৃি িনবd কর, তেব আlাh তা’লার দরবাের পুরsৃত
হেব। েসi মnকমর্ আর pকাশ পােব না।
আর েযমন িকনা হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন, েযসব kুd o বৃহৎ পাপ রেয়েছ েস gেলার uেlখ পযর্n
কেরন না। aনয্t েখাদা তা’লা পিবt কুরআেন বৃহৎ পাপেক aনয্ কতক পােপর সােথ eকিtত কের s কের
িদেয়েছন েয, pিতিট পাপi কবীরা gণাhয় rপ িনেত পাের।
েযভােব িতিন সূরা আশ্ শূরা’েত বেলন:

ِ
ِ
ِ ْ َ واﻟﺬ ﻳﻦ
ِ ْ ِ ْ ﻮن َﻛﺒﺎﺋِ َﺮ
ﺮون
َ ِ َ اﻹﺛﻢ َوا ْﻟﻔ َ َﻮا ِﺣ َﺶ
َ ِ َّ َ
َ ُ ﻫﻢ َﻳﻐ ْﻔ
ْ ُ وإذا َﻣﺎ َﻏﻀﺒ ُﻮا
َ َ ُ ﳚﺘ َ ﺒ
aথর্াৎ ‘eবং যারা বড় বড় পাপ eবং a ীল কাযর্েক বজর্ন কের eবং যখন রাগািnত হয় তখন kমা
কের েদয়।’ (সূরা আশ্ শূরা: 38)
aথর্াৎ eখােন িব াসীেদর িচh সmেকর্ বলা হেয়েছ। eখােন িব াসীেদর uেlখ করেত িগেয় আlাh তা’লা
বেলন, তারা বড় পাপ o a ীল কাজকমর্ হেত দূের থােকন; eখােন d’িট িবষয় eকiসােথ বিণর্ত হেয়েছ।
আর তারা রাগo সmরণ কেরন, eিদক েথেক িতনিট িবষয়i eকেt বিণর্ত হেয়েছ।
eখােন eকিট pিনধাণেযাগয্ িবষয় হেলা, মহানবী (সা.) বেলন,
‘লjা iমােনর a ।’
তােদর জনয্ যারা ফয্াশন o জাগিতকতার েমােহ an eবং eমনi িনলর্j েপাশাক পিরধান কের যােত নgতা
pকাশ পায়, যােদর লাজ-লjার েকান বালাi েনi। e িবষয়িট বড় uৎকnা o uেdেগর কারণ। আlাh তা’লা
েতা েদাষ-trিট েঢেক রােখন o kমা করেত চান।
েযমন িকনা আিম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর eকিট udৃিত পেড়িছ। আlাh তা’লা বাnার িদেক ছুেট
আেসন যােত বাnাo তার িদেক যায়। িকnt, তা সেtto েয বাnা e সুেযাগেক কােজ লাগায় না, eিট তার
জনয্ কতi না দূভর্াগয্ জনক।
আবার েযমন িকনা আিম পূেবর্o বেলিছ, e আয়ােত েkাধািnত হoয়া, রাগািnত হoয়া, েতেল েবgেন jেল
oঠােকo আlাh তা’লা grতর পাপ eবং a ীল িবষেয়র anভূর্k কেরেছন। েkাধািnত হoয়াo ঈমানেক
দূবল
র্ কের, আর রাগ বা েkাধ হেc aসংখয্ পােপর জনক; রােগর কারেণ সমােজর শািn িবন হয়।
আlাh তা’লার িশkার িবrেd চেল মানুষ েয কত পাপ কের আর কতটা সীমাল ণ করেছ তা মানুষ eকটু
িচnা করেলi বুঝেত পারত; িকnt eিট তার মেনo পেড় না। aপরিদেক eতিকছু সেtto আlাh তা’লা
মানুেষর েদাষ-trিট েঢেক রােখন। শািs pদােনর শিk o pিতেশাধ gহণ করার kমতা থাকা সেtto kমা
কেরন। িকnt বাnা কথায়-কথায় েkাধাn হেয় aশািnর কারণ হেয় দঁাড়ায়।
aতeব, সিতয্কার মু’িমন হেত হেল আlাh তা’লা বেলন, রাগেক িনয়ntেণ রাখ েকননা eর ফেলi েতামার
েদাষ-trিটo েগাপন থাকেব। রােগর মাথায় eমন aেনক কথা মুখ ফেs েবিরেয় যায় যা aেনয্র dবর্লতা ফঁাস
কের েদয়।
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হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘যতkণ পযর্n না পরsেরর pিত সিতয্কার সহানুভিূ ত সৃি হেব আর যােক পূণর্ শিk েদয়া হেয়েছ েস
dবর্লেক ভালবাসেব, ততkণ আমােদর জামাত pকৃত শিk aজর্ন করেত পারেবনা। আিম যখন eটা
িন, েকu কােরা dবর্লতা েদেখ eবং তার pিত সdয্বহার কের না বরং ঘৃণা o িবেdষপূণর্ আচরণ কের।
aথচ তার জনয্ েদায়া করা uিচত, ভালবাসা eবং নমনীয়তা o utম আচরেণর মাধয্েম তােক বুঝােনা
িকnt eর পিরবেতর্ িবেdষ o ঈষর্ার বশবতর্ী হেয় সীমািতkম কের। যিদ মাজর্না না করা হয়, সহানুভিু ত
না েদখােনা হয় তাহেল aধঃপিতত হেত হেত পিরণিত হয় a ভ। েখাদা তা’লার দৃি েত eমনিট
gহণীয় নয়। জামাত তখনi সৃি হেত পাের যখন কতক কতেকর pিত সহানুভিূ ত pদশর্ন কের
েদাষtrিট gেলা েগাপন রাখা হয়। যখন e aবsা সৃি হয় তখনi eক o aিভn েদহ িহেসেব
পরsেরর a pত হেয় যায় eবং পরsরেক িনজ ভাiেয়র েচেয়o aিধক আপন মেন কের।’
(মলফুযাত, 2য় খn, পৃ: 264-265, নবসংsরণ, রাboয়া েথেক pকািশত)

eভােবi eেক aপেরর a pত হেয় যাoয়া uিচত। সুতরাং, আমরা যারা e যুেগ মহানবী (সা.)-eর
সিতয্কার দাস o েpিমেকর জামাতভূর্k হেয়িছ, আমরা যারা মহানবী (সা.)-eর ভিবষdাণী aনুযায়ী e যুেগর
পয়গmরেক েমেনিছ; আমরা যারা e েঘাষণা কির েয, ei সিতয্কার দাস o যুগ iমামেক gহণ করা ছাড়া
ঈমােনর ucতর মান aজর্ন সmব নয়। আমরা যারা ei িব াস রািখ েয, ei মসীh o মাহদীর uপর ঈমান
আনার মােঝi েখাদা তা’লার সntি িনিহত। আমরা যারা e েঘাষণা কির, মহানবী (সা.)-eর িশkা eখন
মুহাmদী মসীhর মাধয্েমi পৃিথবীেত িবsার লাভ করা aবধািরত।
aতeব, আমািদগেক আমােদর iবাদেতর pিতo দৃি রাখেত হেব আর আমােদর কেমর্র pিতo যtবান হেত
হেব। েস সমs পােপর িদেকo দৃি রাখেত হেব েযgেলা আlাh তা’লা িচিhত কেরেছন। িনেজেদর
লjােবােধর মানo unত করেত হেব, িনেজেদর েkাধেকo সংবরণ করেত হেব ফেল আমরা েযখােন েখাদার
সাtার ৈবিশে য্র ধারক-বাহক হেবা েসখােন পৃিথবীর জনয্o eকিট আদশর্ হেত পারেবা।
আlাh তা’লা আমােদরেক পিবt কুরআেনর ei েদায়ার utরািধকারী কrন যােত আlাh তা’লা বেলন:

ِ
ِ َ ْ ﻮﻓﻨﺎ ﻣَ َﻊ ْاﻷ َﺑ
ﺮار
َّ َ ﻮﺑﻨﺎ وَ َﻛﻔّ ِ ْﺮ
َ َّ َ َ ﺌﺎﺗﻨﺎ وَ ﺗ
َ ِ َ ِّ ﻋﻨﺎ َﺳ
َ َ ُ رﺑﻨﺎ َﻓﺎ ْﻏﻔ ْﺮ َ َﻟﻨﺎ ذُ ﻧ
َ َّ َ
aথর্াৎ, ‘েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর পাপসমূহ kমা কর eবং আমােদর মn কেমর্র aিন সমূh
আমািদগ হেত দূরীভূত কর; আর আমােদরেক পুণয্বানেদর সােথ (শািমল কের) মৃতয্ু দাo।’ (সূরা আl
iমরান: 194)

আমােদরেক তােদর েভতর anভূk
র্ কর যারা েতামার েsহধনয্। আমরা েযন সদা েতামার িpয়ভাজন হi eবং
সবর্দা েতামার সাtার (dবর্লতা েঢেক রাখা) ৈবিশ য্ েথেক aংশ লাভ কির। আlাh কrন েযন eমনi হয়।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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