ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
pেতয্ক সৃি i আlাh তা’লার aিst েঘাষণা কের
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
েলক িডি ক, iuেক
10i eিpল, 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋ ﻮذ 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 َّﺮﺣﻴﻢ * َ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
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
َ ّ َّ
ِ
ٍ َ َ َ ﻬﺎر
ِ َ ِ ْ واﻷرض
ِ
ِ َ َ ّ ﻴﻞ َواﻟﻨ
ِ ْ َ ّ واﺧﺘﻼف اﻟﻠ
ِ َ ْ َ ْ ُوﱄ
اﻷﻟﺒﺎب
ِ ﻵﻳﺎت ِﻷ
َّ ِ
َ ّ إن ِﰲ َﺧ ﻠ ْ ِﻖ
َ ْ َ ْ َ ﻤﺎوات
َ َ اﻟﺴ
َ َ َ ﻮﺑﻬﻢ و
ِ َ ﻳﺬ ﻛُ ﺮون
ِ
ِ َّ
ِ ْ َ ْ ﻤﺎوات
ﺧﻠﻘﺖ
َ ّ ﺮون ِﰲ َﺧ ﻠ ْ ِﻖ
َ َّ َ واﻷرض
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ َﻣﺎ
ّ َ ُ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ُ ﻳﺘﻔَ ّﻜ
َ ْ ِ ِ ُ ﻮدا وَ ﻋ َ َ ُﺟﻨ
َ َ َ اﻟﺴ
ً ُﻗﻴﺎﻣﺎ وَ ُﻗﻌ
ً َ َ اﻪﻠﻟ
ِ َّ ﻋﺬاب
اﻟﻨﺎر
َ َ
ً ِ َ ﻫﺬا
َ َ َ ْ ُ ﺑﺎﻃﻼ
َ ِ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
َ َ َ ﻓﻘﻨﺎ

েয আয়াতdয় আিম েতলাoয়াত কেরিছ তার aনুবাদ হেc,

‘িন য় আকাশসমূহ o পৃিথবীর সৃজেনর মেধয্ eবং রািt o িদবেসর পিরবতর্েনর মােঝ বুিdমান
েলাকেদর জনয্ বh িনদশর্ন রেয়েছ।’
‘যারা দঁািড়েয় eবং বেস আর িনেজেদর পা র্েদেশ ( েয়) আlাhেক sরণ কের eবং
আকাশসমূহ o পৃিথবীর সৃজন সmেকর্ িচnা কের eবং বেল, েহ আমােদর pভু-pিতপালক! তুিম
eসব িকছু বৃথা সৃি কর িন। তুিম পিবt, aতeব তুিম আমােদরেক আgেনর আযাব হেত রkা
কেরা।’ (সূরা আl iমরান: 191-192)
e আয়াত d’িটেত আlাh তা’লা মানুেষর কােছ e িবষয়িট সুs করার জনয্ আমােদর মেনােযাগ
আকষর্ণ কেরেছন েয, সবিকছু েখাদা তা’লাi সৃি কেরেছন। ei সৃজেনর মেধয্ আকাশসমূহ o পৃিথবীর
সবিকছুi anভূর্k আর মানুষo ei সৃি রi eকিট aংশ। মানুেষর কলয্ােণর জনয্, তার কাজকমর্ eবং
িব ােমর জনয্ িদন o রােতর িবধান কেরেছন। eক sােন বেলেছন, যিদ েকবল িদনi হেতা আর রাত না
আসেতা তাহেল েতামােদর aবsা কীrপ হেতা? আর রাতi যিদ িচরsায়ী হেতা তাহেল মানুেষর aবsা
েকমন হেতা? eসব েদেশ, aথর্াৎ পা ােতয্র েদশসমূেহ জিরপ চালােল েদখা যােব, শীতকােল িদন খুবi
েছাট হেয় যায় আর রাত দীঘর্ হয়। আপনারা েদেখ থাকেবন, সাধারণত e িদনgেলােত মানিসক চাপ বা
িবষাদgs (Depression) েরাগীর সংখয্া aেনক েবেড় যায়।

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

eিট আlাh তা’লার পরম aনুgহ েয, িতিন রাত o সৃি কেরেছন, আর িদনo; d’িট পৃথক সময়
বািনেয়েছন। eেত সামানয্ পিরবতর্ন eেলi, েযমন েছাট িদন আসেলi যখন আেলা কেম যায় তখন
eসব েদেশ বসবাসকারী eবং eখানকার আবoহাoয়ােত aভয্s হoয়া সেtto তােদর মােঝ িবষnতা
(Depression) েদখা েদয়।
eিট মানুেষর pিত আlাh তা’লার aেনক বড় eকিট aনুকmা। ei িদন o রাত িবিভn ঋতুেত
পিরবিতর্ত হেত থােক। কখনo রাত েছাট হেয় যায় আবার িদন দীঘর্ থােক, আবার কখনo িদন েছাট হেয়
যায় আবার রাত দীঘর্ হয়, aথবা aেনক সময় িদবা-রািtর ৈদঘর্ সমান হেয় থােক। সুতরাং, মানুেষর জনয্
আlাh তা’লা ei পিরবিতর্ত ঋতু e জনয্ সৃি কেরেছন যােত, e কারেণ েস আlাh তা’লার pশংসা
কীতর্ণ কের। aথর্াৎ, েখাদার কেতা বড় aনুgহ! যিদ eকi ধরেনর িজিনষ বা আবহাoয়া হয় আর েকান
পিরবতর্ন না আেস, তাহেল মানুেষর িবষnতায় (Depression) আkাn হoয়ার আশংকা থােক।
পিরবতর্নশীল পিরেবশ সৃি কেরেছন যােত pকৃিতেত েয ৈবিচt েরেখেছন তাo pকািশত হেত থােক।
যিদ আমরা দৃি েদi তাহেল েদখা যােব েয, সাধারণত েবিশরভাগ সময় আেলা থােক। বছের েছাট
িদেনর সংখয্া তুলনামূলকভােব কম আর বড় িদেনর সংখয্া েবিশ। eিটo আlাh তা’লার িবরাট aনুgহ।
aতeব আlাh তা’লা বেলন, বুিdমান তারাi যারা ei পিরবতর্নশীল ঋতু eবং িদবেসর pিত দৃি েদয়।
তারপর আlাh তা’লার aনুgহ sরণ কের তঁার pিত কৃতj হয়। িতিন েযভােব মানুেষর pকৃিত সৃি
কেরেছন েস েমাতােবক মoসুম বা ঋতুেত ৈবিচt েরেখেছন। ei দৃি েকান হেত আমােদর বেলেছন, ei
েয পিরবতর্নশীল িদন-রাত eর েথেক eবং আেলাকjjল িদন হেত মানুেষর িশkা gহণ o
আধয্ািtকভােব uপকৃত হoয়া uিচত।
আlাh তা’লার নূর বা েসi েজয্ািত, যা েখাদার পk হেত আেস েসi আধয্ািtক দূয্িত, যা আlাh তা’লা
িনজ িবেশষ বাnােদর মাধয্েম পৃিথবীেত েpরণ কেরন তা, েথেক লাভবান হoয়া uিচত। েসসব
েpিরতেদর সnান করা uিচত। তারা েয বাতর্া িনেয় আেসন, আlাhর সাহাযয্ কামনা কের-তঁার সমীেপ
িবনত হেয় asীকােরর পিরবেতর্ তঁার সতয্তােক gহণ করার pিত মেনােযাগ িনবd করা pেয়াজন। eমন
কমর্i মানুষেক েখাদা eবং তঁার iবাদেতর pিত আকৃ কের। eবং তঁার aনুgহ o কৃতjতা pকাশকারী
মানুেষ পিরণত কের।
আমরা েসৗভাগয্বান! কারণ, মহানবী (সা.)-eর িdতীয় আিবভর্াবেক শনাk কের েসi েজয্ািত হেত aংশ
লাভ করিছ যা e যুেগ আমােদর আিtক unিতর জনয্ আlাh তা’লা েpরণ কেরেছন। িকnt আlাh তা’লা
বেলন, aংশ লাভ করা eবং কলয্াণ পাoয়ার জনয্ ধুমাt সনাk করা eবং েমেন েনয়াi যেথ নয়,
বরং আlাh তা’লার িযkর (sরণ-iবাদত) eকাn আবশয্ক। েযমন িdতীয় আয়ােত বেলেছন,

ِ َ ﻳﺬ ﻛُ ﺮون
ِ َّ aথর্াৎ, যারা দঁািড়েয় eবং বেস আর িনেজেদর
ﻮﺑﻬﻢ
ّ َ ُ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ِ ِ ُ ﻮدا وَ ﻋ َ َ ُﺟﻨ
ً ُﻗﻴﺎﻣﺎ وَ ُﻗﻌ
ً َ َ اﻪﻠﻟ

পা ের্ দেশ ( েয়) আlাhেক sরণ কের।

َ َ َ  وeবং আকাশসমূহ o পৃিথবীর সৃজেনর বয্াপাের িচnা
ِ
ِ ْ َ ْ ﻤﺎوات
واﻷرض
َ ّ ﺮون ِﰲ َﺧ ﻠ ْ ِﻖ
َ ُ ﻳﺘﻔَ ّﻜ
َ َ َ اﻟﺴ
َ

কের; কীভােব আlাh তা’লা আকাশ o পৃিথবী সৃি কেরেছন।

ِ َ ّ ﻋﺬاب
اﻟﻨﺎر
َ َ ﺧﻠﻘﺖ
ً ِ َ ﻫﺬا
َ َ َ ْ ُ ﺑﺎﻃﻼ
َ ِ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
َ َّ َ তারা eকথা বলেত বাধয্ হয় েয ‘েহ
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ َﻣﺎ
َ َ َ ﻓﻘﻨﺎ

আমােদর pভু-pিতপালক! তুিম eসব িকছু বৃথা o aকারেণ সৃি কর িন।’ বরং pেতয্ক সৃি র
িপছেন eকিট মহৎ uেdশয্ আেছ। ei পৃিথবীেত আlাh তা’লার যত সৃি রেয়েছ তা িবষাk
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

pািণi েহাক না েকন তা সৃি করারo uেdশয্ আেছ। ‘তুিম পিবt, aতeব তুিম আমােদরেক
আgেনর আযাব হেত রkা কেরা।’ আমরা েতামােক asীকার কের eবং েখাদা িহেসেব েতামায়
pতয্াখয্ান কের েকাথাo আgেনর আযােব না পিতত হi।
আlাh তা’লার েpিরত পুrষেক মানার পর দািয়t আেরা েবেড় যায়, aথর্াৎ eরপর আlাh তা’লার িযkর
বা sরেণর pিত মেনােযাগ িনবd হoয়া চাi eবং সদা তঁার pিতিট সৃি েক েদেখ hদেয় কৃতjতার
েpরণা সৃি হoয়া uিচত। যখন িযkর করা হেব, তখন iবাদেতর pিত মেনােযাগ িনবd হেব। আর
iবাদেতর pিত যখন মেনােযাগ িনবd হেব, তখন আlাh তা’লার িনেদশর্াবলী েমেন চলার pিত
মেনােযাগ িনবd হেব। aতeব, eিট eমন eকিট বৃt যার সীমানাভূk হেয় মানুষ সবর্দা েনকী (পুণয্) o
কৃতjতার েpরণায় udুd থােক; েনকীর uপর pিতি ত হয়, পুণয্কমর্ করার েতৗিফক পায়, eবং
কৃতjতার েpরণায় সমৃd থােক।
েয বাnা আlাh তা’লােক িচেন বা েচনার েচ া কের, আlাh তা’লা আকাশ o পৃিথবীেত যা িকছু সৃি
কেরেছন তার pিত aিভিনেবেশর ফেল েস বাnার িব াস দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর হেত থােক। ei eলাকায়
আমরা aেনক uঁচু পবর্ত, গভীর খাদ, জলpপাত, নদী-নালা o িঝল েদখেত পাi। েলক িডিsক বলা হয়
e a লেক, aেনক িঝল আেছ eখােন। eসবিকছু েখাদার aিst pকাশ কের। েসসব িকছুর িচt তুেল
ধের যা আlাh তা’লা আমােদর কলয্ােণর জনয্ সৃি কেরেছন। যিদ আমরা িব জগেতর নকশা েদিখ,
দূরিবkেণর মাধয্েত তারা িব জগেতর েয িচt ধারণ কেরেছ, নktপুে র িভেড়র মােঝ আমােদর ei
পৃিথবী তুc o aিত kুd eকিট িবnু বেল পিরদৃ হয়; বরং েলখা হয় েয, আমােদর পৃিথবী eখােনi
েকান sােন হেব ।
ei পৃিথবীেতi আlাh তা’লা eমন aগিণত িজিনষ সৃি কেরেছন মানুষ যিদ তা েদেখ তাহেল নতুন
বেল মেন হয়। েকােনা রাsায় চেল যান বা েকােনা জ েল চেল যান, েকােনা নদীর তীের দঁাড়ান, েকােনা
মrভূিমেত দnায়মান েহান আপিন নতুন আি েক েখাদা তা’লার কুদরত েদখেত পারেবন। নুতন মিহমায়
pাকৃিতক েসৗnেযর্র িবকাশ েচােখ পড়েব। যা েখাদা তা’লার pভুেtর uপর িনি ত িব ােসর জn েদয়।
eিটo eকজন আহমদীর সাতntতা; যুগ iমামেক শনাk কের eসব িজিনেষর pিত তার বিধর্ত মেনােযাগ
িনবd হেয়েছ। আlাh তা’লার সৃি েকৗশেলর pিত, তঁার কুদরত o সৃি র pিত মেনােযাগ িনবd হেব।
পkাnের eকজন িবখয্াত কিব আlামা iকবাল আlাh তা’লার কােছ aিভেযােগর আদেল eকিট কিবতা
রচনা কেরিছেলন যার িশেরানাম িছল ‘িশkoয়া’ (aিভেযাগ নামা):
‘েহ আlাh তা’লা! আমার কােছ rপকভােব ধরা দাo।’
মুসলমান আেলম িছল eবং aেনক বড় িশিkত িছল, িকnt আlাহ তা’লার সৃি েক েদেখo তঁােক িচনেত
পােরিন। িকnt eকজন আহমদী নারী, িযিন যুগ iমােমর িpয় dিহতা িছেলন। িতিন তঁার েkােড় িশkা
েপেয়েছন eবং eর utর িলেখেছন;
পবর্ত শৃে আমায় েদখ (গগনচুmী পবর্েত আমায় সnান কর) গভীর খােদ আমােক সnান কর,
আমােক সnান কর ভূমnেলর গভীের। েখাদা তা’লার pেতয্ক সৃি েতi আিম rপকভােব পিরদৃ
হেবা। আমার সৃি েদেখ আমার কথা মেন পড়া uিচত।
e হেc eকজন আহমদীর aননয্ ৈবিশ য্, েয সবিকছু েদেখ পূেবর্র তুলনায় aিধক আlাh তা’লার
পিরচয় লাভ কের আর তার ঈমান দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর হেত থােক।
আlাh তা’লা বেলেছন, আকাশসমূহ eবং পৃিথবী আমা কতৃক সৃ । aনয্ানয্ gহ আমরা েকবল দূর
েথেকi েদেখিছ, আর িবjানীরা sীয় jান েমাতােবক িকছুটা ধারণা কের eবং ঝাপসা কতক ছিব েদেখ
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e সmেকর্ আমােদর aবিহত কেরেছন। তেব আমরা eর গভীর jান রািখনা। তেব ei ভূপৃ - েযখােন
েখাদা তা’লা আমােদর আবাদ কেরেছন - ei পৃিথবীেতi আlাh তা’লার িবিভn সৃি ৈশলী o কুদরেতর
িবsয়কর দৃশয্ েদখা যায়। e হেc আlাh তা’লার মিহমা। aিধকnt, যখন আমরা ei আয়ােতর pিত
তাকাi যা েসi যুেগ, aথর্াৎ 14/15 শতাbী পূেবর্ আরেবর মrভূিমেত eমন eকজন মানেবর pিত
aবতীণর্ হেয়েছ, পািথর্ব jান বলেত যঁার িকছুi িছল না। িকnt আlাh তা’লা sীয় jােনর িভিtেত eিট
aবতীণর্ কের তঁােক কােমল বা পিরপূণর্ মানেব পিরণত কেরেছন। eরপর, িতিন (সা.) আমােদরেক
aবিহত কেরেছন ফেল eিট iসলাম eবং মহানবী (সা.)-eর সতয্তার uপর আবশয্কীয় ভােব eক
ঈমােনর জn েদয়। আlাh তা’লা েসi যুেগ-যখন িবjান eেতাটা unিত কেরিন তখন আকাশ o পৃিথবীর
সৃজন সmেn িবিভn gঢ় রহসয্ বণর্না কেরেছন। তারপর আlাh তা’লা বেলেছন, e সৃি েদেখ eকজন
মানুষ বেল oেঠ,

ِ َّ ﻋﺬاب
اﻟﻨﺎر
َ َ ﺧﻠﻘﺖ
ً ِ َ ﻫﺬا
َ َ َ ْ ُ ﺑﺎﻃﻼ
َ ِ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
َ ْ َ َ َﻣﺎ
َ َ َ ﻓﻘﻨﺎ

aথর্াৎ, েহ েখাদা! তুিম eসব িকছু eমন সৃি কেরছ যা িমথয্া নয় বা বৃথা নয়। aতeব আমােদরেক
কখনo eমন বািনo না যারা eেক িমথয্া বা বৃথা মেন করেব। আর eর ফেল েতামার iবাদেতর বয্াপাের
েযন আমরা rেkপহীন না হেয় পিড়, েযন েতামার iবাদত িবমুখ না হi েকননা eর ফেল েতামার শািs
পাoয়ার আশ া থােক।
aতeব আমরা যখন কুরআন পাঠ কির, িবjান eবং িবিভn সৃি সmেকর্ কুরআেনর আয়াতসমূেহর pিত
মেনািনেবশ কির তখন আlাh তা’লার pিত ঈমান aিধক দৃঢ় হয়। iসলােমর সতয্তা আমােদর সmুেখ
আেরা s হয়। তাi pেতয্ক আহমদীেক e িবষেয়র pিত দৃি েদয়া pেয়াজন। আlাh তা’লা যা িকছু
সৃি কেরেছন তা আমােদর সামেন আlাh তা’লার aিsেtর pমাণ। যারা বেল, েখাদার েকােনা aিst
েনi, যিদ তারা দৃি িনবd কের তাহেল েদখেব ei পৃিথবীেতi আlাh তা’লার aগিণত সৃি রেয়েছ যা
আlাh তা’লার aিsেtর pমাণ বহন কের।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘পিবt কুরআেন ঐসব েলাক যারা বুিdমতােক কােজ লাগায় তােদরেক ‘uলুল আলবাব’ বলা
ِ َ ﻳﺬ ﻛُ ﺮون
হেয়েছ। eরপর বেলেছন ﻮﺑﻬﻢ
ّ َ ُ ْ َ  اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ َﻦ। e আয়ােত আlাh তা’লা
ً ُﻗﻴﺎﻣﺎ وَ ُﻗﻌ
ْ ِ ِ ُ ﻮدا وَ ﻋ َ َ ُﺟﻨ
ً َ َ اﻪﻠﻟ
িdতীয় িদক যা বণর্না কেরেছন তা হেলা, ‘uলুল আলবাব’ বা সিঠক jান তারাi রােখন যারা
uঠেত-বসেত আlাh জাlা শানুhর িযkর কেরন। e ধারণা করা uিচত নয় েয, jান o pjা
eমন িবষয় যা aনায়ােস aিজর্ত হেত পাের। না, বরং সিতয্কার িবচkণতা o বুিd আlাh
তা’লার pিত সমিপর্ত হoয়া ছাড়া লাভ হেতi পাের না।’
সিঠক jান েসi পায় েয আlাh তা’লার pিত িবনত হয়। তঁার কােছ সাহাযয্ pাথর্না কের। তঁার সৃি ৈশলী
eবং তঁার সৃি র pিত aিভিনেবশ কের। িতিন (আ.) বেলন,
‘e জনয্i বলা হেয়েছ, মু’িমেনর দূরদিশর্তােক ভয় কর।’
মু’িমন aতয্n িবচkণ হেয় থােক।
‘েকননা েস ঐশী নূেরর আেলােক েদেখ থােক। সিতয্কার িবচkণতা eবং pকৃত jান েযভােব
eখনi আিম বণর্না কেরিছ কখনi লাভ হেত পাের না যতkণ পযর্n tাকoয়া না থাকেব। যিদ
েতামরা সফল হেত চাo, তাহেল বুিd খাটাo, িচnা-ভাবনা কর। aিভিনেবশ eবং িচnা-ভাবনা
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করার জনয্ পিবt কুরআেন বারংবার তািগদ েদয়া হেয়েছ। ‘িকতােব মাকনূন’ (pcn িকতাব)
eবং পিবt কুরআেনর pিত গভীর মেনািনেবশ কেরা, পিবt sভােবর aিধকারী হo। েতামােদর
hদয় যখন পিবt হেব eবং বুিdমtার সােথ কাজ করেব, tাকoয়ার পেথ িবচরণ করেব তখন
ِ َ ّ ﻋﺬاب اﻟﻨ
e d’েটার সিnর ফেল eমন aবsা সৃি হেব ﺎر
َ َ ﺧﻠﻘﺖ
ً ِ َ ﻫﺬا
َ َ َ ْ ُ ﺑﺎﻃﻼ
َ ِ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
َ ْ َ َ  َﻣﺎeর
َ َ َ ﻓﻘﻨﺎ
িন েতামােদর anর হেত িনগর্ত হেব।’
যখন tাকoয়ার পেথ পা পড়েব, িবেবক-বুিd খাটােব, আlাh তা’লার pিত িবনত হেব পিবt কুরআেন

pিনধান করেব, তখনi pকৃত aেথর্ ﺑﺎﻃﻞ ا
ً ِ َ ﻫﺬا
َ َ ﺧﻠﻘﺖ
َ َ ّ َ aথর্ বুঝেত পারেব। তারপর hদয় হেত
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ َﻣﺎ

ِ َ ّ ﻋﺬاب اﻟﻨ
ﺎر
َ َ َ ْ ُ eর েদায়া িনগর্ত হেব। aথর্াৎ, েহ আlাh! তুিম পিবt। আমােদর ভুল- ািn
َ ِ َ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
َ َ َ ﻓﻘﻨﺎ
kমা কর। আমােদর পাপ kমা কর। আমােদরেক সবর্দা েসi পেথ পিরচািলত কর যা েতামার সntি র
পথ। যােত আমরা আযাব হেত রkা পাi। আgেনর আযাব হেত রkা পাi। হযরত মসীh মouদ (আ.)
বেলন,
‘তাহেল েতামােদর anর হেত ei িন িনগর্ত হেব। তখন বুঝেত পারেব েয, ei সৃি বৃথা নয়
বরং তা pকৃত s ার সতয্তা o eবং aিsেtর pমাণ বহণ কের।’
e হেলা আসল তtt। যখন মানুষ e িবষয়gেলা aনুধাবন করেব তখন আlাh তা’লা িযিন pকৃত s া,
িযিন সৃি র সবিকছুর s া তঁার aিsেtর pমাণ েতামােদর কােছ সুs হেব। িতিন (আ.) বেলন,
তখন বুঝেত পারেব েয, ei সৃি বৃথা নয় বরং pকৃত s ার aিsেtর pমাণ বহন কের। যােত
ধেমর্র সহায়ক িবিভn jান o িবjান pকািশত হয়।’
eসব jান ধেমর্র সহায়তার জনয্i েদয়া হেয়েছ। eরপর আlাh তা’লা মানুষেক েয বুিd িদেয়েছন তার
মাধয্েমi মানুষ তা aজর্ন কের।
আজেক িবjােনর েয unিত পিরদৃ হয় আlাh তা’লা পূেবর্i ei unিতর কথা পিবt কুরআেন বণর্না
কেরেছন। মানুষ পািথর্ব জগেত jােনর সকল শাখায় unিত করেব। িকnt আlাh তা’লার সাহাযয্ ছাড়া তা
সmব নয়। eর pিত aিভিনেবশ করেল হেব। িবjানীেদর সmেকর্ বলা হয়, যখন তারা গভীর ভােব েকান
িবষেয়র pিত aিভিনেবশ কের কের তখন তােদর uপরo iলহামী aবsার মেতাi eকিট aবsা িবরাজ
কের। েসসময় তারা েখাদার কােছ pাথর্না কrক বা না কrক িকnt পির ম eবং aধয্বসায় dারা েকােনা
িজিনষ পাবার জনয্ aিবরাম সাধনা কের; eজনয্ তারা ajাতসাের আlাh তা’লার সাহাযয্o কামনা
কের। তখন আlাh তা’লা তােদর জনয্ পথ unুk কেরন eবং তােদর নতুন পথ pদশর্ন কেরন।
আlাh কrন যােত আমরা pকৃত aেথর্ তঁার iবাদতকারী হi eবং তঁার সৃি জগত েদেখ তঁার সmেকর্
ভাবেত িশিখ। তঁার aিsেtর pিত িব াস দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর করেত থািক, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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