ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘লিতফ’ (পরম সদয়)

েখাদা তা’লার ‘লিতফ’ (পরম সদয়) ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন, হাদীস eবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn
udৃিতর আেলােক তtপূণর্ আেলাচনা
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
17i eিpল, 2009iং

*  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 * اﻟ َّ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
ُ ََْ

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)
আlাh তা’লা পিবt কুর’আেনর িবিভn আয়ােত eমন কতgেলা িবষয় বণর্না কেরেছন, যােত তঁার বাnার uপর
aনুgহ o দয়ার িবষয়িট িবিভnভােব uেlখ রেয়েছ। েসgেলােক িতিন তঁার gণবাচক নাম ‘লিতফ’ eর aধীেন বণর্না
কেরেছন। eখন আিম eসব আয়াত, o eর িবষয়বst হেত িকছুটা uেlখ করেবা। িকnt eর পূেবর্ ‘লিতফ’ শেbর
aথর্টাo পির ার কের িদিc, যা aিভধান বা কুর’আন করীেমর িবিভn আয়ােতর আেলােক তফসীরকারীরা বণর্না
কেরেছন।
‘আকরাব’ eকিট aিভধান gn, eেত ‘লিতফ’ শেbর aথর্ করা হেয়েছ, দয়া o aনুgহকারী। আlাh তা’লার
সুnরতম নামসমূেহর eকিট। eেkেt eর aথর্ হেলা, িনজ বাnােদর pিত aনুgহকারী, িনজ সৃি র sাথর্ o
মুনাফােক দৃি েত েরেখ দয়া o aনুgহবশত তােদরেক দান করা। তােদর সােথ সদাচারেণর িসdাn gহণকারী। িযিন
সূkািত-সূk, o eকাn েগাপনীয় িবষেয় সিবেশষ jাত।
‘আlামা কুরতুিব’ e শেbর aথর্ করেত িগেয় বেলেছন,
বাnার pিত আlাh তা’লার সদয় হoয়া, তােদরেক সৎকমর্ করার সামথর্ দান করা eবং তােদরেক পাপ
হেত রkা করা। ‘মুলােতফত’ বা aনুgহ করার িবষয়িটo eখান েথেকi udুত।
eরপর, যুনােয়দ েবাগদাদী (রহ.) িলেখেছন,
‘লিতফ’ েসi সtা িযিন েতামার hদয়েক েহদায়ােতর আেলায় আেলািকত কেরেছন, খাদয্ dারা েদহ
pিতপালন কেরেছন, পরীkার সময় েতামার uপর aিভভাবকেtর ছায়া দান কেরেছন, eবং তুিম যখন
aিgsুিলে পিতত হo তখন িতিন েতামার িনরাপtা িবধান কেরন আর িনজ আ েয়র জাnােত েতামােক
pিব কেরন।
‘আl কুরাজী’ বেলন,
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‘লিতফুম িবল iবাদ’ eর aথর্ হেc, আেদশ দান eবং িহসাব gহেণ বাnার pিত aতয্n েকামল। েকu
েকu বেলেছন, ‘লিতফ’ িতিন িযিন-তঁার বাnার pশংসনীয় gণাবলী pকাশ কেরন িকnt dবর্লতা েঢেক
রােখন।
আর e িবষয়িট-i মহানবী (সা.)-eর e কথায় বিণর্ত হেয়েছ েয,
‘iয়া মান আযহারাল জািমলা oয়া সাতারাল কাবীহা’
aথর্াৎ, েহ েসi েখাদা! িযিন ভাল িবষয়gেলা pকাশ কেরন eবং মn িবষয়gেলা েগাপন রােখন।
‘আল লিতফ’ শেbর আেরকিট aথর্ করা হেয়েছ েয,
িযিন তুcািততুc কুরবািন gহণ কের মহা pিতদান িদেয় থােকন।
আেরকিট aথর্ করা হেয়েছ, ‘লিতফ’ িতিন, িযিন েসi বয্িk যার সমs কাজ িবশৃ ল o িবিkp eবং aসcল eমন
বয্িkর কাজেক সুশৃ ল o সুিবনয্s কেরন আর তােক সcলতা pদান কেরন। eছাড়া e aথর্o করা হয়, িযিন
aবাধয্েক ধৃত করার েkেt তাড়াhড়া কেরন না eবং েয তঁার িনকট আশা রােখ, িতিন তােক বয্থর্ কেরন না। েকu
েকu ‘লিতফ’ শেbর aথর্ কেরেছন, ‘লিতফ’ িতিন, িযিন তttjানীেদর anজর্গেত আপন সtা pকােশর মাধয্েম eক
pদীপ pjjিলত কেরন, েসাজা সরল পথেক তার িবচরণsল বািনেয় েদন eবং িনজ aনুgহপূণর্ বয্বহাের pবল
বষর্ণশীল বৃি র আদেল তােক pভূত েনয়ামত দান কেরন।
‘খাতািবক’ বেলন,
বাnার সােথ utম বয্বহারকারী েসi সttােক ‘লিতফ’ বলা হয়, িযিন eমন সব িদক েথেক দয়া o aনুgহ
কের থােকন যা বাnা জােন, আবার তােদর জনয্ কলয্ােণর uপকরণ eমন sান হেত সৃি কেরন, যা তারা
কlনাo করেত পাের না।
েকােনা েকােনা uলামার মেত ‘লিতফ’ িতিন, িযিন িবষয়ািদর সূkতা সmেকর্o সিবেশষ aবগত রেয়েছন। eর
সুs eকিট aথর্ হেc, সূk দৃি েত pতয্kকারী।
ei সমs কথার সার কথা হেc, আlাh তা’লার িসফেত লিতফ েয সকল aথর্ ধারণ কের তাহেলা:
(1)

আlাh তা’লা তঁার ei gণবাচক নাম aনুসাের েহদায়ােতর আেলােত sয়ং আেলািকত কেরন।

(2)

িযিন তঁার লিতফ ৈবিশ aনুসাের আমােদর ৈদিহক o আধয্ািtক িবকাশ সাধন eবং pিতপালেনর
uপকরণ সৃি কেরন।

(3)

আমােদর পরীkার সময় িতিন আমােদর বnু o aিভভাবক হেয় থােকন।

(4)

িতিন আমােদরেক জাহাnাম হেত বঁাচার uপায় েশখান।

(5)

িতিন আমােদরেক কে র সময় রkা কেরন।

(6)

িসফেত লিতেফর মাধয্েম িতিন আমােদর dবর্লতা েঢেক রােখন।

(7)

িতিন তঁার ei িসফেতর জনয্ আমােদর নগনয্ সব কুরবািনর aেনক বড় o মহান pিতদান িদেয়
থােকন।

(8)

তঁার িসফেত লিতেফর কারেণ মানুষেক শািsদান o পাকড়াo করার েkেt তাড়াhড়া কেরন না।

(9)

eর আেরকিট aথর্ হেc, ei িসফেতর aধীেন aিত সূk দশর্ন o pিতিট িবষেয়র uপর সুগভীর
দৃি রাখা।
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আlাh তা’লা কুর’আন করীেম ‘লিতফ’ ৈবিশে য্র সােথ সmকর্যুk আয়ােত e িবষয়সমুেহর uেlখ কেরেছন।
কুর’আন করীেমর সূরা আn আেমর 104 নmর আয়ােত আlাh তা’লা বেলন:
ِ َ ْ ﻄﻴﻒ
ُ ِ ْ ُ َﺑﺼﺎر وَ ُﻫ ﻮ
ُ ِ َ ّ ﺑﺼﺎر وَ ُﻫ ﻮ َ اﻟﻠ
ُ ُ ِ ْ ُ َﻻ
َ َ ْ َ ﻳﺪرك ْاﻷ
ُ َ ْ َ ﺗﺪرﻛﻪ ْاﻷ
ُ اﳋﺒﲑ
েকােনা দৃি তােক েপেত পাের না, তেব হঁয্া, িতিন িনেজi দৃি েত ধরা েদন। িতিন aতীব সূkদশর্ী eবং
সবর্jাত। (সূরা আl আনাম: 104)
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
বসারাত eবং বাসীরাত তঁার গভীরতায় েপঁৗছেত পাের না।
aথর্াৎ েতামােদর দৃি eবং anদৃর্ি তঁােক আয়tt করেত পাের না। aথর্াৎ, আlাh তা’লার aেnষেণর েkেt েচ া
যিদ eিট হয় েয, আমরা তােক েদখেবা তাহেল েজেন রাখ েয, eিট aসmব। েকননা, আlাh তা’লা বেলেছন, িতিন
‘লিতফ’, িতিন eমন eক েজয্ািত যা দৃি েগাচর হoয়া সmব না। তেব হঁয্া, eটা যার uপর pিতফিলত হয় তােক
eমন ভােব আেলািকত কের েয, িতিন আlাh তা’লার সাহাযয্ o িনদশর্েনর pদশর্নsল হেয় যান। নবীগণ সবেচেয়
েবিশ e েজয্ািত েপেয় থােকন। আর আমােদর মিনব o মoলা হযরত মুহাmদ (সা.) e েজয্ািত সবেচেয় েবিশ লাভ
কেরেছন। িকnt যারা an িছল, যােদর বািহয্ক দৃি eবং anদৃর্ি dবর্ল িছল, তারা eসব িবষয় েদখেত পায়িন। তারা
তঁার কলয্াণধারা হেত বি ত হেয়েছ।
যারা বুিdমান গণয্ হেতা eবং যারা জািতর েনতা িছল, আlাh তা’লার েজয্ািত তােদর েচােখ পেড়িন। িকnt দিরd
মানুষ, যােদর মােঝ িছল সিতয্কার eকাgতা o pেচ া, যারা চাiেতন েয আlাh তা’লার আেলা েযন তােদর িনকট
েপঁৗেছ, তারা মুহাmদ (সা.)-eর মােঝ আlাh তা’লার নূেরর pিতফলন েদেখেছন। কােজi আlাh তা’লার নূর
েচনার জনয্ েকােনা পািথর্ব বুিd, িশkা, সmান, রাজt বা িবেশষ মযর্াদার pেয়াজন েনi। বরং আlাh তা’লা িনজ
িসফেত লিতেফর আoতায় pেতয্ক hদেয়র uপর aতয্n সূkদৃি রােখন eবং e িবষেয় িতিন সময্ক aবগত েয,
যখন িতিন েদেখন েয, আেলাকসnানীর hদেয় eক আকাঙkা রেয়েছ eবং সিতয্কােরর আকাঙkা রেয়েছ, তখন
িতিন sয়ং eমন uপকরণ সৃি কেরন যার মাধয্েম নবীগণ েয আেলা িনেয় আগমন কেরন, জাগিতক দৃি েকান েথেক
েস বয্িk েকােনা মযর্াদার aিধকারী না হেলo তা েদখেত পায় eবং তার জনয্ আধয্ািtক িরিযেকর বয্বsা হেয়
যায়। কােজi যিদ আকাঙkা সতয্ হয়, তেব আlাh তা’লা তঁার িনজ িসফেতর বিহঃpকাশ ঘিটেয় বাnার
েহদায়ােতর uপকরণ সৃি কেরন।
েযভােব আিম আেগi বেলিছ, আlাh তা’লা তঁার নবীগেণর মাধয্েম sীয় েজয্ািতর বিহঃpকাশ ঘিটেয় থােকন। যারা
তঁার eকtবাদ pিত ার জনয্ eেস থােকন, তঁারা আlাh তা’লার নূর িনেয় েতৗিহেদর আেলার সবর্t িবcুরণ ঘিটেয়
থােকন। আর মহানবী (সা.)-eর মাধয্েম পৃিথবীেত e নূর সবর্ািধক pসারতা লাভ কেরেছ। েকননা পূণর্তম মানবi
আlাh তা’লার সtার সবর্ািধক বুৎপিt লাভ করেত েপেরিছেলন। তঁার ei পিরপূণর্ uপলিbর কারেণi িতিন আlাh
তা’লার রং-e পিরপূণর্rেপ রিঙন হেয়েছন eবং ঐশীgণাবিলর pিতফলনsেল পিরণত হেয়েছন। েযভােব হযরত
মসীহ মouদ (আ.) পেদয্ eকsােন বেলেছন:
“নূর লায়া আসমান েছ, খুদ ভী oh eক নূর েথ”
(aথর্াৎ, আেলা eেনেছন আকাশ হেত িযিন িনেজo eক আেলা-i িছেলন। - aনুবাদক)

আঁ হযরত (সা.)-eর দাসেtর জনয্, বতর্মান যুেগ আঁ হযরত (সা.)-eর pকৃত দাসেক েসi নূের আেলািকত
কেরেছন। েযভােব িতিন (আ.) িনেজর সmেকর্ বেলেছন,
“আজ uন নূেরাকা eক েজাড় হয্া iস আিজয ময্া, িদলেকা iন নূেরাকা হার রং িদলায়া হামেন। যাবেছ iেয়h
নূর িমলা নূের পয়াmরেছ হােমঁ, জাতেছ হাক কী oজুদ িমলায়া হামেন।”
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(aথর্াৎ, বতর্মান যুেগ ei aধেমর মােঝ েসi আেলার েজায়ার বiেছ, ei আেলার সকল রং-e আমরা িনজ hদয়েক
আেলািকত কেরিছ। নবী (সা.)-eর আেলা েথেক ei আেলা লাভ করার পরi আমরা েখাদার সttায় িবিলন হেয় েগলাম। aনুবাদক)

সুতরাং আজ আlাh তা’লার ei uিk:
ﺑﺼﺎر
ُ ِ ْ ُ َوَ ُﻫ ﻮ
َ َ ْ َ ﻳﺪرك ْاﻷ
তােদর েkেt পূণর্ হয়, যারা তােদর hদয়েক পিবt কের, pকৃত aেথর্i আlাh তা’লােক েপেত চায় eবং তারা
মহানবী (সা.)-eর দাসেt আগমনকারী যুেগর iমামেকo gহণ কের।
(সূরা আl আনাম: 104)

eরপর আlাh তা’লা pিতিদন নবrেপ তঁার aিsেtর িবকাশ ঘিটেয় থােকন, eবং egেলা েদেখ, বাnা pকৃত
েতৗিহদ সনাk কের থােক। eক sােন মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
আঁ হযরত (সা.)-eর দাসেtর কারেণ আlাh তা’লার সttায় িতিন eকাকার হেয় যান আর eকাকার
হoয়ার কলয্ােণ িতিন েখাদা লাভ করার eক মাধয্েম পিরণত হেয়েছন।
আঁ হযরত (সা.)-eর দাসেtর কারেণ িতিন ei pকৃত েতৗিহেদর pকাশsল হেয় েগেছন। িতিন e আয়ােতর বয্াখয্া
করেত িগেয় eক জায়গায় বেলন,
আlাh তা’লার সttা সতত pcn, সmূণর্ভােব aদৃশয্ o eবং বh পদর্ার anরােল aবিsত। aতয্n gp,
aেনক দূের, েকােনা িচnা-ভাবনা তঁােক খুঁেজ েপেত পাের না।
েযভােব িতিন sয়ং বেলন,
ﺑﺼﺎر
ُ ِ ْ ُ َﺑﺼﺎر وَ ُﻫ ﻮ
ُ ُ ِ ْ ُ َﻻ
َ َ ْ َ ﻳﺪرك ْاﻷ
ُ َ ْ َ ﺗﺪرﻛﻪ ْاﻷ
aথর্াৎ, েকােনা দৃি o anদৃর্ি তােক েপেত পাের না, aপরিদেক তােদর সmেকর্ িতিন সময্ক aবগত eবং িতিন
তােদর uপর pবল। সুতরাং তঁার েতৗিহদ ধুমাt যুিkর মাধয্েম আয়tt করা সmব নয়। েকননা, েতৗিহেদর srপ
হেc, েযভােব মানুষ জাগিতক িমথয্া uপাসয্েদর বজর্ন কের, aথর্াৎ pিতমা, মানুষ, সূযর্-চnd iতয্ািদর iবাদত হেত
িবরত থােক; eকiভােব িনেজেদর aভয্nরীণ িমথয্া মা’বুদেক পিরহার করা uিচত। aথর্াৎ িনজs ৈদিহক o
আধয্ািtক kমতার uপর ভরসা করা হেত তথা আt াঘার মেতা পরীkা হেত িনেজেক বঁাচােনা uিচত। aতeব, e
েথেক বুঝা যায় েয, আtmিরতা পিরহার o রাসুলগেণর আঁচল ধরা বয্তীত পিরপূণর্ েতৗিহদ aিজর্ত হেত পাের না।
েয বয্িk িনজ েকােনা শিk-সামথর্েক আlাh তা’লার সােথ শিরক কের, েস কীভােব eেক রবাদী আখয্ািয়ত হেত
পাের?
(সূরা আl আনাম: 104)

সুতরাং, eটা হেc আlাh তা’লার েজয্ািত লাভ o pকৃত েতৗিহদ pিত ার জনয্ eকজন বাnার pেচ া। aথর্াৎ,
সবর্pথম িনেজর aভয্nরীণ িমথয্া মা’বুদgেলা তয্াগ করেত হেব। যিদ কােরা েভতর e aহংকার থােক েয, আিম
ধনী, জািতর েনতা eবং মুসলমানo, তাi আিম আlাh তা’লােক েপেয় েগিছ, আমার আর েকােনা িকছুর pেয়াজন
েনi, তেব eটা ভুল। আবার েকu যিদ eমন ধারণা েপাষণ কের েয, আিম ধমর্ীয় jান রািখ, আধয্ািtকতার েkেt
uঁচু মােগর্ aিধি ত eবং আমার িপছেন eক জনেগা ী আেছ, কােজi আিম আlাh তা’লা সmেকর্ বুৎপিt রািখ, তেব
eটাo ভুল। েকননা, e সব িকছুর anরােল eক gp aহংকার রেয়েছ, যার কারেণ েকােনা কাজi েনক িনয়য্েত করা
যায় না; েহাক-না তা আlাh তা’লার নােম িবচার-বয্বsা pিত ার েচ া, বা ধমর্েক চারিদেক ছিড়েয় েদয়ার দািব, বা
শিরয়ত pিত ার েচ া। েকননা, hদেয়র aহংকার dরীভূত হয়িন। তােদর িনেজর মােঝ িমথয্া uপাসয্েদর আিধপতয্,
েয কারেণ তারা যুগ iমামেকo asীকার কের। কােজi পেথর pিতবnক পদর্াi আlাh তা’লার েজয্ািত েপঁৗছার পেথ
বঁাধা হেয় আেছ।
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আlাh তা’লা বেলন, িতিন ‘লিতফ’ eবং ‘খবীর’ o। েযখােন িতিন eমন নূর, যা পিবt hদেয় pেবশ কের, েসখােন
hদেয়র aভয্nরীণ aবsার uপর তঁার সূkদৃি o রেয়েছ যার কলয্ােণ কার hদেয় িক আেছ েস সmেকর্ িতিন সময্ক
aবগত। যার hদয় িমথয্া মা’বুেদ ভরা, েয-সব দৃি পািথর্ব কামনা-বাসনার uপরi িsর, েসখােন আlাh তা’লার
নূর েপঁৗেছ না। তাi যিদ pকৃত aেথর্ আlাh তা’লার বানী: (সূরা আl আনাম: 104) ﺑﺼﺎر
ُ ِ ْ ُ َ وَ ُﻫ ﻮaথর্াৎ িতিন
َ َ ْ َ ﻳﺪرك ْاﻷ
sয়ং দৃি েত ধরা েদন হেত কলয্াণ লাভ করেত হয়, তেব িনজ hদয়েক পিবt করা আবশয্ক। আlাh তা’লা
আমােদরেকo ei েতৗিফক দান কrন।
aনয্ আেরক আয়ােত আlাh তা’লা বেলন,

ﺟﻌﻠﻬﺎ
ُ ْ َ ﻣِ ْﻦ
ْ َ ﻗﺒﻞ
َ َ َ َ ﻗﺪ
َ ِ َ ﻣِ ْﻦ
َ أن ﻧ َ َﺰغ
ْ
ْ ﺑﻌﺪ

ِ َ َ وﻗﺎلَ َﻳﺎ
ِ ْ َ َ ا ْﻟﻌ
ؤﻳﺎي
َ َ أﺑﺖ
ُ ِ ْ َ ﻫﺬا
َ َ ﺳﺠﺪا
ً َ ّ ُ ﻟﻪ
َ َ ْ ﺗﺄوﻳﻞ ُر
ُ َ ﺮش وَ َﺧ ّ ُﺮوا
ِ َ َ ﺣﺴ َﻦ ِﰊ ِإذ ْ أ َ ْﺧ
ِ ْ َ ْ ﺑﻜﻢ ﻣِ َﻦ
اﻟﺒﺪو
ْ ِ ّ ﺮﺟﲏ ﻣِ َﻦ ا
َ ْ َأ
َ َ ﻟﺴﺠ ِﻦ
ْ ُ ِ َ وﺟﺎء

ِ
ِ
ﻳﺸﺎءُ ِ ّ َ ُ ﻫ
َّ
اﳊﻜﻴﻢ
ِ َ وﺑﲔ إ ِ ْﺧ
َ ّ ِ ﻮﰐ
َ َ ﻟﻄﻴﻒ َِﳌﺎ
ٌ ِ َ رﰊ
ّ ِ َ إن
َ ْ َ َ ﻴﻄﺎن ﺑ َ ْ ِﲏ
ُ َ ْ اﻟﺸ
ُ َ ْ اﻟﻌﻠﻴﻢ
ُ َ ْ َإﻧﻪ ُ ﻮ

َ ﻮﻳﻪِ ﻋ
ْ َ َ وَ َر ﻓ َ َﻊ أ َﺑ
ًّ َ رﰊ
وﻗﺪ
ْ َ َ ﺣﻘﺎ
ِّ َ

aথর্াৎ, েস তার িপতা-মাতােক সmােনর সােথ আসেন বসাল (হযরত iuসুফ (আ.)-eর uেlখ হেc) eবং
তারা সবাi তার জনয্ েসজদাবনত হল। েস বলল, েহ আমার িপতা! ei হেc আমার aতীেত েদখা েসi
sেpর বয্াখয্া। আমার pভূ eেক সেতয্ পিরণত কের েদিখেয়েছন। িতিন আমার uপর aেনক aনুgহ
কেরেছন, যখন িতিন আমােক েজল েথেক েবর কেরেছন। শয়তান আমার eবং আমার ভাiেদর মােঝ
িবেভদ সৃি করার পর, িতিন েতামােদরেক মr eলাকা হেত (আমার িনকট) eেনেছন। িন য়i আমার pভূ
যার জনয্ চান aেনক দয়া o aনুgহ কের থােকন। িন য়i িতিন সবর্jানী o পরম pjাময়।
(সূরা iuসুফ: 101)

eটা হেc, সূরা iuসূেফর 101 নnর আয়াত। e আয়ােত হযরত iuসূফ (আ.) আlাh তা’লার ‘লিতফ’ িসফেতর
আoতায় তঁার দয়া o aনুgেহর uেlখ কেরেছন। তঁার পিবt hদেয়র aিধকারী হoয়ার কারেণ, বালয্কােলi আlাh
তা’লা তঁােক সতয্ sp েদিখেয়েছন। আজ যখন বংেশর সবাi eকিtত হেয়েছ তখন তঁার বালয্কােলর েসi sেpর
কথা মেন পেড় েগল, যা তখন পূণর্ হিcল। ভাiেদর aতয্াচার সেtto, আlাh তা’লা পরীkা o িবপদাপেদর যুেগ
তঁার বnু o aিভভাবক হেয়েছন, eবং সবর্দা তঁােক রkা কেরেছন। আজ জাগিতক দৃি েকান েথেকo uc মযর্াদায়
aিধি ত হoয়ার েkেt িতিন alিবsর েয কুরবািন কেরেছন, আlাh তা’লা তঁার িসফেত লিতেফর aধীেন
েসসেবর aেশষ pিতদান দান কেরেছন।
ধু হযরত iuসূফ (আ.)-i তঁার তয্ােগর ফল পানিন, বরং হযরত iয়াকুব (আ.)-o তঁার কুরবািনর pিতদান
েপেয়েছন। আlাh তা’লা তঁােক দীঘর্ায়ু দান কেরেছন eবং তঁার সnােনর জাগিতক সmানজনক মযর্াদাo তঁােক
েদিখেয়েছন। e িবষয়িট আlাh তা’লার ei িসফেতর েসi সকল aেথর্র িদেকo iি ত কের েয, আlাh তা’লা সব
ধরেনর িবপদাপদ o পরীkার সময় aিভভাবক হেয় থােকন। িপতা-পুt uভেয়র aিভভাবক িছেলন, ক হেত
পিরtাণ েদন, ৈধযর্য্ o মেনাবল o সৎসাহস েযাগান। eরপর, আlাh তা’লার ৈনকটয্pাp ei di িপতাপুেtর
মাধয্েম আlাh aনয্ েছেলেদরo সংেশাধেনর uপকরণ সৃি কের িদেয়েছন।
eখান েথেক আর eকিট িবষয়o বুঝা যায় েয, eেক aপেরর জনয্ েদায়া করার মাধয্েমo সংেশাধেনর রাsা খুেল।
সmকর্ যতটা ঘিন হেব বা সmেকর্ যতটা ঘিন তা pকাশ পােব, েদায়াo তেতাটা েজারদার হেব। e কারেণi আঁ
হযরত (সা.) sজািতর জনয্ aেনক েদায়া কেরেছন। যখনi তঁার িনকট aনয্ েকােনা েগােtর িবrেd e aিভেযাগ
করা হেতা েয, eরা েতা খুব িবেরািধতা কের, তাi eেদর জনয্ বদ-েদায়া কrন। িতিন (সা.) সবর্দা েদায়া করেতন
eবং তঁার umতেকo তািকদ কেরেছন েয, েতামরা েহদায়ােতর জনয্ েদায়া কেরা। কােজi আজ umেত মুহাmদীয়ার
জনয্ আমােদরo েদায়া করা uিচত, েদায়ার pিত মেনােযাগী হoয়া uিচত। আlাh তা’লা eেদর hদয়gেলােকo
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পির ার কrন eবং েযন তারা বাsবতা uপলিb করেত পাের, যােত আlাh তা’লার েজয্ািত তােদর েচােখo ধরা
েদয়।
সূরা হাj eর 64 নmর আয়ােত আlাh তা’লা বেলন:
َ
ِ َ ﻟﻄﻴﻒ
َ ْ ُ رض
َ ّ أن
َ ّ إن
َ ّ َ أﻟﻢ ﺗ ََﺮ
َ ّ ِ ً ﳐﻀ ّ َﺮ ة
ْ ُ َ ً اﻟﺴ َﻤﺎءِ َﻣﺎء
َ ّ اﻪﻠﻟ َ أ َﻧ ْ َﺰلَ ﻣِ َﻦ
ٌ ِ َ َ اﻪﻠﻟ
ُ ْ َ ﻓﺘﺼ ﺒ ُِﺢ ْاﻷ
َْ
ٌ ﺧﺒﲑ
aথর্াৎ, তুিম িক েদখ নাi েয, আlাh আকাশ েথেক পািন বষর্ণ কেরেছন যার ফেল জিমন সবুজ শয্ামল হেয়
যায়। আর িন য় আlাh তা’লা সূkদশর্ী eবং সবর্jাতা। (সূরা আl হাj: 64)
আlাh তা’লা ei আয়ােত e িসফেতর aধীেন eমন eকিট িবষয় বণর্না কেরেছন যা পািথর্ব o আধয্ািtক uভয়
জীবেনর সােথ সmকর্যুk। েয িবষয়িট sরণ রাখার েযাগয্ তা হল, জীবেনর সৃি পািন হেত eবং আধয্ািtক জীবন
লােভর জনয্ সমs kমতার আধার আlাh তা’লার eকtবােদর pিত দৃি েফরােনা আবশয্ক। eখােন আকাশ হেত
পািন বষর্েণর uদাহরণ েদয়ার কারণ হেc, বৃি র পািন েযভােব আকাশ হেত বিষর্ত হয় eবং জিমনেক সবুজ-শয্ামল
কের তুেল, িঠক েসভােবi আধয্ািtক পািনo যখন dিনয়ােত বিষর্ত হয় তখন তা মানুেষর জনয্ আধয্ািtকতার
uপকরণ সৃি কের। যখন েমঘমালা হেত বৃি র পািন বিষর্ত হয় তখন পাথর, িশলাভূিম o মrভূিম েতা েসভােব
সবুজ-শয্ামল হয় না; eকiভােব যখন আধয্ািtক পািন বিষর্ত হয় তা ধু তােদরেকi সবুজ-শয্ামল কের, েসi
পিবt hদয়gেলােকi uবর্রতা দান কের থােক, যােদর মােঝ িকছুটা হেলo েনকীর snন থােক। eখােন আেরকিট
িবষয় s হেলা পািন, যা জীবেনর pতীক, যখন বিষর্ত হয়, েযখােন জিমন শসয্-শয্ামল হয়, েসখােন প -পািখ
eমনিক সমs কীট-পত o (েযসব সৃ জীব রেয়েছ তারাo) uপকৃত হয়। egেলার জীবনo eর uপর িনভর্রশীল।
িকnt েযভােব আিম বেলিছ, মrভূিম o পাথুের জিমেত েসভােব জীবেনর েছঁায়া লােগ না, oখানকার জনয্ আlাh
তা’লা পৃথক জীবনিবধান েরেখেছন। যিদo egেলাo e পািন হেত িকছুটা লাভবান হেয় থােক। িকnt েসখােন েসi
সজীবতার সৃি হয় না েযটা uবর্র জিমেত হেয় থােক, েসখােন েযসব জীবn সৃি রেয়েছ েসgেলাo ঐ পািন হেত
িকছুটা হেল uপকৃত হয়।
e ভােব আধয্ািtক পািনর মাধয্েম েযখােন েনক েলাকেদর hদেয় নতুন কুঁিড় গজায়, েযভােব গােছর নতুন কুঁিড়
গজায় তা েথেক পাতা েবর হয় ফুল হয়, ফল ধের। সুতরাং, েযখােন আধয্ািtক পািনর কলয্ােণ পুণয্বান hদয়
eভােব ফুেল-ফেল ভের যায়, েসখােন িবেরািধরা িবেরািধতােক পুঁিজ কের ei আধয্ািtক পািনর মাধয্েম জাগিতক
sাথর্ িসিd কের। eকভােব সজীবতা েযভােব মানুষেক uপকৃত কের, aনয্ানয্ প -পািখর uপকােরo আেস,
আধয্ািtক সজীবতাo েযখােন uবর্র জিমেক কলয্াণমি ত কের থােক, েসখােন িকছু পাষাণ hদেয়র aিধকারী
েলাকo uপকৃত হয়, িকnt েসi কলয্াণ পািথর্ব কলয্াণ হেয় থােক। জিরপ চালােল আমরা েদখেবা েয, েয sােন
আমােদর জামাত unিত করেছ েসi সকল sােন আমােদর িবেরািধরা সিkয়। তারা রাজৈনিতক o aথর্ৈনিতক ভােব
লাভবান হবার েচ া কের। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আিবভর্ােবর ফেল েযন তােদর জীিবকা িনবর্ােহর uপকরণ
সৃি হেয়েছ। তারা জাগিতক aেথর্ লাভবান হেc। তারা সবর্t ei aেথর্ লাভবান হেc, েকu েকu aেনক সময় eিট
pকাশo কের থােক। যা-i েহাক, আlাh তা’লা মানুেষর মােঝ যখন মৃতুয্র লkণ েদেখন তখন ঐশী পািন বষর্ণ
কেরন। েযভােব হযরত মসীহ মouদ (আ.) eক sােন িলেখেছন:
আিম েসi পািন যা িনধর্ািরত সমেয় আকাশ হেত বিষর্ত হেয়েছ।
কােজi আlাh তা’লা যখন pতয্k কেরন, (সূরা আr rম: 42) ﻟﺒﺤ ِﺮ
ْ َ ْ اﻟﱪ ّ ِ َوا
َ ْ اﻟﻔﺴﺎدُ ِﰲ
َ َ ْ  َﻇﻬ ََﺮaথর্াৎ, জেল-sেলর সবর্t
িবশৃ লা েছেয় েগেছ, তখন িতিন নবীগেণর মাধয্েম আধয্ািtক পািন বষর্ণ কের থােকন। আর চরম anকারাcn
যুেগ আঁ হযরত (সা.)-েক েpরণ কের তঁার মাধয্েম েসi কােমল শিরয়ত aবতীণর্ কেরেছন। যা কলয্াণকামী
েলাকেদর hদয়েক সজীবতা o পিরতৃিp িদেয়েছ।
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eরপর মহানবী (সা.)-eর ভিবষয্dাণী aনুযায়ী eক হাজার বছেরর তমসাcn যুেগর পর পৃিথবীেত যখন আেরক
বার িবশৃ ল aবsা সৃি হল, তখন তঁার (সা.) pকৃত দাসেক েpরণ করেলন, আর aতীেত েযভােব (সূরা আr rম: 20)
ِ رض ﺑﻌﺪَ ﻣ
 َﺎﻮ
ْ  وَ ُﳛ ْ ِﻰ-eর দৃশয্ েদিখেয়িছেলন তা আবার েদখান eবং ঐ hদয়সমূেহ নূর েপঁৗেছ েদন, যারা ei নূর
ْ َ ْ َ َ ْ َ اﻻ
পাoয়ার জনয্ hদেয় সিতয্কােরর বয্াকুলতা রােখ।
eখােন ‘লিতফ’ o ‘খবীর’ শbdয় বয্বহার কের eo s কের িদেয়েছন েয আlাh তা’লার সূk দৃি জােন েয,
কারা সেতয্র সnােন রেয়েছন। যােদর জনয্ ঐশীবাির েথেক কলয্াণমি ত হoয়া aবধািরত। আবার আlাh তা’লা
সূরা রার 20 নmর আয়ােত বেলন,
ِ ِ ِ ﻟﻄﻴﻒ
ﻮي ا ْﻟﻌ َ ِﺰ ﻳ ُﺰ
ُ ّ ِ َ ﻳﺸﺎءُ وَ ُﻫ ﻮَ ا ﻟ ْﻘ
َّ
َ َ ﺮزق ﻣ َ ْﻦ
ٌ ِ َ ُ اﻪﻠﻟ
ُ ُ ْ َ ﺑﻌﺒﺎدهِ ﻳ
َ
aথর্াৎ, আlাh তঁার বাnােদর pিত পরম সদয়, িতিন যােক চান পযর্াp িরyক pদান কেরন। eবং িতিন
পরম শিkশালী eবং মহাপরাkমশালী। (সূরা আশ্ রা: 20)
েযমন িকনা আিম পূেবর্i বেলিছ সূরা আl আন’আেমর আয়ােত আlাh তা’লা বেলন েয, sয়ং দৃি সীমার মেধয্
আেসন। আবার সূরা হােjর আয়ােত বেলন, আlাh তা’লা আকাশ হেত বাির বষর্ণ কেরন েযন জিমন সবুজ-শয্ামল
হেয় uেঠ, aথর্াৎ ঐশী বাির। aতeব, eখােন আlাh তা’লা বলেছন, sীয় বাnােদর pিত পরম সদয় eবং িতিন
তােদরেক সব ধরেনর িরyক pদান কেরন। িকnt লাভবান েকবল তারাi হয়, যারা ধু পািথর্ব িরyেকর পিরবেতর্
েখাদা তা’লার আধয্ািtক িরyেকরo সnােন থােকন। যারা আধয্ািtক িরyেকর সnান করেবন তারা পািথর্ব িরyক
েতা পােবনi। আlাh তা’লার pিতrিত েমাতােবক তা লাভ করা তােদর জনয্ িনধর্ািরত। েযমন িকনা আlাh তা’লা
বেলন,
ِ ْ َ وَ ﻳ
ِ
ﺴﺐ
ُ ُ ْ ّ
ُ ْ َ ﺮزﻗﻪ ﻣ ْﻦ
ُ َ ْ ﺣﻴﺚ َﻻ َﳛ
আর তােক eমন sান হেত িরyক pদান করেবন েযখান হেত িরyক লােভর কথা েস ভাবেতo পাের না।
(সূরা আt তালাk: 4)

সুতরাং িব াসীেদর সােথ e pিতrিত রেয়েছ। aতeব, যারা আধয্ািtক িরyেকর সnােন থাকেব, তারা পািথর্ব
িরyক েতা েপেতi থাকেব। িকnt আlাh তা’লা েদাষtrিট o দূবল
র্ তা েঢেক েকামল বয্বহার কের ভুলtrিট o পাপ
kমা কের sীয় নূর সনাk করারo সুেযাগ তােদর pদান করেবন যারা তঁার আধয্ািtক বািরর সnােন থাকেব।
aবেশেষ uপেরাk আয়ােত ‘কভী’ o ‘আিজজ’ (পরম শিkশালী, মহাপরাkমশালী) বেল e িদেকo মেনােযাগ
আকষর্ণ কেরেছন েয, আlাh তা’লা ‘লিতফ’ (পরম সদয়) হoয়া সেtto যিদ তঁার িদেক দৃি না দাo, তেব sরণ
েরেখা েয, িতিন পরম শিkশালী eবং সমs শিkর আধার। তার পাকড়াo aতয্n দৃঢ় হেয় থােক। আর িবজয়
আlাh তা’লা o তঁার েpিরতেদর জনয্i aবধািরত। eিট আlাh তা’লার িনজ নবীেদর সােথ pিতrিত রেয়েছ, আর
হযরত মসীহ মouদ (আ.)-eর সােথo e pিতrিতi রেয়েছ। িবেরািধতা কখনi e আেলােক িনবর্ািপত করেত
পারেব না। আlাh তা’লার েpিরত মহাপুrষ েয জামাত pিত া কেরেছন তােক েকu িনি h করেত পারেব না। e
কথাo আlাh তা’লার িসdাngেলার eকিট eবং aটল তকদীর েয, আlাho তঁার রসূল িবজয় লাভ করেবন।
সুতরাং পৃিথবীবাসীর aিsেtর িন য়তা তঁার লতীফ ৈবিশ হেত কলয্াণমি ত হoয়ার েচ ার মােঝ িনিহত আর
পরম শিkশালী, মহাপরাkমশালী েখাদার বােঘর জামােতর িবেরািধতায় িনেজেদর আlাh তা’লার ফজল হেত
বি ত করেবন না।
iদািনং পািকsােনo eমিনেতi েদেশর আভয্nরীণ aবsা খারাপ; তাi তােদর জনয্o েদায়ার আhান করেত চাi।
সারা েদেশর aবsা aতয্n িবপদজনক eবং পৃিথবীর দৃি o e িদেক পড়েছ েয, সবেচেয় েবিশ সntাস বতর্মােন
পািকsােনi িবরাজ করেছ। িকnt যা-i েহাক, েয সমs সংবাদ আসেছ তােত eটাi pকািশত হয় েয, চরম িবশৃ লা
িবরাজ করেছ সারা েদেশ eবং আhমদী বা a-আhমদী েকui িনরাপদ নয়। িকnt আhমদীেদর জনয্ পিরিsিত আেরা
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িবপদজনক। কারণ, pথমত েদেশর আভয্nরীণ aবsার েজর িহেসেব পািকsানী হoয়ার কারেণ তারা pভািবত
হেc। িবেরািধেদর আজকাল আhমদীেদর uপর aেনক েনাংরা দৃি রেয়েছ। িবেরািধতায় নতুন মাtা েযাগ হেয়েছ।
আর যখন েযখােন সুেযাগ পােc আhমদীেদরেক kিতgs করার েচ া করা হেc। েকােনা সুেযাগi হাতছাড়া করা
হেc না।সmpিত, েযমন িকনা আপনারা সকেল জােনন, 14-15 বছেরর 4 জন alবয়s িকেশারেক eকিট ভয়ানক
ধরেনর aপরােধর aিভেযােগ ধৃত করা হয় eবং e যাবৎ জািমেনর েকােনা েচ াi ফলpসু হয়িন। eভােব েখাদার
পেথ আেরা aেনেকi কারাজীবন কাটােcন যােদরেক িমথয্া o বােনায়াট aপবাদ িদেয়, eমনিক রসূল (সা.)-eর
aবমাননার aপবােদ েদাষী আখয্া িদেয় আটক করা হয়। আর e জাতীয় আেরা aেনক ভয়ানক ষড়যnt জামােতর
িবrেd করা হেc, eবং eেত েকােনা েকােনা sােন সরকারo জিড়ত রেয়েছ। িকছু িদন পূেবর্ লােহােরর শাহী
মসিজেদ খতেম নবুয়ত সেmলন aনুি ত হয়। eেত েকndীয় গণপূতর্ মntী eবং েমৗলানা ফজলুর pমূখ েযাগদান
কেরন যােত হযরত মসীহ মouদ (আ.)-eর িবrেd aতয্n aেশাভনীয় কথা বলা হেয়েছ আর জামােতর িবrেd
aেনক aপালাপ করা হেয়েছ। aতeব, সরকারo েমৗলভীেদর সােথ eকিtত হেয় ষড়যnt করেছ। আর ugপnীরা
েতা করেছi। যা-i েহাক, আজকাল পািকsােন আhমদীেদর aবsা aতয্n িবপদজনক rপ িনেc। eকারেণ েবিশ
েবিশ েদায়া করা uিচত। আlাh তা’লা pেতয্ক আhমদীর জানমাল িনরাপেদ রাখুন। eবং সব ধরেনর aিন o
িফতনা হেত pেতয্কেক িনরাপেদ রাখুন। পািকsােনর আhমদীরা পুবর্ হেতi িনেজেদর aবsাদৃে েদায়ার িদেক
মেনােযাগ িদেয় থােকন িকnt eখন পূেবর্র তূলনায় aিধক হাের েদায়ার িদেক মেনােযাগ িনবd কrন। িবে র
aনয্ানয্ আhমদীরাo পািকsানী ভাiেদর জনয্ েদায়া কrন। আlাh তা’লা সািবর্ক িদক েথেক তােদর িনরাপtা
িবধান কrন।
eভােব ভারেতo কেয়কsােন েযখােন মুসলমানেদর আিধকয্ রেয়েছ িবেরািধতার ঝড় uেঠ থােক যার uেlখ পূেবর্o
আিম কেরিছ। iেnােনিশয়ায়o কখেনা কখেনা e ধরেনর aবsা েদখা িদেয় থােক। আজকাল ei dেদেশ িনবর্াচন
হেc। েদায়া করা uিচত, আlাh তা’লা নয্ায় পরায়ণ o নাগিরক-aিধকার সংরkণকারী সরকার kমতায় িনেয়
আসুন। eভােব সােবক েসািভেয়ত a রাজয্ িকরিগিজsান, কাজািকsান pভৃিত েদেশo িকছু সরকাির সংsা
েসখানকার সরকাির েমৗলভীেদর পৃ েপাষকতায় আhমদীেদরেক ক িদেc। রীিতমেতা eকিট aিভযান চালােনা
হেc। তােদর জনয্o aেনক েদায়ার pেয়াজন রেয়েছ। আlাh তা’লা সারা পৃিথবীেত সকল sােন pেতয্ক আhমদীেক
sীয় কrণা ধারায় িসk কrন eবং তঁার িনজ ‘লিতফ’ ৈবিশে র সকল কলয্াণ তােদর uপর বষর্ণ কrন eবং
আhমদীরাo িবেশষভােব েদায়ার িদেক aেনক েবিশ মেনািনেবশ কrন। আlাh তা’লা pেতয্কেক িনরাপদ রাখুন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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