ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-নাফী’ (দাতা) - pথম aংশ - (লাভবান হবার pকৃত aথর্)

যতkণ িনেজর িpয়তম বst েখাদার পেথ খরচ না করা হেব আর েখাদার সৃি র েসবা না করা হেব েখাদাতালার সntি
aজর্ন সmব নয়।
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আi:)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
24েশ 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

ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ْ رب
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ ﲔ * 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
ْ
َ اﻟﻌﺎﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ *
َ َ 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)
আমরা আমােদর pাতয্িহক জীবেন pায়i eকিট শb িন eবং বেলo থািক। েসi শbিট হেc ‘নাফা’ বা লাভ। e শেbর
uপর-i বয্বসায়ী েলাকেদর বয্বসার িভিt। েহাক েস েকােনা kুd বয্বসায়ী বা েকােনা েকািটপিত, যার বয্বসা সমg
পৃিথবী বয্াপী িবsৃত। e সব েলাক সবর্দা ei িচnায় িবেভার থােক েয, কীভােব েবিশ েবিশ লাভ করা যােব। e জনয্
তারা ৈবধ পnাo aবলmন কের, তেব বতর্মান িবে aিধকাংশ েkেt aসdপায়i aবলmন করা হেয় থােক। aনুrপভােব
eকজন সাধারণ মানুষ, বয্বসার সােথ যার েকােনা সmকর্ েনi িকnt তারo aহিনর্িশ িচnা িনজ sাথর্ িনেয়, েয কীভােব
েকােনা িজিনস হেত েবিশ েবিশ লাভবান হoয়া যায়। eটাi হেc eকজন সাধারণ মানুেষর লাভবান হoয়া।
e েতা েগল পািথর্ব েkেt ei শেbর বয্বহার, িকnt ধমর্ীয় eবং আধয্ািtক জগেতo eর aেনক বয্বহার লk করা যায়।
e সmেকর্ আিম কুর’আন করীেমর আয়াত o হাদীেসর আেলােক িকছুটা আেলাচনা করেবা।
আরবী aিভধােন e শbিটর বয্বহার রেয়েছ, e জনয্ সবর্pথম আিম eর আিভধািনক aথর্ বণর্না করিছ। নাফা (লাভ) aথর্
হেc,
েকােনা িজিনেসর মাধয্েম মানুেষর uপকার করা, েকােনা িজিনস মানুেষর হsগত হoয়া, েকােনা িজিনস
বয্বহারেযাগয্ o লাভজনক হoয়া।
েলiন রিচত aিভধােনi e aথর্gেলা েলখা রেয়েছ। েলiেনi েলখা রেয়েছ,
‘নাফ্ফাআ’ aথর্াৎ ফা-eর uপর শাদ িদেয় যিদ েলখা হয়, তাহেল eর aথর্ হেলা aনয্ েকােনা বয্িkর জনয্
কলয্ােণর কারণ হoয়া।
েকােনা েকােনা হাদীস aনুযায়ী eটাi eকজন মুিমেনর পিরচয় েয, েস aেনয্র কলয্ােণর কারণ হেয় থােক।
মুফরাদাত-e িলখা রেয়েছ,
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‘আnাফয়ু’ pেতয্ক েসi বst, লাভবান হoয়ার জনয্ যার সাহাযয্ েনয়া হয় বা যােক oসীলা বা মাধয্ম িহেসেব
aবলmন করা হয়। সুতরাং লােভর নামi নাফা।
eরপর েলiেনi aথর্ েলখা রেয়েছ,
েকােনা বয্িkর লkয্ aজর্েনর মাধয্ম।
‘িলসানুল আরব’ আর eকিট aিভধান যােত িলখা হেয়েছ,
‘আn নােফ’ আlাh তা‘লার পিবt নামসমুেহর eকিট; যার aথর্, েসi সtা িযিন তঁার সৃি র মধয্ েথেক যােক
খুিশ eবং যেতাটুকু icা uপকার কেরন। েকননা িতিনi সমs লাভ-েলাকসান o কলয্াণ-aকলয্ােণর s া।
আিভধািনক আেলাচনার পর eখন eকজন মুিমেনর েkেt e শbিটর েকমন pিতফলন হoয়া uিচত তা আিম হাদীেসর
আেলােক বণর্না করেবা।
eকজন মুিমন, eকজন বstবাদী মানুেষর নয্ায় ধু িনেজর sােথর্র কথাi ভােব না, বরং aনয্েদর ম েলর কথাo ভােব।
সিতয্কার aেথর্ তার িচnা-ভাবনা eমনi হoয়া uিচত। কুর’আন করীেম আমােদর e িশkাi েদয়া হেয়েছ eবং e
সmিকর্ত আঁ হযরত (স.)-eর েয-সব িদকিনেদর্শনা আমরা হাদীেস েদিখ, তােতo e কথাi বলা হেয়েছ। ei িহত
সাধেনরo িবিভn পnা রেয়েছ, যা আঁ হযরত (স.) আমােদর বেলেছন।
eখন আিম e সmেকর্ কেয়কিট হাদীস uপsাপন করিছ, যা েথেক aেনয্র িহত সাধন সmেকর্ মহানবী (স.) কী বেলেছন
তা s হয়। সাঈদ িবন আিব oয়ারদা তঁার িপতা হেত, তঁার িপতা তঁার দাদার [aথর্াৎ সাঈদ িবন আিব oয়ারদার দাদা
হযরত আবু মূসা আশাির (রা.)] পk হেত বণর্না কেরন,
িতিন নবী করীম (স.) হেত বণর্না কেরন, pেতয্ক মুসলমােনর uপর সদকা করা আবশয্ক। েলােকরা বলল, েহ
আlাhর নবী! েয বয্িk eর kমতা রােখ না তার কী হেব? িতিন (স.) বলেলন, তার uিচত হেব কািয়ক ম কের
িনেজo uপকৃত হoয়া eবং সদকা েদয়া। তঁারা বলল, যিদ eেতাটুকo
ু সmব না হয় তা হেল? িতিন (স.) বলেলন,
েস েযন aভাবী o িবপদgsেদর সাহাযয্ কের। তারা বলল, যিদ eিটo সmব না হয় তা হেল? িতিন (স.)
বলেলন, তার uিচত েনক কমর্ করা eবং মn কাজ হেত িবরত থাকা, eিটi তার পেk সদকা।
(সহীh বুখারী - িকতাবুল আদাব, aধয্ায়: কুল মাrফ সাdকা)

eকi ভােব আেরকিট হাদীস রেয়েছ, যা হযরত আবু hরায়ারা (রা.) বণর্না কেরন,
রাসুলl
ু াh (স.) বেলেছন, eক বয্িk রাsায় eকিট গােছর ডাল েদেখ বলল, আlাhর কসম আিম eিটেক
eখান েথেক aবশয্i aপসারণ করেবা, েযন eিট মুসলমানেদর কে র কারণ না হয়; e কােজর জনয্ তােক
জাnােত pিব করা হেলা।
(সহীh মুসিলম - িকতাবুল বাrেরা সালা, aধয্ায়: ফyল আযালা আl আিজ আn আl-তািরক, হাদীস নাmার: 6565)

আেরকিট েরoয়ােয়েত eেসেছ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বণর্না কেরন,
রাসুলl
ু াh (স.) বেলেছন, েসi বয্িk, েয eমন jান েগাপন কের যার মাধয্েম মানুেষর uপকার হেত পাের
eবং যা ধমর্ীয় িবষেয় কলয্াণকর হেত পাের, তেব আlাh তা’লা িকয়ামত িদবেস eমন মানুষেক আgেনর
লাগাম পরােবন।
(সুনান ibেন মাজা, আধয্ায়: িমন সা’ল আিনল ilম িফkমাহ, হাদীস নাmার: 265)

কােজi eকজন মুিমেনর জনয্ িনেজর সmদ বৃিd করা o আিথর্ক sাথর্ িসিdেতi লাভ িনিহত নয়, বরং েখাদার সntি
যিদ aজর্ন হয় েসিটi pকৃত মুনাফা বা লাভ যা িচরsায়ী eবং যার িহসাব পরকােল হেব। e সব হাদীেস আঁ হযরত (স.)
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ei মুনাফা aজর্ন বা লােভর জনয্ সবর্ pথম েয িবষয়িটর uেlখ কেরেছন তা হেc সদকা, যা aভাবী, গিরব, দিরd o
aনাথেদর kুধা o নgতা দূর করার জনয্ করা হয়।
eক হাদীেস আেছ, হযরত আয়শা (রা.) বণর্না কেরন,
িতিন eকবার eকিট ছাগল জবাi করেলন eবং eর মাংস গিরব dঃখীেদর o আtীয়-sজেনর মােঝ ব ন
কেরন, আর ঘেরর জনয্o িকছুটা রাখেলন, তখন মহানবী (স.) িজjাসা করেলন, ছাগল েয জবাi কেরিছেল
তার কী পিরমাণ মাংস aবিশ আেছ? হযরত আয়শা (রা.) বলেলন, আিম েতা সমs মাংস-i ব ন কের
িদেয়িছ, ধু eক দিs [ছাগেলর সামেনর পা] aবিশ আেছ। তখন আঁ হযরত (স.) বলেলন, ei eক দিs
বয্তীত বািক সবটা মাংসi স য় হেয়েছ।
(িতরিমিয, আbাব uল সাফাহ আল িকয়ামাহ)

েকননা যা িকছু েলাকেদর কলয্ােণর জনয্ খরচ কেরেছা, তারi মুনাফা আর যা মুনাফা তা-i স য়।
সুতরাং eটা হেc কােমল মানেবর আদশর্। তঁার পািথর্ব িজিনেসর pিত িবnুমাto আকষর্ণ িছল না। pিতিট মুহূতর্ আlাh
তা’লার সntি i িছল তঁার pকৃত uেdশয্। সব মানুেষর পেk েতা e মােগর্ েপঁৗছা সmব নয়। িকnt ei আদশর্ sাপন কের
িতিন (স.) আমােদরেক e িশkা িদেয়েছন েয, েতামােদরo সবর্দা গিরব-dঃখীেদর pিত যtবান হoয়া uিচত। েতামােদর
দৃি েত সবর্দা e িবষয়িট থাকা uিচত েয, েযেহতু pকৃত মুনাফা তা-i যা েখাদা তা’লার পk েথেক লাভ হেয় থােক।
আর e িবষয়িট eেতা grtপূণর্ েয, যখন সাহাবাগণ বলেলন, যিদ সদকা েদয়ার সামথর্য্ না থােক তেব কী করা যায়?
িতিন (স.) বলেলন, েতামরা িনেজরা পির ম কের েরাজগার কর, যার ফেল েতামরা িনেজরাo লাভবান হেব আর জািতo
লাভবান হেব। জািতর জনয্ েবাঝা হেয়া না, েতামরা যিদ েরাজগার কর, তাহেল pথমত, তুিম জািতর জনয্ েবাঝা হেব না।
িdতীয়ত, তুিম gহীতা নয় বরং দাতা হেব, যারা আlাh তা’লার সntি লাভ কের থােক।
eখােন, পি মা িবে যারা সরকার েথেক ভাতা িনেয় থােক তােদরo e িবষয়িট িনেয় ভাবা uিচত, যতটুকু সmব কাজ
করা uিচত, েয ধরেনর কাজi েহাক না েকন। aেনক সময় পড়ােশানার সােথ স িত েরেখ চাকির বা কাজ পাoয়া যায়
না, eরপরo েয কাজi পাoয়া যায় তা কের যতটা সmব uপাজর্ন করা uিচত eবং সরকােরর বয্য় hাস করা uিচত।
eকজন আhমদীর জনয্ েকােনাkেমi স ত নয় েয, েস েকােনা ভুয়া তথয্ িদেয়, সরকােরর কাছ েথেক েকােনা ভাতা gহণ
করেব। eমন টাকা হsগত করা েকােনাভােব লাভজনক নয় বরং pকাশয্ kিতকর কাজ।
eকiভােব পািকsান, ভারত eবং aনয্ানয্ দিরd েদেশo eকজন আhমদীেক সাধয্মত েচ া করা uিচত, েযন েস gহীতা
নয় বরং দাতার ভূিমকা রােখ। eরপর যখন সাহাবাগণ িজেjস করেলন েয, যিদ আয় েরাজগােরর পিরিsিতi না থােক
আর কাজi যিদ পাoয়া না যায়, আর েপেলo, আয় eত সামানয্ হয় েয তােত মানুেষর িনেজরi বড় কে চেল, সদকা
েদয়ার েতা p i uেঠ না, eমতাবsায় কী করা েযেত পাের? e কথা েন আঁ হযরত (স.) বলেলন, aনয্েক িবিভnভােব
সাহাযয্ করা যায়, েস মাধয্মgেলা aবলmন কর। েকােনা aভাবী o দিরd বয্িkেক েযভােব পার সাহাযয্ কর, েয-েকােনা
pকােরর েসবা কর।
eমনi সাহােযয্র eকিট মহান দৃ াn মহানবী (স.) sাপন কের েগেছন।
eক বৃdা, েয িকনা শহের নতুন eেসিছল, যােক তঁার িবrেd েkপােনা হেয়িছল; িতিন বৃdার মালামােলর পুটিল
িনজ মাথায় uিঠেয় তােক তার গnেবয্ েপঁৗেছ েদন। েসi বৃdা রসূলুlাহ (স.)-েক িচনেতন না। aজােn তঁার
(স.) িনকট তঁারi সmেকর্ aেনক কটুিk করেলন। িতিন (স.) ধু েন েগেলন, িকnt িকছুi pকাশ কেরন িন।
গnেবয্ েপঁৗেছ যখন নবী করীম (স.) বলেলন, আিম-i েসi বয্িk, যােক eিড়েয় চলার পরামশর্ আপনােক েদয়া
হেয়িছল, বলা হেয়িছল েয, ঐ যাdকেরর কাছ েথেক দূের েথেকা। e কথা েন েসi বৃdা িনিdর্ধায় বেল
uঠেলন, তাহেল েতা আিম আপনার যাdর িশকাের পিরণত হলাম।
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সুতরাং েযভােব সmব, কােরা ক দূর কের তার uপকার সাধেনর েচ া করাo সদকার মেতাi পুেণয্র কাজ। যখন
সাহাবাগণ বলেলন, যিদ eমনিটo সmব না হয়, যিদ েকu সmূণর্ভােব akম হয়? e কথা েন িতিন (স.) বলেলন,
aসংখয্ েনক কমর্ রেয়েছ, আlাh তা’লা যা আমােদরেক করার আেদশ িদেয়েছন, েসgেলা কর, েসgেলার uপর
pিতি ত হo। eটাi েতামােদর জনয্ কলয্াণকর। eরপর েযসব মn কাজ রেয়েছ তা eিড়েয় চল। সৎকমর্ করা আর মn
কাজ eিড়েয় চলা eমন কাজ যা চরম হতদিরd েলােকর জনয্o করা সmব। eর জনয্ েতা েকােনা pকার খরেচর
pেয়াজন েনi, আর শারীিরক শিkরo দরকার েনi।
eখন েদখুন, আমােদর িpয় েখাদা আমােদর জনয্ কেতা তুc েনকীরo pিতদান িনধর্ারণ কেরেছন eবং আঁ হযরত (স.)eর মাধয্েম িতিন আমােদরেক e সmেকর্ aবগতo কেরেছন। e সmেকর্o eক হাদীেস আমরা েনিছ েয,
মুিমনেদর পেথর ক দূর করার মানেস রাsায় পেড় থাকা গােছর ডাল-পালা aপসারেণর কারেণ আlাh তা’লা
েসi বয্িkেক জাnাত দান কেরেছন।
(সুনান ibেন মাজা - িকতাব uল আদাব, aধয্ায়: আমাতাল আিয িমন আl তারীক)

সুতরাং eটা কেতা বড় লাভজনক বয্বসা! আlাh তা’লা পুেণয্র সীমাহীন pিতদান িদেয় থােকন। মানুষ ভাবেতo পাের
না আlাh তা’লা তার uপর কেতাটা aনুgহ করেত পােরন।
হযরত মসীহ মাouদ (আ.) বেলেছন,
মানুেষর জনয্ d’িট িবষয় আবশয্ক আর তা হল, েস েযন মn কাজ eিড়েয় চেল eবং পুণয্ কেমর্র
িদেক ধািবত হয়। েনকীর d’িট িদক রেয়েছ: pথমত, মn কাজ পিরতয্াগ, িdতীয়ত, কলয্াণ ব ন
করা।
eক, মn িবষয় তয্াগ করা eবং িdতীয়িট aেনয্র uপকার করা।
ধু মn কাজ পিরতয্ােগর মাধয্েম মানুষ পূণর্তা েপেত পাের না, যতkণ না eর সােথ কলয্াণ ব েনর
gণ বা ৈবিশ য্ সmৃk না হয়, aথর্াৎ aেনয্র িহতসাধন। e েথেক বুঝা যায়, েস িনেজর মােঝ কেতাটা
পিরবতর্ন সাধন কেরেছ। ei মাগর্ তখন aিজর্ত হয়, যখন আlাh তা’লার িসফেতর uপর ঈমান থাকেব
eবং e িবষেয় তার jান থাকেব। যতkণ পযর্n eমনিট না হেব, মানুষ মn কাজ হেতo বঁাচেত
পারেব না।
িতিন (আ.) বেলেছন,
aেনয্র uপকার করা েতা eকিট বড় বয্াপার, রাজােদর pতাপ eবং রা ীয় দ িবিধেকo মানুষ িকছুটা
ভয় কের, eমন aেনক েলাক আেছ, যারা আiন ভ কের না, তাহেল (আহকামুল হািকমীন) সবর্ে
িবচারেকর আiন ভে র বয্াপাের েকন eেতাটা ধৃ তা সৃি হয়?
aথর্াৎ, ঐশী gণাবলীর যিদ jান থােক, তেব তঁার িনেদর্শাবলীর uপর aনুশীলন হেব। েকu েকu eেতাটা
dঃসাহসী হেয় যায় েয, aেনয্র uপকার সাধন করা েতা দূেরর কথা, আlাh তা’লার েয িশkা রেয়েছ, তঁার
েযসব আেদশ o িনেষধ রেয়েছ, েসgেলারo েতায়াkা কের না, বরং আlাh তা’লা েযসব কাজ করেত বারণ
কেরেছন, েসgেলা েস ধৃ তার সােথ কের, aথচ েস পািথর্ব pশাসনেক ভয় পায়! eরপর বেলেছন,
eমন aেনক েলাক রেয়েছ যারা আiন aমানয্ কের না, তেব েকন সবর্ািধপিতর আiন aমােনয্র েkেt
ei dঃসাহিসকতার সৃি হয়। aতeব তঁার uপর ঈমানহীনতা ছাড়া eর আর েকােনা কারণ আেছ িক?
eটাi eকমাt কারণ।
(মালফুযাত, pথম খn, পৃ া: 466, নতুন সংsরন)
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eরপর িনজ jােনর মাধয্েম aেনয্র uপকার সাধন করেত আেদশ েদয়া হেয়েছ। আঁ হযরত (স.) বেলেছন, যিদ jান
থােক (েহাক তা পািথর্ব jান বা আধয্ািtক jান) আর eর মাধয্েম aেনয্র uপকার কর, তেব আlাh তা’লার সntি
লােভর e যাtায় eক লাভজনক o কলয্াণময় বয্বসা করেছা বেল িবেবিচত হেব। আlাh তা’লা pদt e jান, যিদ ei
ভেয় েগাপন রাখ েয, আিম যিদ e কথা আেরক জনেক বেল েদi, তেব তার jান বৃিd পােব! আঁ হযরত (স.) eমন
েলাকেক সাংঘািতক ভােব সতকর্ কেরেছন eবং িনজ (স.) umতেক uপেদশ িদেয়েছন েয, eমন কাজ করা হেত সবর্দা
িবরত েথেকা বরং e aবsা হেত বঁাচার জনয্ আঁ হযরত (স.) কতক েদায়াo িশিখেয়েছন। িতিন েতা েসi কােমল মানব
যার pিতিট মুহূতর্, pিতিট িনঃ াস aেনয্র কলয্াণােথর্ িনেবিদত িছল। িতিন (স.) যখন সাহাবাগেণর সmুেখ ei
েদায়াgেলা করেতন, তখন আসেল তঁােদরেক েশখােনার জনয্ করেতন েয, সবদর্া ei েদায়াgেলা কর eবং umেতর
মােঝ eর pচলন কর আর eমনিট কের যাo। pকৃত মুনাফা বা লাভ তখন aিজর্ত হয়, যখন আlাh তা’লার সntি লাভ
হয়। eখন আিম e েদায়াgেলার মধয্ েথেক d’িট আপনােদর সামেন uপsাপন করিছ।
হযরত আbুlাh িবন oমর (রা.) বণর্না কেরেছন, রাসূলl
ু াহ (স.) বেলেছন বা বলেতন,
েহ আlাh! আিম েতামার িনকট আ য় pাথর্না কির েসi hদয় হেত যা (েতামােক) ভয় পায় না, েসi েদায়া হেত
যা (েতামার সিnধােন) গৃহীত হয় না, েসi আtা হেত যা পিরতৃp হয় না eবং েসi jান হেত যা uপকাের আেস
না। আিম ei চারিট িবষয় হেতi েতামার আ য় pাথর্না কির।
(সুনান আl-িতরিমিয, িকতাবুল দাoয়াত, aধয্ায়: 68, হাদীস নাmার: 3482)

eরপর eকিট হাদীেস eেসেছ, হযরত uেm সালমা বণর্না কেরন,
নবী করীম (স.) ফজেরর নামােযর সালাম িফরােনার পর e েদায়া করেতন,
আlাhmা iিn আsআলুকা iলমান নােফআন oয়া িরyকান তাiেয়য্বান oয়া আমালান মুতাকাbালান।
aথর্াৎ, েহ আlাh! আিম েতামার িনকট eমন jান চাi, যা কলয্াণকর, eমন িরযক যা পিবt eবং
eমন আমল যা (েতামার দরবাের) গৃহীত হoয়ার েযাগয্।
(সুনান ibেন মাজা - িকতাবুস সালাত o সুnা, aধয্ায়: মা iয়াকাল বাদাত তাsিলম, হাদীস নাmার: 925)

কােজi, িনেজেক কলয্াণকর সtায় পিরণত করেত হেল েনক কেমর্র পাশাপািশ আlাh তা’লার সৃি র সাহােযয্রo
pেয়াজন। eকমাt আlাh তা’লার সtাi মানুষেক শয়তােনর িব ািn হেত রkা করেত পাের। আlাh তা’লার সাহাযয্
তখনi পাoয়া যায়, যখন আlাh তা’লার িpয়তম বাnাগেণর বরােত বা uিছলায় তঁার িনকট েদায়া চাoয়া হয়। eটা
তখনi সmব হেব যখন আমরা আঁ হযরত (স.)-eর আদেশর্র uপর pিতি ত হoয়ার েচ া করেবা। আর eিট হেল,
তখনi আমরা আমােদর কমর্েক লাভজনক বলেত পারেবা।
eকিট েদায়া যা আঁ হযরত (স.) আমােদরেক িশিখেয়েছন, eিট হযরত আbুlহ িবন iয়ািযদ আl আনসারী েরoয়ােয়ত
কেরন:
রাসূলl
ু াহ (স.) িনজ েদায়ায় eিটo বলেতন েয,
েহ আমার আlাh! তুিম আমােক েতামার ভালবাসা দান কর eবং েসi বয্িkর ভালবাসা দান কর, যার ভালবাসা
েতামার িনকট আমার কােজ লাগেব। েহ আমার আlাh! আমার িpয় িজিনসgেলার মধয্ হেত যা তুিম আমায় দান
কেরেছা তার মােঝ যা েতামার পছnনীয় তােক আমার শিkর কারণ কেরা। েহ আমার আlাh! আমার পছnনীয়
বst যা তুিম আমা হেত দূের েরেখেছা েসgেলা হেত তুিম আমায় aবয্াহিত দাo। েস সকল বstেক আমার দৃি েত
পছnনীয় কের তুেলা যা েতামার পছn।
(সুনান আl িতরিমিয – আবoয়াবুদ দায়oয়াত, aধয্ায়: 73/74, হাদীস নাmার: 3491)
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পৃিথবীেত েকu আlাh তা’লার কােছ মহানবী (স.) েথেক েবিশ িpয় নয়। e জনয্ েযভােব আিম বেলিছ, তঁার (স.)
বরােত সবর্দা েদায়া করা uিচত। িযিন আlাh তা’লার িpয় পাt, িতিন েযন আমােদরo িpয় সtায় পিরণত হন, eর
মাধয্েম আমরাo েযন েসi কলয্ােণর aংশীদার হi, যা pিত া o িবতরেণর জনয্ িতিন (স.) e ধরায় আিবভূর্ত
হেয়িছেলন।
ِ ِ ِ ْ ُ ﺣﱴ
ِ ْ ﺗﻨﺎ ﻟ ُ ْﻮا
মানুেষর জনয্ কলয্াণকর হoয়ার েpkাপেট কুর’আেনর আয়াত: ﻮن
ّٰ َ َ ّ اﻟﱪ
َ َ ( ﻟ َ ْﻦসূরা আl iমরান: 93)َ ْ ُ ّ ﺗﻨﻔ ﻘُ ْﻮا ﳑ ّ َﺎ ُﲢﺒ
eর বয্াখয্া করেত িগেয় হযরত মসীহ মাouদ (আ.) বেলন,
পৃিথবীেত মানুষ সmদেক সব েচেয় েবিশ ভালবােস। e aেথর্i sেpর তাবীেরর বiেয় িলখা রেয়েছ,
যিদ েকােনা বয্িk sেp েদেখ, েস aনয্ কাuেক িনেজর কিলজা েবর কের িদেc, তেব eর aথর্ সmদ।
ِ ِ ِ ْ ُ ﺣﱴ
ِ ْ ﺗﻨﺎ ﻟ ُ ْﻮا
e কারেণi, pকৃত তাকoয়া o ঈমান লাভ করা সmেকর্ বলা হেয়েছ ﻮن
ّٰ َ َ ّ اﻟﱪ
َ َ ﻟ َ ْﻦ
َ ْ ُ ّ ﺗﻨﻔﻘُ ْﻮا ﳑ ّ َﺎ ُﲢﺒ
(সূরা আl iমরান: 93) তেতাkণ পযর্n েতামরা pকৃত পুণয্ aজর্ন করেত পারেব না, যতkণ পযর্n না
েতামরা েতামােদর িpয়তম িজিনস খরচ করেব। েকননা, আlাh তা’লার সৃি র pিত সহানুভূিত o
আিtক সফেরর eকিট বড় aংশ aথর্ খরেচর pেয়াজনীয়তার কথাi বেল।
‘আb নােয় িজn’ eবং মানুষ o আlাh তা’লার সৃি র pিত সহানুভূিত eমনi eকিট িজিনস, (aথর্াৎ,
আপন জািত o িনজ েদেশর eবং আlাh তা’লার সৃি র pিত সহানুভূিত eমনi eকিট িজিনস।) যা
ঈমােনর aনয্ eকিট aংশ, যা বয্তীত ঈমােনর পূণর্তা o দৃঢ়তা aজর্ন সmব না। যতkণ পযর্n মানুষ
তয্াগ sীকার না করেব, তেতাkণ পযর্n েস কীভােব aেনয্র uপকার সাধন করেত পাের? aেনয্র
ِ ْ ﺗﻨﺎ ﻟ ُ ْﻮا
কলয্াণ সাধন o সহানুভূিতর জনয্ তয্াগ sীকার করা eকিট grtপূণর্ িবষয়। e আয়াত: َ ّ اﻟﱪ
َ َ ﻟ َ ْﻦ
ِ ِ ِ ْ ُ ﺣﱴ
ﻮن
ّٰ َ (সূরা আl iমরান: 93) েত ei তয্াগ sীকােরর িশkা o িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ।
َ ْ ُ ّ ﺗﻨﻔﻘُ ْﻮا ﳑ ّ َﺎ ُﲢﺒ
িতিন বেলন,
সুতরাং আlাh তা’লার পেথ সmদ খরচ করাo মানুেষর পুণয্ o তাকoয়ার মানদ ।
(মালফুযাত, pথম খn, পৃ া: 367-368, নতুন সংsরন)

েযভােব হাদীেসo aেনয্র uপকার সাধেনর জনয্ সদকা করার িনেদর্শ রেয়েছ, eর uপর তখনi pিতি ত হoয়া সmব যিদ
মানুেষর মােঝ কুরবািন o আtতয্ােগর েpরণা থােক আর eটা তখনi বাsিবক aেথর্ সmব হেব যিদ আlাh তা’লা eবং
তঁার রাসূল (স.)-eর জনয্ hদেয় ভালবাসা থােক।
আিম েয েদায়ািট পেড়িছ তােত e ভালবাসা লােভর জনয্i আঁ হযরত (স.) িদক-িনেদর্শনা িদেয়েছন েয, আমার
ভালবাসা সnান কর। নাফা (লাভ) শbিটর আিভধািনক aথর্ বণর্না করেত িগেয় আিম বেলিছলাম েয, ‘আn নােফ’ আlাh
তা’লার eকিট নাম। িতিন-i েসi সtা িযিন তঁার সৃি র মধয্ হেত যােক যেতাটুকু চান কলয্াণমি ত কের থােকন। িতিনi েসi সtা িযিন লাভ o কলয্ােণর সৃ া। সুতরাং, মানুষ তেতাkণ পযর্ni কলয্াণমি ত o কলয্াণকর হেত পাের,
যতkণ পযর্n আlাh তা’লা চাiেবন।
e জনয্i আঁ হযরত (স.) যখন তঁার umতেক তািগদ কেরেছন েয, েতামরা কলয্াণকর সtায় পিরণত হo, তখন eকi
সােথ িতিন িনজ কমর্ o আমেলর eবং uপেদেশর মাধয্েম eটা বেলেছন েয, আlাh তা’লার সাহাযয্ pাথর্নার মাধয্েমi
িহতসাধনকারী সtায় পিরণত হoয়ার েচ া কর। eকমাt আlাh তা’লার কােছi সাহাযয্ িভkা েচেয় িহতসাধনকারী
সtায় পিরণত হoয়ার েচ া কর। েকননা, pকৃত কলয্াণকর সtা েখাদা-i যার রং তার বাnারা িনজ িনজ েযাগয্তা
aনুযায়ী ধারেণর েচ া কের থােক। আlাh তা’লাo পিবt কুর’আন করীেম বণর্না কেরেছন আর s কেরেছন েয, pকৃত
মুিমন ধুমাt আমার সtা হেতi pকৃত কলয্াণ লাভ করেত পাের। তাi আমার সmুেখi িবনত হo, সবর্দা আমােক
sরণ রাখ eবং আমােক ডাক।
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কুর’আন করীেমর িবিভn sােন e িবষয়িট বিণর্ত হেয়েছ। eক sােন আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ ّٰ دون
ِ ْ ُ اﻓﺘﻌﺒﺪون ﻣِ ْﻦ
ؕ ﺮﻛ ْﻢ
َ َّ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ َﺷﻴ ْــ ًٴﺎ
ُ َ وﻻ
ُ ُ ّ ﻳﻀ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ََﻗﺎل
ْ ُ ُ َ ْ َ اﻪﻠﻟ َﻣﺎ َﻻ

িতিন বলেলন, েতামরা িক আlাh তা’লার পিরবেতর্ তার iবাদত কর, েয েতামােদর সামানয্ পিরমাণ uপকারo
করেত পাের না আর েকােনা aিন o করেত পাের না? সুতরাং, পৃিথবীেতo eবং আেখরােতo েকবলমাt আlাh
তা’লার সtা-i কলয্াণকর সtা।
(সূরা আl আিmয়া: 67)

েকােনা েকােনা pকােরর িশrক েতা বািহয্ক হেয় থােক, েযমন মানুষ pিতমা পূজার িশরেক িলp যা েসi যুেগ মুশেরকরা
করেতা। বতর্মােনo eমন েলাক রেয়েছ যারা মূিতর্ পূজা কের, যা eেদর িনেজেদর হােত ৈতির। eসব মূিতর্ েকােনা
uপকারo করেত পাের না, েকােনা aপকারo করেত পাের না। ei pকাশয্ েপৗtিলকতা সmেকর্ সকেলi aবগত।
িকছু gp িশrকo হেয় থােক। েযমন েকােনা সমসয্ার সময় পািথর্ব uপকরেণর িদেক দৃি িনবd করা, পািথর্ব uপকরণেক
pেয়াজেনর েচেয় aিধক grt েদয়া o সnান করা, িবনা pেয়াজেন কমর্কতর্ার চাটুকািরতা করা; aথচ যিদ আlাh
তা’লার icা না থােক তেব e পািথর্ব uপকরণ েকান কােজi আসেত পারেব না।
েকােনা eক বয্িk eকিট ঘটনা বণর্না কেরেছন েয,
েস চাকির পািcল না। aবেশেষ eকিদন তার িনকট-আtীয় জানেত পারেলন েয েস চাকিরর সnােন রেয়েছ।
পড়ােলখা েশষ কেরেছ আর uc িশিkতo। েস বলেলা, আমার পিরিচত aেনক বড় eক কমর্কতর্া বnু আেছন।
তুিম আগামীকাল সকােল eেসা, আমরা তার বাসায় যােবা। যােহাক, তার সােথ েদখা করেত েগেলা। বnুিট
বলেলা, আগামীকাল সকােল আমার aিফেস eেসা আিম েতামার কাজ কের িদব। eকিট শূনয্ পেদ েতামার
চাকির হেয় যােব। েস বলেলা, আিম সকােল সাiেকল েযােগ aিফেস েগলাম। aিফেসর ফটক বn িছল।
িনরাপtা pহরী বলেলা, কী বয্াপার? আিম বললাম, aমুক সােহব আমােক েডেকেছন, তাi আিম তঁার সােথ
েদখা করেত eেসিছ। েস িনরাপtা pহরীেক েবশ pতাপ o aহংকােরর সােথ বলেলা, আমােক েযেত দাo,
ফটক খুেল দাo। িনরাপtা pহরী বলেলা েয, েসi কমর্কতর্া সকােল aিফেস আসার আেগ hদেরাগাkাn হেয়
মৃতুয্বরণ কেরেছন।
সুতরাং, eভােব যারা েখাদা বয্তীত aেনয্র uপর ভরসা কের আlাh তা’লা তােদর সকল আশা ভ কেরন। েস বেল েয,
েস aতয্n িনরাশ হেয় ঘের িফের। aতeব, যখনi মানুষেক েখাদার সমতূলয্ করা হয় তখন e aবsাi হেয় থােক।
আlাh তা’লা বেলন, যিদ সিতয্কার aেথর্ আমার িদেক pতয্াবতর্ন কর তেব আিমi েসi সtা েয েতামােদর কােজ
লােগ। আিমi েতামােদর sাথর্সংি কাজ করেবা, আিমi েতামােদর দাতা। েতামােদর সকল িকছু pদানকারী।
eকsােন আেরা িবsািরত ভােব িতিন বেলন েয, e পৃিথবী েতা kণsায়ী। েতামােদরেক সব সময় িনেজেদর পরজগত
িনেয় ভাবা uিচত। পরজগেতর িবষেয় িচnা করা uিচত। েকননা, সকল pকার লাভ o kিত পরজগেত s হেয় ধরা
েদেব। েযমন িকনা আlাh তা’লা বেলন,

ۙ وﻻ َﺑﻨ ُﻮْ َن
َ َّ ٌﻮم َﻻ َﻳﻨ ْﻔ َ ُﻊ َﻣﺎل
َ ْ َﻳ

ِ ﺑﻘﻠﺐ
َّ ِ
ؕ ﺳﻠﻴ ْ ٍﻢ
ّٰ َ َ اﻻ ﻣَ ْﻦ ا
َ ٍ ْ َ ِ َ اﻪﻠﻟ

aথর্াৎ, e িদন না সmদ কােজ আসেব আর না সnান। েকবল েসi বয্িki লাভজনক aবsায় থাকেব িযিন
আlাhর সমীেপ kালিবন সলীম বা সুs hদয় িনেয় uপিsত হেবন।
(আl- আরা: 89-90)
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aতeব, আlাh তা’লা বেলন, যিদ আlাh তা’লার iবাদত না কর eবং েয সমs পুণয্ করেত িতিন বেলেছন েসgেলার
uপর যিদ আমল না করা হয়, তেব aথর্ o সnান িনেয় আনিnত হেব না। egেলা েকােনা কােজ আসেব না। েখাদা
তা’লা eকথা িজেjস করেবন না েয, কী পিরমাণ aথর্ েরেখ eেসেছা; িতিন eিটo িজেjস করেবন না েয, কয়জন
সnান েরেখ eেসেছা। sীয় পুণয্i ধু কােজ আসেব।
আর েযমন িকনা হাদীেসo uিlিখত হেয়েছ েয, মহানবী (সা.) বেলেছন, গােছর eকিট ডাল সরােনার কারেণ আlাh
তা’লা তােক kমা করেলন eবং জাnােত pিব করেলন। হঁয্া, যিদ সnান েকােনা uপকাের আসেত পাের, েকবল েসi
সnান কােজ আসেব, েয পুেণয্র uপর pিতি ত eবং েয িকনা ঐ সমs সৎকমর্ pিতি ত রােখ বা জীিবত রােখ যা তার
মাতািপতা কেরেছন। তেব ঐ সnানেদর পুণয্ পরকােল pিতিনয়ত িপতামাতার কােজ লােগ eবং uপকাের আেস।
aতeব, আlাh তা’লা বেলন, eকিট aনুগত hদয় িনেয় যিদ আlাh তা’লার সমীেপ uপিsত হo তেব েসিটi হেব
েতামার সিতয্কার লাভ। ঐ hদয় িনেয় আlাh তা’লার সমীেপ uপিsত হেব যা পৃিথবীেত সারা জীবন আlাh তা’লার
iবাদেতর pিত মেনােযাগী িছল, তেব েসিটi হেc মানব-জেnর pকৃত uেdশয্। eমন hদয় িনেয় uপিsত হেল আlাh
তা’লার সntি aজর্ন করেব।
যিদ eমন hদয় িনেয় uপিsত হo যা মানুেষর aিধকার pদান কের আসেছ তেবi নােফ বা কলয্াণকর সtার সীফত বা
ৈবিশ য্ নােফ’র কলয্াণ লােভ সkম হেব। aিভধান aনুসাের সুs hদয় হেc েসi hদয় যা পিরপূণর্rেপ গেয়rlাহর
(আlাh বয্তীত সকল) সং েবর ঊে ।র্ আবার eর আেরকিট aথর্ হেc েয, ঈমােনর dবর্লতা হেত সmূণর্ পিবt। আবার
সব ধরেনর pতারণা হেত পিবt। কােরা kিত করার মানিসকতামুk, চািরিtক যেথcচািরতা েথেক মুk। e হেc সুs
hদয়। আবার aেনেকর মেত সুs hদয় হেc eমন eক hদয় যা aেনয্র জনয্ দরদ রােখ। েখাদা তা’লা বেলন েয,
আমার iবাদতকারী eবং পুণয্কমর্শীল তারা যারা আমার সntি র জাnােত pেবশ করেব eবং েসখােন তারা িচরsায়ী
হেব। আlাh তা’লা আমােদরেক eমন hদয় দান কrন েযন আমরা পুণয্কমর্ কের আlাh তা’লার সntি aজর্নকারী হেত
পাির।
হযরত মসীহ মouদ (আ.)-eর eকিট udৃিত uপsাপন করিছ যােত জামােত সদসয্েদর জনয্ তঁার কী icা o েকমন
আেবগ িছল আর েয েদায়া িতিন কেরেছন তা জানা যায়। িতিন বেলন,
েয aবsা আমার মেনেযাগ আকষর্ণ কের eবং যা েদেখ আিম েদায়ার জনয্ িনেজর িভতর েpরণা পাi
তা েকবল eকিট, aথর্াৎ আিম যিদ কােরা সmেকর্ জানেত পাির েয, ei বয্িk ধেমর্র েখদমত কের
থােক, তার সtা েখাদা তা’লার জনয্, েখাদার রসূল (সা.)-eর জনয্, েখাদার িকতােবর জনয্ eবং
েখাদার বাnােদর জনয্ কলয্াণকর। eমন বয্িkর বয্থা o ক সিতয্কার aেথর্ আমার বয্থা o ক ।
িতিন আেরা বেলন,
আমােদর বnুেদর uিচত ধমর্েসবার িবষেয় দৃঢ়সংকlবd হoয়া আর েযভােব পাের ধেমর্র েসবা করা।
পুনরায় বেলন,
েজার িদেয় বলিছ, েখাদার দৃি েত েস বয্িkরi ধু মূলয্ o মযর্াদা রেয়েছ, েয ধেমর্র েসবক eবং
মানুেষর জনয্ কলয্াণকর। নতুবা মানুষ কুকরু েভড়ার মেতা মারা েগেলo িতিন rেkপ কেরন না।
(মলফুযাত, pথম খn, পৃ া: 215-216, নতুন সংsরন)

েখাদা আমােদর েসi aবsােন aিধি ত হoয়ার েসৗভাগয্ দান কrন যা হযরত মসীহ মouদ (আ.) কুর’আনী িশkা o
মহানবী (সা.)-eর সুnত েমাতােবক িনজ জামােত েদখেত েচেয়েছন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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