ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْ َ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
মু’িমন বাnার ৈবিশ - pথম aংশ
)ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
25েশ েসেpmর, 2009iং

ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن
أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ً
ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ *

وإﻳﺎك
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 * اﳊْ َ ْ ُ
ﻤﺪ ﷲ َ ِ ّ
ْ
رب ْ َ َ َ
ِ
اﻫﺪﻧﺎ ا ّ ِ
ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط ّ َ ِ
اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ (
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏ َ ْﲑ ا ْ َ ْ ُ
ﻧﺴﺘﻌﲔ * ْ َ
ﻟﺼ َ َ
اﻟﺬ ﻳ َﻦ َ ْ َ ْ َ
أﻧﻌﻤﺖ َ َ ْ ِ ْ
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ َّ ّ َ
ﳌﻐﻀ ﻮب َ َ ْ ْ
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

ِ
وﻋﺒﺎد ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ ٰ ِﻦ ّ َ ِ
ﺳﻠﻤﺎ
ﻮﻧﺎ َّ ِ َ
اﻻر ِض َﻫ ْ ً
ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﳉْ ٰ ِﻬﻠ ُ ْ َ
اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ َﳝ ْ ُﺸ ْ َ
ﻮن ﻋ َ َ ْ َ ْ
ﻮن َﻗﺎ ﻟ ُ ْﻮا َ ٰ ً
َ َ ُ
واذا َ َ َ ُ ُ
واﻟﺬ ﻳ ﻦ ﻳﺒ ِ ﺘ ﻟ ِ
ﺮﺑﻬﻢ ّ َ ً ِ
ِ
وﻗﻴﺎﻣﺎ
َ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ﺳﺠﺪا َّ َ ً
ﻮن َ ّ ِ ِ ْ ُ
َّ ِ
ﺮاﻣﺎ ۖ 
ﺮف َ َّ
ﺟﻬـﻨﻢ ۖ َ ّ ِ 
رﺑﻨﺎ ا ْﺻ ِ ْ
ان َ َ َ َ
ﻮن َ ّ َ َ
ﻋﺬاﺑﻬﺎ َ َ
واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ َﻳﻘُ ﻮْ ﻟ ُ ْ َ
َ
ﻋﻨﺎ َ َ َ
ﮐﺎن ﻏَ َ ً
ﻋﺬاب َ َ َّ َ
ِ َّ
وﻣﻘﺎﻣﺎ
اَ ﺎ َ َ ْ
ﺳﺂءت ُ ْ
ﻣﺴﺘ َﻘ َ ًّﺮا ّ َ ُ َ ً

َّ ِ
ﻮاﻣﺎ
اذا ۤا َ ْ َ
ﺑﲔ ٰ ِ َ
واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ِ َ
ﻟﻢ ُ ْ
وﻟﻢ َ ْ ُ ُ ْ
ﻳﻘﱰوا َ َ َ
َ
وﮐﺎن َ ْ َ
ﻳﺴ ِﺮ ﻓُ ْﻮا َ َ ْ
ﻧﻔﻘُ ْﻮا َ ْ
ذﻟﻚ ﻗ َ َ ً

واﻟﺬ ﻳ ْﻦ َﻻ َﻳﺪْ ﻋُ ﻮن ﻣ َ َﻊ ّٰ ِ ِ
اﻪﻠﻟ ِ َّ
ﻮن ا ﻟﻨ ّ َﻔْ َﺲ َّ ِ
ذﻟﻚ
ﻮن ۚ وَ ﻣ َ ْﻦ ّ َ ْ َ ْ
اﻻ ِﺑﺎ ْﳊـ َ ّ ِﻖ َ َ
اﳍﺎ ا ٰ َﺧ َﺮ َ َ
ﻳﻔﻌﻞ ٰ ِ َ
وﻻ َ ْ ُ
َ َّ ِ َ
وﻻ ﻳ َ ْﺰ ﻧ ُ ْ َ
ﻳﻘﺘﻠ ُ ْ َ
ْ َ
اﻪﻠﻟ ٰ ً
اﻟﱴْ َﺣ ّ َ َ
ﺮم ّٰ ُ
ﻳ َﻠ ْ َﻖ َ َاﺛﺎﻣ ًﺎ ۙ

)(সূরা আl ফুরকান: 64-69

ﻳﺸﻬﺪون اﻟ ُّﺰورۙ و ِ َاذا ﻣ ُﺮوا ِﺑﺎَّﻟﻠﻐ ْ ِﻮ ﻣ ُ ِ
َّ ِ
ﺮاﻣﺎ
َّ ْ
واﻟﺬﻳ ْ َﻦ َﻻ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ ْ
َ
ﺮوا ﻛ َ ً
رﺑﻬﻢ َ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
وﻋﻤﻴﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ُ ًّ
ﺻﻤﺎ َّ ُ ْ َ ً
ﺮوا َ َ ْ َ
ﻟﻢ َﳜ ُّ ْ
واﻟﺬﻳ ْ َﻦ َاذا ُذ ّﻛ ُ ْ
َ
ﺮوا ﺑِﺎ ٰٰﻳﺖ َ ِّ ِ ْ ْ
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ِ
ِ ْ ِ َّ ْ ِ واﺟﻌﻠﻨﺎ
ِ َّ
ِّ ُ َ ازواﺟﻨﺎ
ٍ ُ ْ َ َوذرﻳ ّٰ ِ َﻨﺎ ُﻗ َّﺮة
اﻣﺎﻣﺎ
َ ِ َ ْ َ ﻫﺐ َ َﻟـﻨﺎ ﻣ ْﻦ
َ َّ َ ﻮن
َ ْ ُ واﻟﺬﻳ ْ َﻦ َُﻳﻘ ْﻮﻟ
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َّ اﻋﲔ
ً َ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
ْ َ رﺑﻨﺎ
ِ َ َ ُﻚ ُﳚ ْ َﺰون ا ْﻟﻐ
ۙوﺳﻠﻤﺎ
َّ ِ َ ﻓﻴﻬﺎ
َ ْ ِ ﻮن
ْ َ ْ َ ِٰٕٓ ُاوﻟ
ْ ُ َ َ ﺮﻓﺔ َﲟﺎ
َ ْ ﺻﱪوا َو ُﻳﻠ َ َّﻘ
ً ٰ َ َّ ًﲢﻴﺔ
ِِٰ
وﻣﻘﺎﻣﺎ
ؕ َ ْ ِ ﺧﻠﺪﻳ ْ َﻦ
ْ َ ُ َ ﻓﻴﻬﺎ
ْ ُ ﺣﺴﻨﺖ
ً َ ُ َّ ﻣﺴﺘ َﻘَ ًّﺮا

(সূরা আl ফুরকান: 73-77)

e আয়াতক’িটর aনুবাদ হল,
‘রহমােনর pকৃত বাnা তারা, যারা পৃিথবীেত নmভােব চেল, eবং aj েলােকরা যখন তােদরেক
সেmাধন কের তখন তারা (েকান িববাদ না কের) বেল, ‘সালাম’। eবং যারা sীয় pভুর সমীেপ
েসজদাবনত o দnায়মান aবsায় রািt যাপন কের। eবং যারা বেল, েহ আমােদর pিতপালক-pভু!
আমােদর uপর েথেক তুিম েদাযেখর আযাবেক aপসািরত কর, িন য় eর আযাব সবর্নাশা। িন য়
eিট asায়ী িঠকানা িহেসেবo aিত মn eবং sায়ী িঠকানা িহেসেবo। eবং যারা খরচ করার সময়
aপবয্য় কের না আবার কাপর্ণয্o কের না বরং eতdভেয়র মধয্বতর্ী পnা aবলmন কের; eবং যারা
আlাhর সােথ aনয্ েকান uপাসয্েক ডােক না eবং নয্ায়-সংগত কারণ বয্তীত eমন েকান pাণেক
হতয্া কের না যােক আlাh (হতয্া করা) হারাম কেরেছন eবং তারা বয্িভচার কের না; বstতঃ েয েকu
eমন কাজ করেব েস শািsর সmুখীন হেব’।
(সূরা আl ফুরকান: 64-69)

‘eবং যারা িমথয্া সাkয্ েদয় না eবং যখন বৃথা িবষেয়র পাশ িদেয় যায় sসmােন চেল যায়; eবং
তােদরেক যখন তােদর pভুর আয়াতসমূহ sরণ করােনা হয় তখন eর pিত বিধর o aেnর নয্ায়
আচরণ কের না। eবং যারা বেল, েহ আমােদর pিতপালক-pভু! তুিম আমােদরেক আমােদর stী o
সnান-সnিত হেত চkুর িsgতা দান কেরা আর আমােদরেক মুtাকীেদর iমাম বানাo। eরাi eমন
েলাক যােদরেক তােদর সৎকেমর্র uপর aিবচল থাকার কারেণ pিতদান সrপ (সুরময্) বালাখানা েদয়া
হেব eবং েসখােন তােদরেক ভাশীষ o শািnর বাণী dারা সmধর্না jাপন করা হেব, েসখােন তারা
িচরকাল বাস করেব। asায়ী o sায়ী িব ামাগার িহেসেব তা কতiনা utম।’
(সূরা আl ফুরকান: 73-77)

রমযান মাস eেসিছেলা আবার চেলo েগেলা। eখেনা মানুেষর িচিঠ-পt আসেছ। e (িচিঠ) gেলার মােঝ
রমযান মােস েলখা পto রেয়েছ eবং রমযােনর পর েলখা িচিঠ-পto ফয্ােkর মাধয্েম েপঁৗছােc। আlাh
কrন, আমরা আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ পিবt পিরবতর্ন সাধেনর সবর্াtক েচ া কেরিছ বেল েযন গণয্
হi, আর যিদ েকান পিবt পিরবতর্ন সািধত হেয় থােক তেব েখাদা তা’লা েযন তা sায়ী কেরন। আমােদর মধয্
হেত কতক মানুেষর মােঝ ei েয aনুভুিত জাgত হেয়েছ o ৈচতেনয্াদয় ঘেটেছ eিটi রমযােনর মূখয্ uেdশয্।
পিবt কুরআেন আlাh তা’লা কতক ৈবিশ য্ o িচhাবলী বণর্না কেরেছন যা aবলmন কের aথবা যার uপর
pিতি ত হেয় মানুষ iবাdর রহমান বা রহমান েখাদার বাnা আখয্ািয়ত হেত পাের।
েয আয়াতসমূহ আিম িতলাoয়াত কেরিছ তােত েযসব ৈবিশ য্াবলী বিণর্ত হেয়েছ তা আপনারা েনেছন। যােত
বয্িkগত o সামািজক দািয়tাবলী eবং আlাh তা’লার িবিধ-িবধান সিঠকভােব পালেনর pিতo দৃি আকর্ষণ
করা হেয়েছ। eসব aজর্েনর জনয্ যিদ েচ া করা হয় তেব আlাh তা’লা eমন েলাকেদরেক iবাdর রহমান বা
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রহমান েখাদার বাnা আখয্া িদেয় sীয় সntি র সু-সংবাদ pদান কেরন। তঁার জাnােতর সু-সংবাদ েদন। aতeব
রমযােনর পেরo যিদ আমরা আlাh তা’লা িনেদর্িশত পেথ চলেত থািক তেবi আlাh তা’লার সntি aজর্নকারী
হেবা, তঁার জাnােত pেবশ করেত পারেবা eবং eর েথেক aংশ পােবা। e কারেণ আlাh তা’লা যিদ আমােদর
pিত সnt হন আর eর কলয্ােণ আমােদর কােরা মােঝ পিবt পিরবতর্ন সািধত হয়, তাহেল তা আমােদর মােঝ
sায়ী হেব।
ِ َ اﻻ
iবাdর রহমান বা রহমান েখাদার eমন বাnােদর pথম ৈবিশ য্ হেলা, ﻮﻧﺎ
ً ْ َرض ﻫ
َ ْ  َﳝ ْ ُﺸaথর্াৎ, পৃিথবীেত
ْ ْ َ َ ﻮن ﻋ
তারা নmতা o গাmীেযর্র সােথ িবচরণ কের। তােদর সকল িসdাn মধয্ম পnা িভিtক হেয় থােক। েস aনথর্ক
েকান কারেণ কখেনা eমন কেঠারতা েদখায় না eবং রাগািnত হয় না যা পরবতর্ীেত aেনক সময় aহংকাের rপ
িনেত পাের। তােদর sভােব aপছnনীয় আলসয্o থােক না যা আtসmানহীনতা o েতাশােমােদ পযর্বিসত হেত
পাের। ধুমাt বয্িkগত ভােব নয় বরং েযসব ৈবিশে য্র কথা বলা হেয়েছ সমি গতভােবo তা aবলmেনর pিত
দৃি আকষর্ণ করা হেয়েছ। জামাতবd ভােবo (েতামরা) আlাh তা’লার বাnা o তঁার iবাদতকারী হবার
মাধয্েম (িনেজেদর মেধয্) eসব ৈবিশ য্ সৃি কেরা। eেত e ভিবষয্dাণীo রেয়েছ েয, যারা iবাdর রহমান বা
রহমােনর বাnা হয় তারা আlাh তা’লার পk েথেক িবজয় বা সফলতা লাভ কের। যখন িবজয় আেস তখন
েযন (েতামােদর মােঝ) aহংকার সৃি না হয়, aতীত (িনযর্াতেনর) pিতেশাধ েনয়ার pিত দৃি েযন না যায়।
েতামরা তখন আlাh তা’লােক ভুেল েযo না বরং েতামােদরেক ভd o নm হেয় aিধকার pদােনর pিত
মেনােযাগী হoয়া চাi।
িdতীয় ৈবিশ য্ হেলা, ﺳﻠﻤﺎ
َ ْ ُ ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ا ﳉْ ٰﻬِ ﻠ
ً ٰ َ ﻮن َﻗﺎ ﻟ ُ ْﻮا
ُ ُ َ َ َ eক aেথর্ eকথার-i পুনরাবৃিt করা হেয়েছ েয, আlাhর
pেতয্ক বাnার মােঝ বয্িkগত ভােব e ৈবিশ য্ থাকা uিচত, ঝগড়া-িববাদ পিরহার করতঃ pেতয্ক
িনযর্াতনকারী eবং িবতnাকারীেক িবনেয়র সােথ বুঝাo। আর িdতীয়তঃ আlাh তা’লার আেদেশ েতামরা
িবনেয়র েয ৈবিশ য্ aজর্ন কেরেছা eবং eকiভােব েতামােদর আপন সমাজ o eলাকায় েতামরা জামাতী িদক
েথেক েয সmােনর aবsােন pিতি ত হেয়েছা, যখন শিkশালী হেব তখনo eিট sরণ রাখেব। শয়তান তার
কাজ কেরi যােব। েতামােদর িবrেd িবিভnভােব eমন েমাচর্া গড়েব যার িভিtেত েতামােদর আেবগ aনুভূিতেত
আঘাত হানা হেব। আবার eকথাo বলা হেব েয, েদেখা! eরা কেতা aতয্াচারী মানুষ। eমতাবsায় েতামােদর
আেবগেক সংযত রােখা। েসi দৃ াn sাপন কেরা, েসi আদশর্েক সমুnত রােখা যা আমােদর সামেন হযরত
মুহাmদ (সা.) eবং তার সাহাবারা (রা.) uপsাপন কেরেছন। পরবতর্ীেত সমি গতভােব আমােদর aবsার েয
unিত হেব eেত েসi ভিবষয্dাণীo anিনর্িহত আেছ।
িকnt ei সময় িবিভn েদেশ আর িবেশষ কের পািকsােন eমন aবsা েয, আহমদীেদরেক িবরk করা হয়
তােদর আেবগ aনুভূিত িনেয় িছিনিমিন েখলা হয়। েচ া করা হয় - েকানভােব েযন আহমদীরা িবrdবাদীেদর
কমর্কােn uেtিজত হেয় আiন িনেজেদর হােত তুেল েনয়; আর eরপর আiেনর aজুহােত আহমদীেদরেক
যুলুম িনযর্াতেনর লেkয্ পিরণত করা যায়।
িতিন বেলন, ei শয়তানী তকদীেরর েমাকািবলায় রহমােনর বাnা হেয় আiেনর aনুশাষন েমেন েতামােদর
কমর্কাn কেরা। েকানkেমi বnুেকর utর বnুেকর মাধয্েম িদo না। eরফেল জামাত o aনয্ানয্ আহমদীেদর
জনয্ িবিভn সমসয্া সৃি হেত পাের।
কােজi বতর্মান aবsায় আিম আহমদীেদর বলেবা, eমন iবাdর রহমান হবার েচ া কrন যা েখাদা তা’লার
সntি র কারণ হয় আর েযমনিট আিম বেলিছ, eেত আlাh তা’লা ভিবষয্dাণীo িনিহত েরেখেছন - eকসময়
জামাতবdভােবo েতামােদর সাফলয্ আসেব, iনশাআlাh। েসi সময় পৃিথবীেক বুিঝেয় েদেব, pকৃত iনসাফ
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বা নয্ায়িবচার কােক বেল eবং শিkধর হoয়া সেtto aনয্ােনয্র আেবেগর pিত সmান েদখােনা eবং িনেজর
আেবগেক িনয়ntণ করা কােক বেল।
আজকাল পািকsােন িবেশষকের িবেরাধীরা িবিভnভােব আহমদীেদর uেtিজত করার েচ া করেছ। eবং
চরমভােব তােদরেক kিতgs করার েচ া করা হেc, িবিভn sােন ষড়যnt করা হেc। তাi eকাn সতকর্তা o
সাবধানতার সােথ eসব পিরিsিত েমাকািবলা কrন eবং ৈধযর্য্ o েদায়ার সােথ আlাh তা’লার িনকট সাহাযয্
েচেয় ei aবsার pিতেরাধ কrন।
রহমান েখাদার বাnার িবষেয় বয্াখয্া করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলন:
‘রহমােনর pকৃত পূজারী তারা - যারা পৃিথবীেত নmতার সােথ িবচরণ কের আর যখন ajরা তােদর
সােথ কেঠার আচরণ কের তখন তারা শািnপূণর্ বয্বহার eবং সদয় বােকয্ তােদর pিতদান িদেয়
থােক।’

আমােদর েবাঝাপড়া করেত হেc চরম মূখর্ েলাকেদর সােথ। তাi sীয় আেবগেক গভীরভােব িনয়ntণ
কের শািn eবং দয়ার রীিত aবলmন করেত হেব eবং তা pকাশ করেত হেব। িতিন (আ.) বেলন,
‘(তারা) কেঠারতার পিরবেতর্ েকামলতা আর গািলর পিরবেতর্ েদায়া েদয়। আর রহমান েখাদার gণাবলী
ধারণ কের। রহমান েখাদা, পুণয্বান o পাপীেদর মােঝ পাথর্কয্ করা ছাড়াi সকল বাnােক চঁাদ, সূযর্,
আকাশ o পৃিথবীর aগিণত িনয়ামেতর মাধয্েম কলয্াণ েপঁৗিছেয় থােকন। aতeব e আয়াতgেলােত
েখাদা তা’লা ভালভােব সুs কেরেছন রহমান শb েখাদা তা’লার েkেt েয-i aেথর্ বয্বhত হয় তা
হেলা, তঁার বয্াপক রহমত সকল ভােলা মnেক পিরেব ন কের আেছ।’
(বারাহীেন আহমদীয়া - rহানী খাযােয়ন - 1ম খn - পৃ: 449, টীকা)

aতeব আজo eবং ভিবষয্েতo pেতয্ক ভােলা-মn eবং বnু-শtrেক আlাh তা’লার রহমেতর pিতফলনsল
করার pেচ ায় দয়া o আিশসপূণর্ বয্বহার aবয্াহত রাখেত হেব, তােদর ভুল ািn uেপkা কের েযেত হেব।
আর েদায়ার মাধয্েম িনেজর জনয্ সাহাযয্ যাচনা করেত হেব আর aেনয্র েহদায়ােতর জনয্ আlাh তা’লার
সাহাযয্ চাiেত হেব - েযন আমরা সবর্দা রহমান েখাদার বাnােদর েভতর anভূর্k থািক।
ِ  ﻳﺒ ِ ﺘaথর্াৎ, pভুর জনয্ তারা
ِ
iবাdর রহমােনর তৃতীয় ৈবিশ য্ সmেকর্ বলা হেয়েছ, ﻗﻴﺎﻣﺎ
َ ّ ُ ﻬﻢ
َ ْ ُْ َ
ً َ َ ﺳﺠ ًﺪا ّو
ْ ِ ِ ّ ﻮن ﻟ َﺮﺑ
িনেজেদর রাতgেলা িসজদাবনত o দnায়মান aবsায় aিতবািহত কের।
িবগত কেয়কিদেন aেনক বড় সংখয্ক েলাক e েমাতােবক কাজ কেরেছন। িকnt আlাh তা’লা eিট বেলন িন
েয, iবাdর রহমান gিট কেয়ক িদন (eভােব) কাটায় বরং sায়ীভােব তারা তােদর রাতসমূহ iবাদত কের o
দnায়মান aবsায় aিতবািহত কের। কােজi eকজন আহমদীর eিট eকিট aেনক বড় দািয়t। িবেশষ কের
তখন যখন িকনা পৃিথবীর সকল মুসলমান েদশসমূহ সমসয্া o িবপদাবলীেত জজর্িরত। আহমদীরা েযন ধুমাt
ফরয নামায পেড়i kাn না হয় বরং তােদর রাতgেলােক েযন নফল iবাদেতর মাধয্েম সিjত কের eবং
তাহাjুদ নামােযর pিত মেনােযাগী হয়। েকননা রােতর েবলা আরােমর িনdা পিরতয্াগ করা মুলতঃ নফসেক
(pবৃিtেক) দমন করার নামাnর, আর আlাh তা’লাo eকথাi বেলেছন। আমরা যিদ eকিন হেয় আlাh
তা’লার জনয্ রােতর েবলা (নফল) iবাদত কির তেব, eিট জামােতর সমসয্াসমূহ দূর করার কারণ হেব।
aতeব eিট sরণ রাখেত হেব েয, রােতর েবলা uঠা েযন েকবল বয্িkগত sােথর্ না হয় বরং (e রাত জাগা
েযন) আlাh তা’লার সntি লাভ eবং জামাতী unিতর মানেস েদায়ার জনয্ হয়। পৃিথবীর সকল আহমদী যিদ
eকিন ভােব আlাh তা’লার সntি লােভর pতয্াশায় জামােতর unিতর লেkয্ রােতর েবলা কমপেk d’রাকাত
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নফল নামায পড়া aতয্াবশয্কীয় কের েনয় তেব iনশাআlাh তা’লা আপনারা েদখেবন, কীভােব পূবর্ােপkা
েবিশ আlাh তা’লার সাহাযয্ আমরা লাভ কির eবং শtrেদর শtrতা o িবেরাধীেদর িবেরািধতােক কীভােব
আlাh তা’লা ধুিলsাৎ কের েদন।
মহানবী (সা.) eo বেলেছন,
আlাh তা’লা বেলেছন, নফেলর মাধয্েম মানুষ আমার eেতা িনকটবতর্ী হেয় যায় েযন আিম তার কান
হেয় যাi যার মাধয্েম েস েন থােক, তার েচাখ হেয় যাi যdারা েস েদেখ, তার হাত হেয় যাi যার
মাধয্েম েস (েকান িকছু) ধের eবং তার পা হেয় যাi যdারা েস হােট।
(সহীh বুখারী - িকতাবুর িরkাক)

aতeব আlাh তা’লা নফল নামায আদায়কারী o তাহাjুদ নামােয aভয্sেদর eেতাটা-i িনকটবতর্ী হেয় যান;
তাi আমােদর দািয়t হেলা, আlাh তা’লার e ৈনকটয্ লােভর েচ া করা। রমযান চেল যাoয়ার aথর্ ei নয়
েয, রাতেক পূেবর্র মত ন করেবা আর aেনক রাত পযর্n বৃথা ৈবঠক করেবা যার ফেল ফজেরর নামােযর জনয্
uঠাo ক সাধয্ হেয় যায়। বরং েস ধরেনর রাত লােভর েচ া কrন যা আlাh তা’লােক িনকেট িনেয় আসেব
আর আমােদর জনয্ আlাh তা’লার ৈনকটয্ দানকারী হেব।
রমযান যা আমােদরেক রহমান েখাদার দাসt িশিখেয়েছ - তাi আমােদর কাজ হেলা, eর uপর aনুশীলেনর
মানেস িনেজেদর রাতgেলােক iবাদেতর মাধয্েম সিjত রাখা। েযভােব আিম বেলিছ, iনশাআlাh - eিটi
আমােদর sপেk drত িবpব িনেয় আসেব।
মহানবী (সা.)-eর সাহাবীরা eর যথাযথ মযর্াদা িদেয়েছন আর িব বাসী েদেখেছ, তারা িক িবpব সৃি
কেরেছন। বাধয্ হেয় িদেনর েবলা তঁােদর যুd করেত হেতা িকnt তাi বেল রােতর েবলা তারা আরাম করেতন না
বরং সারারাত iবাদেত aিতবািহত করেতন। যতkণ পযর্n মুসলমানেদর মােঝ রােত iবাদেতর e রীিত
pিতি ত িছেলা তােদর মােঝ unিতর ধারাo aবয্াহত িছেলা। আজ eিট আহমদীেদর দািয়t - তারা েযন eিট
বাsাবায়ন কের আর আহমদীয়াত eবং iসলােমর unিতর জনয্ aেনক েবিশ েদায়া কের।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘মহানবী (সা.)-eর আিবভর্াবকােল আরব o িবে র িক aবsা িছেলা তা কােরা aজানা নয়। তারা
িছেলা চরম aসভয্ জািত। পানাহার ছাড়া আর িকছুi জানেতা না। মানুেষর aিধকার কােক বেল তাo
জানেতা না আর েখাদার aিধকার সmেকর্o aবিহত িছেলা না। কােজi েখাদা তা’লা তােদর aবsান
িচt a ন কের বেলন, ﻧﻌﺎم
ْ ﺗﺎﮐﻞ
ُ ُ ْ َ ﻛﻤﺎ
َ ْ ُ  َﻳﺎ ْﮐ ُﻠaথর্: ধু পানাহারi তােদর কাজ িছেলা আর তারা
َ َ ﻮن
ُ َ ْ َ اﻻ
েসভােব আহার কের েযভােব প রা খায়। (সূরা মুহাmদ: 13) পkাnের আlাhর রসূল (সা.)-eর পিবt
ِ  ﻳﺒ ِ ﺘ-e rপাnিরত হেয়
ِ
িশkা তােদর uপর eমন pভাব েফলেলা েয, তারা ﻗﻴﺎﻣﺎ
َ ّ ُ ﻬﻢ
َ ْ ُْ َ
ً َ َﺳﺠ ًﺪا ّو
ْ ِ ِ ّ ﻮن ﻟ َﺮﺑ
েগেলা। aথর্াৎ িনেজেদর pভুর sরেণ রাতgেলা - েসজদা o দnায়মান aবsায় তঁারা কািটেয় িদেতন।
হায় আlাh! তঁারা কেতা বড় মাহেtর aিধকারী িছেলন। রসূলl
ু াh (সা.)-eর সাহচেযর্ eক aভূতপূবর্
িবpব o মহান পিরবতর্ন সািধত হেলা। যুগপত মানুষ o আlাhর aিধকােরর েkেt ভারসাময্ িফিরেয়
আনেলন। আর মৃত ভkক o মৃত জািতেক eক unত চািরিtক gণাবলীর aিধকারী পুতপিবt জীবn
জািতেত পিরণত কেরেছন। aনুপম ৈবিশ য্ মূলতঃ d’িটi হেয় থােক। pথমতঃ jানগত, িdতীয়তঃ
ِ  ﻳﺒ ِ ﺘআর jানগত aবsার
ِ
বয্বহািরক। বয্বহািরক aবsার িচt িছেলা erপ: ﻗﻴﺎﻣﺎ
َ ّ ُ ﻬﻢ
َ ْ ُْ َ
ً َ َﺳﺠ ًﺪا ّو
ْ ِ ِ ّ ﻮن ﻟ َﺮﺑ
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িচt হেলা, pকাশনা o ভাষািশkা pসােরর েসবার কাজ eেতা বয্াপক পিরসের হিcেলা েয, eর দৃ াn
খুঁেজ পাoয়া ভার।’
(আl হাকাম - 2য় খn - নাmার: 24-25, 20-27 আগ , 1889 - পৃ: 10)

িতিন (আ.) আরo বেলন:
‘আধয্ািtকতা o পিবtতা ছাড়া েকান ধমর্ চলেত পাের না। মহানবী (সা.)-eর আগমেনর পূেবর্ জগেতর
aবsা িকrপ িছেলা তা পিবt কুরআন uেlখ কেরেছ। eরা িছেলা, ﻌﺎم
ْ ﺗﺎﮐﻞ
ُ ُ ْ َ ﻛﻤﺎ
َ ْ ُ  َﻳﺎ ْﮐ ُﻠeরপর
َ َ ﻮن
ُ َ ْ اﻻ َﻧ
ِ  ﻳﺒ ِ ﺘ। যতkণ
ِ
যখন মানুষ iসলাম ধমর্ gহণ করেলা তখন তারা হেয় েগেলা, ﻗﻴﺎﻣﺎ
َ ّ ُ ﻬﻢ
َ ْ ُْ َ
ً َ َﺳﺠ ًﺪا ّو
ْ ِ ِ ّ ﻮن ﻟ َﺮﺑ
।
পযর্n আকাশ েথেক pিতেষধক না আেস ততkণ hদয় সুsয্ হেত পাের না মানুষ agসর হবার েচ া
কের িঠকi িকnt েস িপিছেয় যায়। মানুষ যিদ পিবt gণাবলী আর পিবt sভােবর aিধকারী হয় তাহেল ধমর্ চলেত পাের। eছাড়া েকান ধমর্i unিত করেত পাের না। করেলo pিতি ত থাকেত পাের
না।’
(আl বদর - 2য় খn - নাmার: 37, 2 aেkাবর, 1903)

কােজi আমরা যারা e aিভpায় রািখ েয, জামােতর drত unিত েহাক; জামােতর সদসয্েদরেক েয সমসয্াবলী
o িবপদাবলীর সmুখীন হেত হেc তা drত েকেট যাক, তাহেল েযভােব হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন
েযভােব ঐশী pিতেষধেকর pেয়াজন। আর ঐশী বয্বsাপt পাoয়া যায় আlাh তা’লার সমীেপ তঁার িনেদর্শনা
aনুযায়ী uপিsত হেয় pাথর্নার মাধয্েম। আlাh তা’লা আমােদর eর েসৗভাগয্ িদন।
চতুথর্ ৈবিশ য্ যা বণর্না কেরেছন – তাহেলা - iবাdর রহমান েখাদা তা’লার িনকট জাহাnােমর সােথ দূরt সৃি
হবার জনয্ pাথর্না কের আর জাহাnাম dারা di জাহাnামi বুঝায়।
পরকােলর জাহাnামo যা পােপর ফলrিতেত পােব। আর ei জগেতর জাহাnামo যা িবিভn মnকমর্ বা ভুলািnর a ভ পিরণাম িহেসেব েদখেত হয়। aতeব iবাdর রহমান বা রহমান আlাhর বাnার কাজ হেলা,
সবর্দা তoবা o iেsগফার কের যাoয়া। আlাh তা’লার িনরাপtা েব িনেত থাকার েচ া করা। আর আlাh
তা’লার িনকট েদায়া কrন েযন েখাদা তা’লা iহেলৗিকক o পারেলৗিকক লা না হেত রkা কের। আর
সবর্pকার পািথর্ব িবপদাবলীrপী জাহাnাম েথেক েযন রkা কেরন। iহজাগিতক চাকিচকয্, েমাহ o জাগিতক
চাoয়া-পাoয়ার শৃ ল েযন আবd করেত না পাের। egেলা পািথর্ব জগেতo েখাদা তা’লা েথেক দূের সিরেয়
েদয় আর পিরেশেষ পারেলৗিকক জাহাnােম িনিkp হবার কারণ হয়। eছাড়া ei েদায়াo করা uিচত েযন
সnান-সntিতর পk েথেক আমােদর েযসব dঃি nা aথর্াৎ েয কারেণ আমােদর aভয্nের aিsরতার আgন
jেল রেয়েছ; তাo েযন দূর হয়।
রহমান েখাদার iবাদতকারীর প ম ৈবিশ য্ যা বণর্না করা হেয়েছ তাহেলা, ﻳﺴ ِﺮ ﻓُ ْﻮا
ْ ُ ﻟﻢ
ْ َ aথর্াৎ, তারা aপবয্য়
কের না। বৃথা খরচ কের না। না-i তারা েলাক েদখােনার জনয্ বয্িkগত সmদ খরচ কের আর না-i
aিবেবচেকর মেতা জামােতর সmদ বয্য় কের।
বয্িkগত পযর্ােয় aযথা খরেচর eকিট দৃ াn আমােদর মােঝ kমশঃ বৃিd পােc। আর তাহেলা, িবেয়-শাদীেত
বােজ খরচ করা। eখােন eবং পািকsােনo eেক aেনয্র েদখােদিখ িবেয়েত িবিভn pকার খাবার রাnা করা হয়,
eরপর oলীমার বয্বsা করা হয়। িনমntেণ েকান a িবধা েনi িকnt সাদামাটা হেল a িবধা িক? আবার িবেয়র
আেগ েমেহদী aনু ােনরo eকিট pচলন r হেয়েছ। eেতo pচুর খরচ করা হয়। আর েমেয় পেkর েলােকরা

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

যারা িবেয়র সাজসjা বাড়ােত চায়, তারা e uপলেkয্o িনমntণ কাডর্ ছাপায় o বnন কের eবং মানুষেক
রীিতমত িনমntণ করা হয়। েমেহদী লাগােত হেল েমেয়রা aথবা যারা কেনর বাnবী তারা eকিtত হেয় লাগােত
পাের। িকnt eিটo pিতিনয়ত সংkিমত হেয় চেলেছ। আর ধু েদখােদিখ তা করা হেc।
eরসােথ নতুন আেরকিট মাtা যা েযাগ হেয়েছ তাহেলা, েছেলপko িবেয়র পূেবর্ সাজসjার নােম েমেহদী
লাগােনার দাoয়াত েদয়া r কেরেছ। আিম েদখিছ ei াn pথা বরং িব’দাত; eেত ধমর্ সmেকর্ খুব ভাল
jান রােখন eমন েলাকo জিড়েয় পেড়েছ। আর েকান কারেণ েকu যিদ বড় েকান দাoয়ােতর বয্বsা নাo কের
(যােহাক, কারণ আমােদর eিটi মেন করা uিচত, েকান েনকীর কারেণ কের থাকেবন) তাহেল তােদর বয্াপাের
বলা হয় েয, ei বয্িk কৃপণ, iিন ei-েসi। িবেশষভােব, যারা িবেদশ েথেক পািকsােন যায় তারা দাoয়াত,
aলংকারাদী আর েপাশাক iতয্ািদেত েবিহসাব খরচ কের থােক আর পরsর pিতেযািগতামূলকভােব খরচ
কের। eসব aপচয়। েযভােব আিম pথেম বেলিছ, eেkেt সা েয়র aভয্াস থাকেল তা দিরdেদর কােজ
আসেত পাের। গরীবেদর িবেয়-শাদীেত কােজ আসেত পাের। eরমধয্ হেত বড় aংক eতীমেদর লালনপালেনর কােজ লাগেত পাের। aনয্ানয্ পুণয্কােজ বয্য় করা েযেত পাের। eভােব যিদ সা েয়র েচতনা সৃি হয়
তাহেল eিটi মানুষেক রহমান েখাদার বাnা বানােত পাের।
।
আর 6 িবষয় হেলা, ﻳﻘﱰ ُ ْوا
ُ ْ َ ﻟﻢ
ْ َ aথর্াৎ, তারা কাপর্ণয্ কের না aেনেকi কাপর্ণয্ করেত িগেয় েযখােন খরচ করা
আবশয্ক েসখােনo খরচ কের না। কৃপণতার েkেt সীমা ছািড়েয় যায়। আর eসব িকছু কের সmদ পু ীভূত
করার aিভpােয়। েকান েকান মানুেষর কৃপণতা eমন পযর্ােয় েপৗেছ যায় েয, িনেজর বয্িkগত pেয়াজেনo খরচ
কের না। আপন আtীয়-sজনেদর সাহাযয্ কের না আর গরীবেদরo িকছু েদয় না আর জামােতর জনয্o তয্ােগর
ৈবিশ য্ তােদর মােঝ থােক না। aতeব েযসব সামথর্বান সmদ থাকা সেtto খরচ কের না তারাo রহমান
েখাদার বাnােদর ে ণীভূk হেত পাের না। aতeব আlাh তা’লা েযখােন aপবয্য়কারীেদর aপছn কেরেছন
আর iবাdর রহমােনর গিn েথেক তােদর বিহsার কেরেছন, েসখােন কৃপণেদরo aতয্n aপছn কেরেছন।
pথমতঃ েস যথাযথ েkেt খরচ কের না। িdতীয়তঃ েস aথর্ আটেক েরেখ, জমা কের সমােজর unিতর পেথo
anরায় সৃি করেছ। aতeব েখাদা তা’লা বেলন, iবাdর রহমান aপবয্য়o করেব না, েলাক েদখােনার জনয্o
aপবয্য় করেব না আর eেতাটা কাপর্নয্o করেব না েয, pেয়াজনীয় খােত খরচ করেতo িdধা করেব বরং e
d’েয়র মােঝ েস মধয্ম পnা aবলmন করেব। আর iবাdর রহমােনর খরচ করা o খরচ েথেক িবরত থাকাo
েকবলমাt আlাh তা’লার সntি র uেdেশয্i হেয় থােক।

iবাdর রহমােনর সpম পিরচয় িহেসেব বেলেছন, েস িশrেকর কােছo যায় না। িশrক েখাদা তা’লার দৃি েত
সবেচেয় বড় aপরাধ। আlাh তা’লা বেলেছন, িশrক বয্িতেরেক সকল পাপ kমা হেত পাের। iবাdর রহমান
িশrক মুk থাকেব বলেত ধু বািহয্ক িশrক বুঝােনা হয় িন, েযমন মূিতর্পূজা iতয্ািদ। বরং সুp িশrকo তারা
eিড়েয় চেল। তােদর iবাদত সমূহ o aনয্ানয্ িবিধ-িবধান পালন করা আlাh তা’লার িনেদর্শনুযায়ী হেয় থােক।
তারা খুব সূk দৃি েত e িবষেয় লkয্ রােখ েয, তােদর েকান আচরণ eবং েকান কাজ েযন েগাপন িশrক
িহেসেব গণয্ না হয়। e বয্াপাের তারা eকাn সতকর্তা aবলmন কের। েকান কাজকমর্ তােদর iবাদেতর পেথ
বঁাধা সৃি করেত পাের না। িবগত খুতবায় আিম েযভােব বণর্না কেরিছলাম, eিটo eক pকার েগাপন িশrক।
iবাdর রহমান হবার a ম শতর্ হেলা, তারা েকান সৃ জীবেক aনয্ায় ভােব হতয্া কের না। যিদo মহানবী
(সা.), সাহাবাগণ, েখালাফােয় রােশদীন o পরবতর্ী মুসলমানগণ তাkoয়ার uপর pিতি ত েথেক যুd কেরেছন
আর তা িছেলা েকবলমাt শkেদর বাড়াবািড় o সীমািতkেমর কারেণ eবং তােদরেক িনযর্াতন েথেক িবরত
রাখার uেdেশয্। মহানবী (সা.) o সাহাবাগণ েচ া কেরেছন eবং িনেদর্শo িদেয়েছন, েকান িশ , নারী, েগাt
pধান, পাdী, ধমর্জাযক, সnয্াসী eবং যারা যুেdর সােথ সmৃk নয় তােদর হতয্া কেরা না। eর িবপরীেত
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িdতীয় িব যুেdর সময় আমরা েদেখিছ, লk লk িনরীহ জাপানীেদর হতয্া করা হেয়েছ। আজo শািn pিত ার
aজুহােত িবমান হামলা কের িন াপ েলাকেদর িনিবর্চাের হতয্া করা হয়। eেতা হেc iসলাম িবেরাধীেদর
aবsা। িকnt যারা iবাdর রহমান হবার দাবী কের আtpাসাদ েনয় তারাo আtঘাতী হামলা কের িন াপ
মানুষেক হতয্া করেছ। eটা আেরক েবদনাদায়ক o ভয়ানক aবsা, ধেমর্র নােম নরহতয্া চলেছ। কােজi eমন
মানুষ কখেনাi iবাdর রহমান হেত পাের না।
iবাdর রহমােনর নবম ৈবিশ য্ হেলা, তারা বয্িভচার কের না। আkিরক বয্িভচারo eর anভূর্k আর েনাংরা,
কদযর্ aনু ান আর দৃশয্ uপেভাগ করাo eর anভূর্k। আজকাল inারেনট o িটিভ চয্ােনল সমূেহ aবােধ
িবিভn aনু ান েদখা হয় যা মানিসক o েচােখর বয্িভচােরর anভূর্k। আহমদীেদরেক egেলা িবেশষভােব
eিড়েয় চলা uিচত।
দশম ৈবিশ য্ হেc, iবাdর রহমান কখেনা িমথয্া বেল না, িমথয্া সাkয্o েদয় না। েকননা, জািতগত পদsলন
o ংেসর েkেt িমথয্া ভয়ানক ভূিমকা রােখ। আlাh তা’লার বাnা o ঐশী জামাতেক েতা unিতর রাজপেথ
eিগেয় েযেতi হেব, তাi আlাh তা’লা তােদর সােথ ei a ীকার কেরেছন েয, তারা unিতর uc িশখের
আেরাহন করেব আর kমশঃ uেdর্ গমন করেত থাকেব। তােদর েভতর যিদ িমথয্া aনুpেবশ কের তাহেল তারা
আlাh তা’লার েসi িবেশষ বাnা বেল গণয্ হেব না, যােদর pিত আlাh তা’লা aনুgহ বষর্ণ কেরন বা যােদর
pিত aনুgহ করার a ীকার কেরেছন। aতeব সাkয্ েদয়া বা aনয্ানয্ িবষেয় যখন আহমদীেদরেক আহবান
জানােনা হয়, তখন শত ভাগ সতয্ কথা বলা uিচত। uদাহরণ srপ পািরবািরক িবষয়ািদেক িনন; িববােহর
সময় ei সাkয্ pদােনর মাধয্েম িববাহ বnেনর a ীকার করা হেয় থােক েয, আমরা সবর্দা সরল-েসাজা কথা
বলেবা, সেতয্র িভিtেত কাজ করেবা; eমন সতয্ বলেবা যােত েকান ধরেনর সংশয় বা সেnহ থাকেব না। যার
aনয্ েকান aথর্o করা সmব নয়। িকnt িববােহর পের stী তার sামীর সােথ িমথয্া বেল আর sামীo stীর সােথ
িমথয্া কথা বেল। uভেয়র র বাড়ীর েলােকরা পরsেরর সােথ িমথয্া বেল। আর d’জেনর মেধয্ dn o
সংঘাত r হয়, ধীের-ধীের তা িববাহ িবেcদ পযর্n গড়ায়। েকবলমাt বয্িkগত aহিমকা o কামনা-বাসনার
কারেণ aেনক ঘর েভে যায়। বাcা হবার পরo ঘর েভে যায়। পূেবর্o কেয়কবার e সmেকর্ আিম বেলিছ।
কােজi আlাhর aিধকার o বাnার pাপয্ pদােনর জনয্ eকজন মু’িমনেক eবং েসসব েলাক যারা িনেজেদরেক
iবাdর রহমানেদর anভূkর্ মেন কেরন, সবর্ pকার িমথয্ার pিত তােদর ঘৃণা থাকা আবশয্ক।
ِ
َ
eরপর eকাদশতম ৈবিশ য্, ﺮاﻣﺎ
َ ِ aথর্াৎ, পািথর্ব আনn-ফূিতর্েত িবেভার হেয় তােতi িলp
ً َ اذا ﻣ َ ّ ُﺮ ْوا ِﺑﺎ ّﻟﻠﻐ ْ ِﻮ ﻣ َ ّ ُﺮ ْوا ﻛ
থােক না। েযভােব পূেবর্ uেlখ কের eেসিছ, e যুেগর aথর্হীন িবেনাদন, inােনট eবং িটিভ চয্েনল সমূho
eর anভূkর্ যা িবিভn rিচহীন কদযর্ aনু ান pচাের বয্s। eছাড়া আজকাল sুল-কেলেজ েছেল-েমেয়রা
দলবdভােব চলােফরা কের, kােব যায়, eকেt নৃতয্ কের o গােনর আসের বেস, eরপর egেলা ধারণ কের
েpাgাম ৈতরী করা হয়। কনসাটর্ েদখার েpাgাম হয়। eকজন মু’িমেনর কােছ uk সব িকছুi বৃথা কাজ।
eকিদেক আমরা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আত করার a ীকার কির আর iবাdর রহমান
হবারo দাবী কির; তাসেtto eসকল বৃথাকেমর্ িলp হoয়া যা চিরt ংস কের - তা কীভােব িসd হেত পাের।
aতeব সিতয্কার আহমদীেক eসব িকছু eিড়েয় চলা eকাn কতর্বয্।
eছাড়া ঝগড়া-িববাদo aথর্হীন কেমর্র anভূkর্, যার িবsািরত িববরণ পূেবর্o eেসেছ। কােজi েসসব িবষয়, যা
সমােজর শািn-সmpীিত িবনে র কারণ, egেলা সবi বৃথা কাজ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
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ِ
َ
ﺮاﻣﺎ
َ ِ َ وযখন তারা েকাথাo েকান বৃথা কথা েশােন যা েকান যুd বা ঝগড়া িববােদর
ً َ اذا ﻣ َ ّ ُﺮ ْوا ِﺑﺎ ّﻟﻠﻐ ْ ِﻮ ﻣ َ ّ ُﺮ ْوا ﻛ
কারণ হেত পাের, তেব তারা ভdতার আ য় িনেয় তা uেপkা কের। আর সামানয্ সামানয্ িবষেয় ঝগড়া
r কের না। aথর্াৎ যতkণ পযর্n aসহয্ েকান ক না পায় ততkণ পযর্n ঝগড়া িববাদ করা পছn
কের না। েছাট-খাট িবষয় uেপkা করা, kমা করাi শািnপূণর্ পিরেবশ pিতি ত রাখার uপায়। e
আয়ােত েয ‘লগব’ শb বয্বহার হেয়েছ েস সmেকর্ আরবী ভাষায় eমন আচরণেক ‘লগব’ বলা হয়
েযমন, uদাহরণ srপ েকান বয্িk d ামী কের eমন বােজ কথা বেল বা ক েদয়ার uেdেশয্ eমন
েকান কাজ কের, যdারা বাsিবক েকান kিত হয় না। aতeব শািn িpয়তার লkয্ণ হেলা, eমন aনয্ায়
ক েক uেপkা করা আর ভdতার আ য় িনেয় তা eিড়েয় যাoয়া।
(iসলামী নীিত দশর্ন)

আর dাদশতম ৈবিশ য্ হেলা, যখন তােদর সামেন েখাদার আয়াত িতলাoয়াত করা হয়, তারা বিধর o aেnর
মত আচরণ কেরন না বরং সজাগ দৃি েত মেনেযাগ সহকাের তা েন। কুরআেনর বরােত েয সdপেদশ েদয়া হয়
তখন েস েমাতােবক আমেলর েচ া কের। আধয্ািtক unিতর েচ া কের। aতeব রহমােনর pকৃত দাসেtর
জনয্ সকল pকার সdপেদশ েমাতােবক কাজ করা আবশয্ক। eিট েদখেবন না েয, েক নসীহত করেছন বরং
eিট েদখুন, েখাদা o রসূেলর বরােত যা বলা হেc তার uপর pিতি ত হেত হেব aনয্থায় মানুষ েহঁাচট েখেত
পাের। আর eমন মানুষ ধু iবাdর রহমােনর গিn েথেকi েবিরেয় যায় না বরং ধীের ধীের জামাত েথেকo দূের
সের যায়।
আর tেয়াদশতম িবেশষt হেলা, তারা িনজ stী o সnানেদর জনয্ ei েদায়া কের, েখাদা তােদরেক - তােদর
hদেয়র pশািnর কারণ কrন। কােজi aনাগত pজেnর সুিনি ত ভিবষয্েতর জনয্ eিট aতীব grtপূণর্
বয্বsাপt হেলা, েযখােন মানুষ তার সnােনর আধয্ািtক o পািথর্ব unিতর জনয্ বািহয্ক েচ া-pেচ া কের
থােক; েসখােন eর পাশাপািশ তােক েদায়াo করেত হেব। েকননা, েখাদা তা’লা-i pকৃত সtা - িযিন পিরণাম
ভ কেরন। যিদ েকu erপ মেন কের েয, তারা বয্িkগত েযাগয্তার gেণ সnােনর তরিবয়ত করেছ, তেব eিট
তােদর ভুল ধারণা। বstবাদী মানুষ যিদ সnােনর জাগিতক unিত েদেখ; তেব তারা েজেন রাখুক, িনঃসেnেহ
আlাh তা’লার রহমািনয়ােতর কলয্ােণi তারা কলয্াণ মিnত হেc বা eিট েথেক তারা লাভবান হেc িকnt eিট
েকবল জাগিতক unিত। তােদরেক েকানkেমi রহমান েখাদার বাnা বলা যায় না। েকননা, আlাh তা’লা
তােদরেক মুtাকীেদর iমাম হবার সmান pদান কেরন িন। আর মুtাকীেদর iমাম িহেসেব তাkoয়ার পােন
ধাবমান হবার pিত তােদর মেনােযাগ িনবd হয়িন। িকnt েয িনজ সnােনর জনয্ তাkoয়ার েkেt unিতর েদায়া
করেব েস েকবল জাগিতক unিতর েদায়া-i করেব না বরং ধমর্ীয় o আধয্ািতক unিতর জনয্o pাথর্না করেব।
আর িনেজo তাkoয়ায় agগামী থাকার েচ া করেব আর আlাh তা’লার িনয়ামতরািজ aজর্নকারী হেব।
আজকাল পৃিথবীর সবর্t িপতামাতা - সnানেদর তালীম eবং পািথর্ব unিতর জনয্ খুবi dঃি nাgs থােকন
িকnt আধয্িtকতার pিত মেনােযাগ নাi বলেলi চেল। eখােন পি মা িবে sাধীনতার নােম eখন
সnানেদরেক eমন ধৃ কের তুেলেছ েয, তারা িপতামাতার সুdপেদশ gহণ করেত asীকার করেছ। আর eখন
eসব েলাকেদর েবাধদয় ঘটেছ। েটিলিভশেন িবিভn aনু ান েদখােনা আরm হেয়েছ েয, eিট সnানেদরেক
pেয়াজেনর তুলনায় aিধক sাধীনতা েদয়ার ফেল হেc। িপতামাতা সnােনর iমাম হoয়া-েতা দূেরর কথা বরং
র্ িপতামাতা
eখন সnানরা িপতামাতার সামেন rেখ দঁাড়ায়। aেনক eমন মামলা আেছ, েযখােন সnান কতৃক
।
।
phত হবার aেনক ঘটনা ঘেটেছ eরা সামানয্ বঁাধা িবপিto সহয্ কের না েকান সdপেদশ তারা সহয্ কের
না। আিম পূেবর্o বেলিছ, e আoয়াজ eখন uিtত হেc েয, পরবতর্ী বংশধরেক যিদ সামাল িদেত হয় তাহেল
eর (sাধীনতার) েকান সীমা িনধর্ারণ করা আবশয্ক; aথর্াৎ িপতামাতা কতদূর সহয্ করেব eবং কখন িনজ
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সnানেক শািs pদান করেব। েকননা, িপতা েকান aপকেমর্র কারেণ সnানেক শািs িদেল পা ােত
েছেলেমেয়েদর সুরkার জনয্ েযসব pিত ান রেয়েছ, তারা বাcােক িনেজেদর কােছ িনেয় যায়। েছেলেমেয়
িপতা-মাতােক ভয় েদখায়, আমােদরেক িকছু বলেল আমরা েসখােন চেল যােবা। আর e িবষয়িট সnানেদরেক
সীমািতিরk ধৃ কের তুেলেছ। কতক পিরবার eমন রেয়েছ যােদর সnানেদর aবsা খুবi েশাচনীয় পযর্ােয়
েপঁৗেছ েগেছ। eর eকিট বড় কারণ হেলা, েদায়ার pিত aমেনােযাগ। তাi িতিন (আ.) বেলেছন, আlাh
তা’লার কােছ েদায়া কেরা েযন িশ েদর সিঠক তরিবয়ত হয়। আর eর সােথ সােথ utম দৃ াno sাপন কেরা।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘আরo eকিট কথা আেছ, মানুষ মিরয়া হেয় সnান কামনা কের আর সnান হেয়o থােক িকnt
সnানেদর তরিবয়ত, তােদর চাল-চলন unত করা eবং o েখাদার aনুগত করার েকান েচ া বা িচnা
কখনo েদখা যায় না। কখেনা তােদর জনয্ েদায়া কের না আর তরিবয়েতর grto দৃি পেট রােখ না।
তরিবয়েতর িবিভn পযর্ায় রেয়েছ। কীভােব করেত হেব, েকান বয়েস িক ধরেনর তরিবয়ত করা
দরকার। েকান বয়স েথেক বাcােদরেক গিতিবিধ িনয়ntণ করেত হেব - eিদেক তােদর দৃি েনi।’

িতিন (আ.) বেলন, ‘আমার aবsােতা erপ েয, eমন েকান নামায েনi েয নামােয আিম আমার

বnুবাnব, সnান eবং stীর জনয্ েদায়া কির না। aেনক িপতামাতা eমন আেছন যারা িনজ সnানেক
বদভয্ােস aভয্s কের, rেত যখন তারা মnকাজ িশেখ তখন তােদরেক িতর ার কের না। পিরণােম
তারা িদেন িদেন dঃসাহেস ধৃ হেত থােক।’

(আl হাকাম)

মানুষ সnােনর আকা া কের থােক, িকnt তা e uেdেশয্ নয় েয তারা ধেমর্র েসবক হেব, বরং পৃিথবীেত েযন
তােদর েকান utরািধকার থােক। আর যখন সnান হয় তখন তার তরিবয়েতর িবষেয় িচnা করা হয় না আর
তার িব ােসরo সংেশাধন করা হয় না। েছেলেমেয়েদর েশখােনাo হয় না। েকu আমােক বেলেছন, sুেল েকান
a-আহমদী মুসলমান েকান আহমদী েছেল বা েমেয়েক বেলেছ, েতামরােতা শয়তােনর iবাদত কেরা,
েতামরােতা েখাদােক মােনা না। যেথ বুিdমান বা বুিdমিত েছেল বা েমেয় িছেলা িকnt তার জানাi িছেলা না eর িক জবাব িদেত হেব। তাi েস চুপ কের থাকেলা। তার ei িনরবতার কারেণ aনয্ানয্ বাcারা e ধারণাi
কের থাকেব েয, আহমদীরা েখাদােক মােন না। ei েমৗিলক িবযয়িটo aেনেক িনজ সnানেদরেক বেল না।
িতিন (আ.) বেলন, আর তার চািরিtক aবsারo সংেশাধন করা হয় না। ৈশশব েথেক চািরিtক aবsার
সংেশাধন করেল তুi বলােতা দূেরর কথা িপতামাতার সামেন সnান কখেনা rেখ দঁাড়ােতi পাের না। আেগo
আিম eকবার বেলিছ, েমেয়েদর িনিদর্ েপাশাক রেয়েছ। বালয্কােল aথর্াৎ, চার-পঁাচ বছর বয়স েথেকi
েপাশােকর pিত যিদ দৃি েদন তাহেল বড় হেয় তােদর মােঝ েচতনা জাgত হেব। েতর-েচৗd বছর বয়েস যিদ
হঠাৎ কের বেলন েয, তুিম িজn o েছাট কািমজ েছেড় লmা েকাট পিরধান কেরা, তাহেল সnান pিতিkয়া
েদখােব। eজনয্ িতিন (আ.) বেলন, চািরিtক aবsার সংেশাধন করা হয় না। তাi িশ কাল েথেকi eিদেক দৃি
েদয়া pেয়াজন।
িতিন (আ.) বেলন, ‘sরণ রাখেব েস বয্িkর iমান সিঠক নয় েয িনকটতম সmকর্ িক তা েবােঝ না। েযখােন েস
e িবষেয় aপারগ েসখােন তার কাছ েথেক aনয্ েকান েনকীর আশা কীভােব করা েযেত পাের। (যারা িনকট
আtীয় - তােদর িবষেয় যিদ েকu uদাসীন হয় তাহেল েস aনয্ানয্ পুণয্কমর্ কীভােব করেত পাের?) আlাh
তা’লা সnােনর বাসনা কুরআেন eভােব বয্k কেরেছন,
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ِ َ رﺑﻨﺎ َﻫﺐ
ِ ْ ِ َّ ْ ِ واﺟﻌﻠﻨﺎ
ِ ّ ُ َ ازواﺟﻨﺎ
ٍ ُ ْ َ َ وذرﻳ ّٰ ِ َﻨﺎ ﻗُ َّﺮة
اﻣﺎﻣﺎ
َ ِ َ ْ َ ﻟـﻨﺎ ﻣ ْﻦ
َ ْ َ َّ َ
َ ُ َ ْ َ ْ َّ اﻋﲔ
ً َ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ

aথর্াৎ ‘আমােদর pিতপালক-pভু! আমােদর stী সnান-সntিতর মাধয্েম আমােদরেক েচােখর িsgতা
দান কেরা eবং আমােদরেক মুtাকীেদর iমাম বানাo।’
(সূরা আl ফুরকান: 75)

তারা যিদ aবাধয্তা eবং aপরাধপূণর্ জীবন েথেক দূের থােক তাহেলi eিট সmব। বরং তােদরেক iবাdর
রহমােনর মেতা জীবন যাপনকারী হেত হেব আর আlােহ্ক সব িকছুর uপর pাধানয্ িদেত হেব। eরপর s
ِ ْ َ  وaতeব সnান যিদ পুণয্বান o মুtাকী হয় তেব েস তােদর iমাম-i
ِ ْ ِ َ ّ ﻟﻠﻤﺘ
কের eিট বেলেছন: اﻣﺎﻣﺎ
َ َْ ّ
ً َ َﻘﲔ
ُ ْ اﺟﻌﻠﻨﺎ
।
হেব eখােন মুtাকী হবার েদায়া রেয়েছ aথর্াৎ sয়ং মুtাকী হবার েদায়া রেয়েছ।
কােজi সnানেদর তরিবয়েতর জনয্ মুtাকী হoয়া eবং iবাdর রহমান হoয়া হেলা শতর্। েযভােব হযরত মসীh
মouদ (আঃ) বেলন, sয়ং মুtাকী হবার জনয্ েদায়া eবং েচ া করা আবশয্ক। eরপর যিদ আমরা িনেজরা
মুtাকী হবার জনয্ েচ া কির তাহেল েসসব ৈবিশে য্রo aিধকারী হেবা যা আlাh তা’লা iবাdর রহমােনর
েpkাপেট uেlখ কেরেছন। আর eসব িকছুi আlাh তা’লার ৈনকেটয্র কারণ হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eকsেল বেলন,
‘মানুেষর মােঝ েয সবেচেয় েবশী মূলয্ায়েনর েযাগয্, আlাh তা’লা তার সুরkা িনি ত কেরন, আর
তারা ঐ সকল েলাক! যারা আlাh তা’লার সােথ সিতয্কার িন াপূণর্ সmকর্ বজায় রােখ আর িনেজেদর
েভতরেক পিরsার-পিরcn রােখ। আর মানবজািতর pিত কলয্াণ o সহানুভূিতর সmকর্ রােখ eবং
েখাদার pিত pকৃত aেথর্ aনুগত।’
(আl হাকাম)

eকজন সিতয্কার আহমদীর মােঝ eসব ৈবিশ য্ থাকা চাi। আlাh তা’লা আমােদরেক েতৗিফক দান কrন,
েযন তঁার সােথ আমােদর সিতয্কার সmকর্ গেড় uেঠ। আর আমােদর hদয় েযন সবর্দা পিরsার-পিরcn থােক।
আর আমরা েসসব ৈবিশে য্র ধারক o বাহক হi যা iবাdর রহমান হবার জনয্ আবশয্কীয়। আlাh তা’লা
আমােদরেক তার িচরsায়ী জাnােতর utরািধকারী কrন, আমীন।
(জােময়া আহমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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