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*  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ا ﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

وإﻳﺎك
َ َ ّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّ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
( اﻟﻀﺎﻟﲔ ) آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ أﻧﻌﻤ
ْ َ ْ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ََِْ ﺖ
َ ّ َ ّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

ucারণ: 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)
গত খুতবায় আিম আlাh তা’লার ‘আn নােফ’ gণবাচক নােমর আেলােক বেলিছলাম েয, pকৃত কলয্াণকর সtা
হেলা েখাদা তা’লার সtা। e জনয্ ধু তঁারi iবাদত কর। (আlাh তা’লা বেলন, আমার iবাদত কর) তাহেল
েতামরা e পৃিথবীেত তঁার কৃপার utরািধকারী হেব eবং পারেলৗিকক জীবেনo কৃপাভাজন হেব। আেরা বেলেছন,
iবাদেতর পাশাপািশ েসসব িনেদর্শাবলীo েমেন চল যার uপর আlাh তা’লা আমল করার আেদশ িদেয়েছন।
আlাh তা’লা আমােদরেক ধু e কথাi বেলনিন েয, সব ধরেনর কলয্াণ েযেহতু আমার সtার সােথ সংি তাi
েতামরা আমার iবাদত কর eবং কৃতj হo বরং িতিন বেলেছন, িব জগত eবং eর aভয্nরীণ pিতিট বst আমার
সৃ আর আমার আেদেশi egেলা কলয্াণকর o kিতকর হেত পাের। আlাh তা’লা বেলেছন, েয সমs িজিনেসর
uপর েতামােদর জীবন িনভর্রশীল, আিম হিc েসgেলার সৃি কতর্া। িতিন বেলন, আিমi ‘রাববুল আলামীন’। েযখােন
আিমi রাববুল আলামীন, েসখােন aনয্ েকান sান েথেক কলয্াণ লােভর েকান p i uেঠ না।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e িবষয়িট বণর্না করেত িগেয় eক sােন বেলন,
‘আlাh তা’লার রবুিবয়য্ত aথর্াৎ, সৃি করা eবং চুড়াn গnেবয্ েপঁৗছােনার কাজ সকল িবে aিবরত চলেছ।’
eটা হেc আlাh তা’লার রবুিবয়য্ত; িতিন ধু সৃি i কেরন িন, বরং সৃি েক েয চরম িশখের েপঁৗছােনা আবশয্ক,
েসi sােন েপঁৗেছ েদন। ei িব বয্বsা সৃি র পর pিতিদন eক নতুন মিহমা o rপ pকাশ করেছ।
আlাh তা’লা মানব pকৃিতেত aনুসnান o গেবষণার ৈবিশ য্ েরেখেছন। তাi ei মহািব িনেয় গেবষণার ফেল,
মানুেষর িনকট আlাh তা’লা নতুন নতুন rেপ আtpকাশ কেরন। ei জগত সমুেহর মেধয্ রেয়েছ মহাশূণয্, েযখােন
িবিভn gহ-নkt রেয়েছ, e gেলার মােঝ ভূ-জগতo রেয়েছ, ভূ-গেভর্ িবিভn ধরেনর ধনভাnার রেয়েছ, ভূগেভর্র
বািহয্ক আকৃিতi সব িকছু নয় বরং eকিট পৃথক জগত রেয়েছ েসখােন, িবjানীরা যার uপর গেবষণা কের pকৃিতর
িবsয়কর ৈবিচt সmেকর্ আমােদরেক aবগত করেছন। eরপর রেয়েছ uিdদ জগত, েযখােন রেয়েছ gl-লতা,
গাছ-গাছািল, ফুল-ফলািদর eক িভn জগত। eর pকারেভদ eত েবশী েয, গণনা কের েশষ করা যায় না। pিতিটর
মােঝ আবার ঐশী কুদরেতর eক নবrপ েচােখ পেড়। aসংখয্ glলতা, গাছ-গাছড়া রেয়েছ যা খাদয্ ছাড়াo নানা
েরাগ-বয্ািধর ঔষধ িহেসেব বয্বhত হয়। গেবষণার পর eর কতক সmেকর্ মানুষ aবগত হেয়েছ িকnt হয়েতা
aেনকgেলা eমনo আেছ, েযgেলা সmেকর্ আেরা গেবষণার pেয়াজন রেয়েছ। েপাকা-মাকড়, কীট-পতে র eকটা
আলাদা জগত রেয়েছ। েমাটকথা, ei মহািবে আlাh তা’লার aগিণত সৃি রেয়েছ। pিতিট সৃি র িপছেন eকটা
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লkয্ o uেdশয্ আেছ, সকেলi তা পূণর্ করেছ eবং আlাh তা’লা pেয়াজন েমাতােবক েসgেলােক pিতি ত রাখার
জনয্ uপকরণo সৃি কেরেছন।
eরপর হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘সুতরাং ঐশী pিতপালন িবধান সাবর্জনীন কলয্াণধারা িহেসেব পিরিচত েকননা তা সকল আtা, েদহ,
জীবজগত o uিdদজগত eবং জড় বstর েkেt সমানভােব pেযাজয্।’
আlাh তা’লার রবুিবয়য্ত সমs আtা, সকল বst, সমs জীব-জnt, সব ধরেনর গাছ-পালা, তr-লতা eবং
জড়বstর uপরo কাযর্করী রেয়েছ যােক বেল সামিgক কলয্াণ, aথর্াৎ eমন কলয্াণধারা যা আlাh তা’লা সবিকছুর
জনয্ সাবর্জনীন কের িদেয়েছন।
‘েকননা pেতয্ক aিstশীল তা েথেক কলয্াণ লাভ কের eবং eর মাধয্েমi pেতয্কিট িজিনস aিst লাভ
কের।’
aথর্াৎ পৃিথবীেত যত িজিনস রেয়েছ, তা তঁার মাধয্েমi কলয্াণ লাভ করেছ eবং সব িজিনেসর aিst েসখান েথেকi
uৎসািরত হেc, তঁার কলয্ােণi সবিকছু aিst েপেয়েছ। িতিন (আ.) বেলন,
‘aবশয্ ঐশী pিতপালন যিদo pিতিট aিsেtর aিstদাতা eবং pিতিট সৃ বstর pিতপালক, িকnt aনুgহ
o aনুকmা লােভর দৃি েকান েথেক সবেচেয় েবিশ uপকৃত হয় মানুষ; েকননা মানুষ আlাh তা’লার সমs
সৃি হেত uপকৃত হেয় থােক। e জনয্ মানুষেক sরণ করােনা হেয়েছ েয, েতামােদর েখাদা রাববুল আলামীন।
যােত মানুষ আশায় বুক বঁাধেত পাের eবং ei িব াস েপাষণ কের েয আমােদর uপকােরর জনয্ আlাh
তা’লার শিk aিত বয্পক, িতিন uপায়-uপকরেণর িবিভn েkt সৃি করেত পােরন।’
aতeব আlাh তা’লা-i িব pিতপালক। আমরা জািন বা না জািন ei পৃিথবীেত যত িজিনস রেয়েছ েসgেলার
pেতয্কিট আlাh তা’লা কতৃর্ক সৃ । মানুেষর uপর ei রাববুল আলামীেনর aনুgহ হেলা, িতিন যা িকছুi সৃি
কেরেছন সব িকছুi সৃি র েসরা জীব তথা মানুেষর জনয্ কলয্াণকর বািনেয়েছন েযন েস uপকৃত হেত পাের।
গেবষণার মাধয্েম েখাদার িবিভn সৃি সmেকর্ মানুেষর jান বৃিdর সুবােদ eেত মানুেষর uপকািরতার িবষয়িট
সুs ভােব সামেন আসেছ।
হযরত মসীh মuoদ (আ.) আlাh তা’লার সৃ ei সমs িজিনেসর uেlখ কের বেলন, e িজিনস gেলা েদেখ
মানুেষর ei িবষেয়র pিত মেনােযাগী হoয়া uিচত েয, েয েখাদা মানুেষর pিত eতটা েsহ pদশর্নকরত মানুেষর
জনয্ aগিণত িজিনস সৃি কেরেছন, eরপর তােদর কলয্াণােথর্ eসবেক আবার মানুেষর aধীনs কেরেছন েসi
েখাদা িনজ বাnার কলয্ােণর জনয্ ভিবষয্েতo aনুrপ বst সৃি করার kমতা রােখন, aথবা েয সৃ বstিনচয়
রেয়েছ, েস সেবর aজানা ৈবিশ য্ pকাশ কের তা মানুেষর কলয্ােণ িনেয়ািজত করেত পােরন। সুতরাং মানুেষর uপর
েযখােন ei রাববুল আলামীেনর eত কrণা, তখন তঁার pিত মানুেষর কতটা কৃতj হoয়া uিচত, তঁার pাপয্
aিধকার pদােন কতটা মেনােযাগী হoয়া uিচত eবং সmূণর্rেপ িনেজেক িশকর্মk
ু কের আlাh তা’লার সntি
লােভ কতটা সেচ হoয়া uিচত!
কুর’আন করীেমর িবিভn sােন আlাh তা’লা e িবষয়িট uেlখ কেরেছন েয, আিম েতামােদর কলয্ােণর জনয্
aসংখয্ uপকরণ সৃি কেরিছ। ei িজিনস gেলা েভাগ করেত িগেয় সবর্দা sরণ েরেখা েয, egেলার আিদ o
eকমাt সৃ া আিমi। ধু s া-i নi বরং পৃিথবীর pিতিট বstেক pিতি ত রাখা eবং eর িনয়ntণo আlাh তা’লার
হােত। েযখােন ei সব িকছুi েসi সেবর্াc সtার হােত, িযিন রাববুল আলামীন, িযিন রহমান, িযিন তঁার
রহমািনয়ােতর মাধয্েম মানুষেক কলয্াণমিnত কেরন আবার রহীিময়েতর aধীেন e সৃি হেত তারা আেরা েবিশ
লাভবান হয় যারা পির ম কের। eমন েখাদােক বাদ িদেয় aনয্ েকান েখাদার pিত দৃি েদয়া চরম িনবুির্ dতা।
সুতরাং eমন েখাদাi eকমাt uপাসনার েযাগয্, িযিন রব (pভু), রহমান, রহীম eবং aনয্ানয্ aগিণত gণাবলীর
aিধকারী।
কুর’আন করীেমর eক sােন আlাh তা’লা বেলন:
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ِ ْ ْ واﻟﻔﻠﻚ اﻟ ّ َ ِﱴ َﲡ ْ ِﺮى ِﰱ ا
ِ
ِ َ ّ ان ِﰱ َﺧﻠ ْ ِﻖ ا
ِ َ ِ ْ واﻻرض
ِ
ِ َ َ ّ ﻴﻞ َواﻟﻨ
ِ ْ َ ّ واﺧﺘﻼف اﻟ
وﻣﺂ
َ ْ ْ ْ ِ ْ ُ ْ َ ﻬﺎر
َ َ ّ ﲟﺎ َﻳﻨ ْﻔ َ ُﻊ
َ َ اﻟﻨﺎس
َ ﻟﺒﺤ ِﺮ
َ ْ َ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
ْ َّ
ِ ِ وﺑﺚ
ِا َﻧ ْ َﺰل اﻪﻠﻟ ﻣِﻦ َ ِ ﻣ ﺮﻳﻒ ا ﻟﺮِﻳ ِﺢ
ٍ َ ّ ﮐﻞ
ٍ
دآﺑﺔ
َ ِ ْ َﺑﻌﺪَ ﻣ
ْ َ َّو
َ ْ َ ْ ِﻓﺎﺣﻴﺎ ِﺑﻪ
ٰ ّ ِ ْ ِ ﺗﺼ
َ ْ َّ َ َ ﺎﻮ
ْ َ اﻻرض
َ ِ ّ ُ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ ْﻦ
ّ َ ُ ّٰ َ
َ ْ َ َ اﻟﺴ َﻤﺂء ْﻦ ّ َﻣﺂء
ِ ْ َ ّ ﻮم
ِ ْ َ ْ ِاﻟﺴ ﻤﺂء
ٍ ْ َ ﻻﻳﺖ ِ ّﻟﻘ
ٍ ٰ ٰ َ واﻻرض
ِ َ َّ َ
َ ّ َ ُ واﻟﺴﺤﺎب ا ْﳌ
ﻮن
َ ْ ُ ﻳﻌﻘ ﻠ
َ َ َ ّ ﺑﲔ
َ ْ َ ﺴﺨ ِﺮ
aথর্: ‘িন য় আকাশ সমুহ o পৃিথবীর সৃজন, িদন o রােতর আবতর্েনর মােঝ, মানুেষর uপকাের আেস eমন
পণয্সামgী িনেয় সমুেd চলাচলকারী েনৗযােনর মােঝ, েসi বািরধারা যা আlাh তা’লা আকাশ হেত বষর্ণ
কেরন, eরপর eর মাধয্েম জিমনেক মৃতুয্র পর পুনরায় স ীিবত কেরন, eেত সব ধরেনর িবচরণশীল জীবজntর িবsার ঘটান, eকiভােব বায়ু pবােহর পিরবতর্েনর মােঝ eবং আকাশ o পৃিথবীর েসবায় িনেয়ািজত
েমঘমালার মােঝo বুিdমান জািতর জনয্ িনদশর্ন রেয়েছ।’
(সূরা আl বাকারা: 165)

e আয়ােত আlাh তা’লা মানুেষর uপর কৃত িনজ কতক aনুgেহর uেlখ কের বলেছন, েতামােদর যিদ বুিd থােক
তেব কখেনা eিদক-েসিদক হাবুডুবু খােব না। বরং আlাh তা’লার pিতিট সৃি , যা হেত েতামরা লাভবান হেcা, তা
েতামােদরেক আlাh তা’লার সামেন িবনত রাখার কারণ হoয়া uিচত।
rেত আিম েয আয়াত পেড়িছ তার পূেবর্র আয়ােত আlাh তা’লা বলেছন:

ِ
ِ اﻟﻪَ ِ َّ ﻫ ﻟ ﲪ ﻟ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ ِ واﺣﺪ ۚ َﻵ
ٌ ِ َ ّ اﻟﻪ
ٌ ٰ ِ واﳍﻜﻢ
ْ ُ ُٰ َ
ُ ْ َّ اﻻ ُ ﻮَ ا ّ َﺮ ْ ٰ ُﻦ ا

aথর্: ‘বstত: েতামােদর মা’বুদ িনজ সtায় eক-i মা’বুদ, িতিন বয্তীত aনয্ েকান uপাসয্ েনi। িতিন
aসীম দাতা, পরম দয়াময়।’
(সূরা আl বাকারা: 164)

িতিন aযািচত দয়ার িনদশর্ন srপ তঁার িনয়ামত দান কেরন eবং মানুষ যখন কৃতjতার েচতনা িনেয় েসসব
িনয়ামত েভাগ কের, তখন eমন মানুষ utেরাtর আlাh তা’লার aিধক িনয়ামেতর utরািধকারী হেত থােক। e
আয়ােত আlাh তা’লা তঁার রহমািনয়ােতর কতক দৃ াn uপsাপন কেরেছন।
পূেবর্াk েয আয়াত আিম পাঠ কেরিছ তােত িতিন বেলেছন, আকাশ o পৃিথবীর সৃি আমার িনয়ামতসমুেহর মধয্
েথেক eকিট। আlাh তা’লা আকাশ o পৃিথবী িনরথর্ক সৃি কেরনিন, বরং আমােদর পৃিথবী eবং eর সােথ
সmকর্যুk gহ-নkt, চnd, সূযর্ iতয্ািদ, e dেয়র মধয্বতর্ী শূনয্sােন েয সব গয্াস o বায়ুমnল রেয়েছ, eসব িকছু
মানুেষর uপকারােথর্। েযভােব হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর udৃিতর আেলােক আিম বেলিছলাম, পৃিথবীেতi
aসংখয্ জগত রেয়েছ, িবিভn ধরেনর মাখলুক (সৃি ) রেয়েছ aথর্াৎ, e সমs িজিনেসর িনজs eকটা জগত রেয়েছ,
eসব িজিনস মানুেষর uপকােরর জনয্। eরপর িদন o রােতর আবতর্ন, চিববশ ঘnার িদনরাত িবিভn ভােগ িবভk,
যা মানব জীবেনর eকেঘেয়িম দূর করার জনয্ খুবi grtপূণর্ eবং িব াম o কােজর সুেযাগ সৃি র জনয্ আবশয্ক।
eরপর রেয়েছ সমুd, eর eকটা uপকািরতা হেলা, eেত েনৗযান চলাচল, যা যাtী o মালামাল eক sান হেত aনয্
sােন পিরবহন কের। আlাh তা’লার ei িনয়ামতেক আজo asীকার করার েকান uপায় েনi। aিধকাংশ বািণিজয্ক
পণয্ eসব েনৗকা o জাহােজর মাধয্েমi eক sান হেত aনয্t sানাnিরত হয়। aতঃপর ei সমুd সমুেহর আেরকিট
uপকািরতা হেলা আlাh তা’লা eর পািনেক েমঘ rেপ pবািহত কের মানুেষর জীবেনাপকরণ সৃি কেরন।
মানবজািত eবং pাণীকূেলর খােদয্র িবষয়িটo ei পািনর uপর িনভর্রশীল। যিদ e পািন না থােক তেব চাষাবােদর
েকান p i uেঠ না। বৃি eকটু কেম েগেল হাহাকার েদখা েদয় আর যিদ দীঘর্ কাল বৃি বn থােক তেব েতা
dিভর্েkর পিরিsিত েদখা েদয়।
আlাh তা’লা পািনর grেtর ei িচtিট সূরা আl মুলেক eভােব uেlখ কেরেছন েয,
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ِ ُ ِ ْ َ ﻣﺂؤﻛﻢ ﻏ َﻮرا َﻓﻤ ﻦ
ِ ْ َ ﻗﻞ
ٍ ْ ِ َ ّ ٍ ﲟﺂء
ﻣﻌﲔ
ْ ارءﻳﺘﻢ
َ ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ
ْ ْ ّ ْ َ ً ْ ْ ُ ُ َ ان ا َ ْﺻﺒ َ َﺢ
ْ ُ َ َ ُْ

aথর্: ‘তুিম বেল দাo, েতামরা িক িচnা কের েদেখছ যিদ েতামােদর পািন ভূ-গেভর্ হািরেয় যায় তখন আlাh
তা’লা বয্তীত আর েক আেছ, েয েতামােদর জনয্ pবাহমান পািনর বয্বsা করেব?’
(সূরা আl মুlক: 31)

সুতরাং পৃিথবীর পািন ততkণ জীবেনর িবধান করেত সkম যতkণ আlাh তা’লার পািন আকাশ হেত বিষর্ত হয়।
eরপর মানব জীবন, বৃk o uিdেদর uপরo বাতােসর pভাব পেড়। eিট জানা কথা বা আমােদর কৃষকরা জােনন,
aনুnত িব েযমন পািকsান, ভারত o aনয্ানয্ েদেশর কৃষকরাo জােন েয বায়ু pবাহ ফসেলর জনয্ uপকারী হেয়
থােক। aমুক িদক েথেক যিদ বায়ু pবািহত হয় aমুক ফসেলর জনয্ ভাল হেব, ঠাnা বাতাস যা eক সময় eক
ফসেলর জনয্ uপকারী হয় aনয্ সময় েসi eকi বাতাস kিতকর হেয় থােক। আlাh তা’লা বেলেছন, েখাদা তা’লা
যা িকছু বািনেয়েছন, e সব িকছু েকান ঘটনাচেk ঘেট যাoয়া িবষয় নয়, বরং আমার aিsেtর pমাণ। e জনয্ িব
জগত, আকাশ o পৃিথবীর গঠন, িদন-রােতর আবতর্ন eবং েমৗসুেমর পিরবতর্েনর pিত গভীর ভােব মেনািনেবশ
করেল, আlাh তা’লার aিsেtর uপর মানুেষর িনি ত িব াস sািপত হয় আর হoয়া uিচতo। আlাh তা’লা e
সবিকছু সৃি কের েঘাষণা কেরেছন েয, e িজিনস gেলা ধু সৃি -i কিরিন, বরং e gেলার তttাবধায়কo। েযখােন
রহমািনয়ােতর েজয্ািতিবর্কােশ সাধারণ ভােব আিম আমার সৃি র মাধয্েম পৃিথবীর uপকার কির, েসখােন
রিহিময়ােতর aধীেন aসাধারণ িনদশর্নo েদিখেয় থািক। মkায় eকবার লাগাতার সাত বছর dিভর্k িবরাজ কের,
eমন aবsা েদখা েদয় েয, মানুষ হাড়, চামড়া পযর্n েখেত বাধয্ হয়। েসi aবsায় মkার েনতারা মহানবী (সা.)eর সমীেপ uপিsত হেয় যখন, সাহাযয্ o েদায়ার আেবদন করল, ঐশী gণাবলীর সবেচেয় বড় মূতর্ িবকাশ (সা.)
েদায়া করেলন, eরপরi িহজােযর খরাকবিলত aবsার aবসান ঘটেলা eবং তােদর খােদয্র বয্বsা হল। eকবার
বৃি র জনয্ মদীনাবাসীর আেবদেনর েpিkেত মহানবী (সা.) েদায়া করেলন, ফেল হঠাৎ আকােশ েমঘ জেম eবং বৃি
আরm হয় আর বষর্ণ aবয্হত থােক। aবsা eমন rপ িনল েয, eক সpাহ পর সাহাবাগণ তঁার (সা.) সমীেপ eেস
বৃি বn হবার জনয্ েদায়া চাiেলন, িতিন (সা.) আবার েদায়া করেলন, েহ আlাh! তুিম আমােদর চতুপার্ ে র্ বৃি
দাo, িকnt আমােদর eলাকায় নয়, েকননা বৃি েত ঘর বািড় েস পড়েছ। েয sােন বৃি uপকারী হেত পাের েসখােন
বষর্ণ কর। সবর্শিkমান আlাh তা’লা তাৎkিণক ভােব েসi েদায়া কবুল করেলন। মহানবী (সা.)-eর umেত আlাh
তা’লা সদা eমন কলয্াণকর বয্িkর ধারা aবয্াহত েরেখেছন যােদর মাধয্েম আlাh তা’লা িনজ েখাদা হoয়ার
sাkর েরেখ মানুেষর জনয্ কলয্ােণর uপকরণ সৃি কেরেছন। বতর্মান যুেগo আমরা েদখিছ, হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর জীবন eমন aেনক ঘটনায় পিরপূণর্, েযখােন তঁার েদায়ার ফেল মানুেষর uপকার হেয়েছ। আlাh তা’লা
বেলন, আিম আমার সৃ বstিনচয় েতামােদর েসবায় িনেয়ািজত কেরিছ তা েদেখ েতামােদর ঈমােনর unিত হoয়া
uিচত। eরপর আlাh তা’লা ei বািহয্ক, পািথর্ব o জাগিতক দৃ াnেক আধয্ািtক বয্বsাপনার সােথ তুলনা
কেরেছন, বরং আধয্ািtক বয্বsাপনা আেরা বয্পকতর। েকননা e পৃিথবীর sাথর্ o কলয্াণ eখােনi েথেক যােব,
িকnt আধয্ািtকতার মাধয্েম aিজর্ত কলয্াণ পারেলৗিকক জীবেন কােজ লাগেব।
কােজi eকজন মু’িমন আকাশ o পৃিথবীর সৃি েক ধু ei পািথর্ব জগেতর কলয্ােণর কারণ মেন কেরনা, বরং
েসgেলার uপর গভীর ভােব মেনািনেবশ কের আlাh তা’লার eকtবাদ, তঁার uপর িব াস eবং আিখরােতর uপর
ঈমান দৃঢ়তর হেত থােক। মানব জীবন eবং pেয়াজনীয়তার uপর েযভােব িদন o রােতর বািহয্ক pভাব o
uপকািরতা রেয়েছ, eকi ভােব আlাh তা’লা িদন o রােতর uদাহরণ িদেয় বেলন, আধয্ািtক ভােবo আিম
anকােরর পর আেলার িবধান কের থািক, যার মাধয্েম আধয্ািtক anকার দূরীভুত হয় eবং িফির া, নবী o
pতয্ািদ গেণর মাধয্েম ei anকার দূরীকরেণর জনয্ uপকরণ সরবরাহ কের থািক। আlাh তা’লা েকান যুেগi ei
নূর o েজয্ািত pকােশর সােথ সmকর্েcদ কেরন িন, বরং সকল যুেগi িতিন নূর o েজয্ািত েpরণ কেরেছন। বতর্মান
যুেগo িতিন িনজ a ীকার েমাতােবক হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক েpরণ কেরেছন। িযিন আমােদর নবrেপ
iসলােমর আেলা েদিখেয়েছন। আlাh তা’লা েযভােব পািথর্ব জগেত মানুেষর ম েলর জনয্ েনৗকার মাধয্েম িনরাপদ
পিরবহণ বয্বsা সৃি কেরেছন, িঠক eকiভােব আধয্িtক জগেতo িতিন তঁার িবেশষ বাnােদরেক েpরণ কের
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থােকন, তঁারা আধয্ািtক েনৗকা ৈতরী কেরন, যা িবপদাপদ o সমসয্ার সমুেd তঁার মেনানীত বাnার
মানয্কারীেদরেক গnেবয্ েপৗেছ েদয়। েসi গnবয্ হেc, আlাh তা’লার সntি eবং iহ o পারেলৗিকক কলয্াণ।
আমরা েদেখিছ েয, বাnার uপর আlাh তা’লার ei aনুgহ কখেনা eবং েকান যুেগi বn হয়িন। পূেবর্i আিম
বেলিছ, আlাh তা’লা যখনi, ﻟﺒﺤ ِﺮ
ْ َ ْ اﻟﱪ ّ ِ َوا
َ ْ ْ اﻟﻔﺴﺎدُ ِﰱ
َ َ ْ ( َﻇﻬ َ َﺮসূরা আr rম: 42) eর পিরিsিত pতয্k কেরন, ei
পৃিথবীেত িবশৃ লা o ফয্াসাদ েদেখন eবং যখন eিট সীমািতkম করার uপkম হয়, তখনi তঁার বাnা, মানুষ
eবং তঁার সৃি েক e aবsা হেত রkা করার জনয্ িতিন sীয় মেনানীত বাnােক েpরণ কেরন। িযিন eকিট েনৗকা
ৈতরী কেরন, যা ei ঝড়-তুফান হেত তঁার মানয্কারীেদরেক িনরাপেদ udার কের। বতর্মান যুেগ ei েনৗকা হেলা
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বানােনা েনৗকা। ei েনৗকায় তারাi আেরাহী বেল িবেবিচত হেবন যারা eর pিত
করণীয় করেব, বা দািয়t পালেন সেচ থাকেব।
ei দািয়t কীভােব পালন করেত হেব তা s করার মানেস হযরত মসীh মouদ (আ.) িকশিতেয় নূh নােম eকিট
বi রচনা কেরিছেলন যােত তঁার যুেগ যখন েpগ মহামারী rেপ েদখা িদেয়িছল তা হেত বঁাচার আধয্ািtক
আেরােগয্র কথা বণর্না কেরেছন। িতিন (আ.) ei পুsেক িলেখেছন,
‘যিদ ei p uেঠ েয, েসi িশkা িক, যার পিরপূণর্ aনুসরণ েpেগর আkমণ হেত রkা করেত পাের? eর
utের আিম িনেচ সংিkpাকাের কেয়কিট লাiন িলিপবd করিছ।’
(িকশিতেয় নূh - rহানী খাযােয়ন - 19তম খn, পৃ: 10)

eরপর িতিন (আ.) েসi পুsেক ‘তালীম’ বা িশkা িশেরানােম িবsািরত িববরণ তুেল ধেরেছন। যােত িতিন (আ.)
আমােদরেক সতকর্ কের িদেয় বেলেছন,
‘েকবল েমৗিখক বয়’আেতর েকান মূলয্ নাi, েয পযর্n না মানব সবর্াn:করেণ তিnিহত িশkােক পূণভ
র্ ােব
কােযর্ পিরণত কের।’
(িকশিতেয় নূh - rহানী খাযােয়ন - 19তম খn, পৃ: 10)

aথর্াৎ, পুেরা দৃঢ়িচtতা o আnিরক সংকl িনেয় eর uপর আমল করার েচ া করেত হেব।
eরপর বেলন,
‘বািহয্ক বয়’আত কের েতামােদর কতর্বয্ েশষ হেয়েছ, eিট কখনo মেন sান িদo না। বািহয্কতার েকান মূলয্
েনi, আlাh তা’লা েতামােদর hদয় েদেখন আর তদনুসাের েতামােদর সােথ বয্বহার করেবন।’
(িকশিতেয় নূh - rহানী খাযােয়ন - 19তম খn, পৃ: 18)

eরপর িতিন (আ.) বেলন,
‘েতামরাi আlাh তা’লার েশষ ধমর্মnলী, কােজi পুণয্কেমর্র eমন দৃ াn েদখাo যা হেত আর uৎকৃ তর
দৃ াn হoয়া সmব নয়।’
(িকশিতেয় নূh - rহানী খাযােয়ন - 19তম খn, পৃ: 15)

যােহাক, সারকথা িহেসেব আিম কেয়কিট কথা তুেল ধরলাম, িতিন (আ.) ei পুsেক েসi মাপকািঠ তুেল ধেরেছন,
যা aজর্ন কের বা aজর্েনর েচ া কের eকজন মানুষ, eকজন মু’িমন, eকজন আhমদী হযরত মসীh মouদ (আ.)
েয েনৗকা বািনেয়েছন, তােত uেঠ িনেজেক সুরিkত করেত পাের। আlাh তা’লা আমােদরেক ei িশkা aনুযায়ী
জীবন গড়ার সুেযাগ িদন যােত আমরা আlাh তা’লা েpিরত যুগ iমােমর কথা eবং িশkা হেত েবিশ েবিশ কলয্াণ
লাভ করেত পাির।
আজo পৃিথবী িবপদাপদ o বালা-মুিসবেত জজর্িরত। িনতয্ নতুন েরাগ-বয্ািধ েদখা িদেc। সmpিত eক ধরেনর ু’র
(সিদর্-jর) pাdভর্াব হেয়েছ, যােক Swine Flue বলা হয়। সুতরাং পৃিথবীেত িবsৃত eসব িবপদাপদ o মুিসবত,
আমােদরেক িচnার আহবান জানােc, িচnা করেত বাধয্ করেছ; েযন আমরা িনজ িনজ aবsানেক িবে ষণাtক
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দৃি েকান েথেক েদেখ আlাh তা’লা, তঁার রসূল (সা.) eবং তঁার েpিরত যুগ iমােমর আেদশ সমূহ o িশkার uপর
pিতি ত হoয়ার জনয্ েচ া কির। যিদ আমরা িন ার সােথ েচ া কির, তাহেল েসi আধয্ািtক পািন হেতo আমরা
ِ رض ﺑﻌﺪَ ﻣ
কলয্াণ লাভ করেবা, যা সmেকর্ আlাh তা’লা বেলেছন,  َﺎﻮ
ْ ِﻓﺎﺣﻴﺎ ِﺑﻪ
ْ َ ْ َ َ ْ َ اﻻ
َ ْ َ َ (সূরা আl বাকারা: 165) aথর্াৎ
‘যdারা পৃিথবীেক eর মৃতয্ু র পর আমরা স ীিবত কেরিছ।’ েযভােব বstজগেত ভূিমেত বৃি র পর তrলতা গজায়,
eকiভােব আধয্ািtক বৃি র ফেল eকিট নব জীবন লাভ হয় যা আlাh তা’লা sীয় নবী eবং pতয্ািদ েদর মাধয্েম
নািযল কেরন, িকnt e পািন dারা েকবল তারাi কলয্াণমিnত হেয় থােক যােদর েভতর ঊবর্র ভূিমর নয্ায় তা েথেক
uপকৃত হoয়ার েযাগয্তা িনিহত থােক। আlাh তা’লা েতা আধয্ািtক সেতজতা o সাবর্জনীন কলয্ােণর িবধান
েমাতােবক পািন বষর্ণ কেরেছন। িকnt ঐ পািন েশাষণ কের eর dারা লাভবান হoয়ার জনয্ hদেয়র ঊবর্রতার
pেয়াজন।
মহানবী (সা.) হাদীেস eর eকিট দৃ াn uপsাপন কেরেছন। িতিন (সা.) বেলন েয,
‘পৃিথবীেত িতন pকার মানুষ েদখা যায়। কতক eমন যারা ভাল ভুিমর মত নরম eবং িনেজর েভতর পািন
ধারণ করার ৈবিশ য্ রােখ। তারপর eমন ভুিম যা িনেজ পািন েশাষণ কের aথবা edারা uপকৃত হয়, আর
eর ফেল ভাল ফসল uৎপn হয়। পািন েশাষণ কের তারপর েসi পািন বয্বহার কের ভাল ফসলািদ
uৎপাদেনর জনয্। eমন ভুিমেত যখন বৃি বিষর্ত হয় তা েশাষেণর ফেল eেত তrলতা গজায় আর ফসলo
ভাল হয় eবং তা aনয্েক েখারাক সরবরােহর মাধয্েম তােদর uপকার সাধন কের।’
িতিন (সা.) বেলন,
‘িdতীয় ধরেনর জিম শk pকৃিতর হেয় থােক, পািন েশাষণ করেত পাের না িঠকi িকnt পািন ধের রােখ,
েযমন পুকরু iতয্ািদ। ei পািন dারা ঐ ভূিম সরাসির uপকৃত হয় না। eেত েকান িকছু uৎপািদত হয় না।
িকnt েয পািন েসখােন জমা হয় তা জীবজnt o মানুষ পানীয় জল িহেসেব বয্বহার কের eবং পান করা বয্তীত
চাষাবােদর কােজo েসi পািন বয্বhত হয়।’
আবার িতিন (সা.) বেলন,
‘তৃতীয় ধরেনর ভূিম হেc েসi ভূিম যা কিঠন পাথুের o মসৃণ, বা eমন ঢালু জিম যার পািন গিড়েয় aনয্t
চেল যায় eবং eেত েকান গতর্ থােকনা। e জাতীয় ভূিম িনেজর েভতর পািন েশাষণo কের না eবং eেত
পািন থােকo না। aতeব e জাতীয় ভূিম, পািন dারা িনেজo লাভবান হয়না আর িনেজর বুেক ধারণ কের
aেনয্রo কলয্াণ সাধন করেত পাের না।’
মহানবী (সা.) বেলন, pথম pকােরর ভূিম যা পািন েশাষণ কের ফসল uৎপাদেনর মাধয্েম aেনয্র uপকার কের, তা
েসi jানী বয্িkর নয্ায়, েয েকবল িনেজi ধমর্ িশেখ না বা jান aজর্ন কের না বরং aেনয্রo ei aিজর্ত jান dারা
uপকার o কলয্াণ সাধন কের। আর িতিন (সা.) বেলন, তৃতীয় pকােরর মানুষ েসi পাথুের ভূিমর নয্ায় যার uপর
পািন দঁাড়ায়o না eবং পািন েশািষতo হয় না। আধয্ািtক বৃি তারo েকান কলয্াণ সাধন করেত পাের না eবং
aনয্রাo edারা েকানভােব uপকৃত হয় না। আর িdতীয় pকােরর ভূিমর uদাহরণ িতিন (সা.) বণর্না কেরনিন। িকnt
iিতপূেবর্ েদয়া পািনর দৃ াn েথেক s েয, eর aথর্ তাi যা িতিন পূেবর্ বণর্না কেরেছন aথর্াৎ eমন পুকুর যা েথেক
ভূিম িনেজ লাভবান হয় না ৈব-িক িকnt aপেরর uপকার সাধন কের। eমন মানুষ িযিন ধমর্ o jান aজর্ন কেরন,
িকnt িনেজ eর uপর আমল কেরন না। তথািপ িতিন েয ধমর্ o jান আেহারণ কেরেছন তা aপরেক িশখান eবং e
িশখােনার কারেণ কতক সৎ pকৃিতর েলাক েস েমাতােবক আমল করেত r কেরন। aতeব আlাh তা’লা যখন
তঁার pতয্ািদ েpরণ কেরন তখন তােদর আধয্ািtক পািন dারা e িতন pকার মানুষ সামেন আেস। সুতরাং eকজন
সিতয্কার মু’িমনেক pথম ে ণীর anভূর্k হবার েচ া করা uিচত। িনেজo েযন লাভবান হয় eবং aপেরর uপকার
সাধেনর pিতo েযন মেনািনেবশ কের। িনজ বংশ o িনজ পিরেবেশ eমন শসয্ েরাপন করা uিচত যা মানবতার
িহতসাধনকারী হেব। তাহেলi ‘আn নােফ’ েখাদার কৃপা হেত সিতয্কার aেথর্ আমরা লাভবান হেবা। কলয্াণ
aজর্নকারী হেবা।
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ِ ّ ُ ﻓﻴﻬﺎ ﻣِ ْﻦ
পুনরায় আlাh তা’লা বেলন, ﮐﻞ َدآﺑ ّ َ ٍﺔ
َ ّ َ َ (সূরা লুকমান: 11) aথর্াৎ eবং সব ধরেনর িবচরণকারী pাণীর
َ ْ ِ وﺑﺚ
িবsার ঘিটেয়িছ, eিট েতামােদর জনয্ কলয্ােণর কারণ। eসব pাণীর িবsার ঘটােনাo আlাh তা’লার aনুgহরািজর
eকিট। আlাh তা’লা পিবt কুর’আেন িবিভn sােন eর uেlখ কেরেছন। েযমন সূরা নাh’e বেলেছন:

ِ َ ﻟـﻜﻢ ِﻓﻴﻬﺎ ِدفء
ﻮن
َ ْ ِ َ وﻣﻨﺎ ﻓ ُﻊ
َ َ َ َ واﻻﻧﻌﺎم
َ َ ّ ٌ ْ َ ْ ْ ُ َ ۚ ﺧﻠﻘﻬﺎ
َ ْ ُ وﻣﻨﻬﺎ َﺗﺎ ْﮐ ُﻠ
َ ََْْ َ
ِ
ِ َ َ ﻓﻴﻬﺎ
ﻮن
َ ْ ِ وﻟﻜﻢ
ْ َ وﺣﲔ
َ ْ ﺗﺴ َﺮ ُﺣ
َ ْ ُ ﺣﲔ ﺗ ُ ِﺮ ْﳛ
َ ْ َ ﻮن
َ ْ ٌﲨﺎل
ْ ََُ

aথর্: ‘আর চতুsদ জntেক িতিন সৃি কেরেছন। যােদর মেধয্ েতামােদর জনয্ utােপর uপকরণ eবং
নানািবধ uপকার িনিহত আেছ eবং oেদর মধয্ হেত কতকেক েতামরা ভkণ কের থাক। eবং oেদর মেধয্
েতামােদর জনয্ রেয়েছ েসৗnযর্, যখন েতামরা তািদগেক চারণভূিম হেত েগাধূলী লেg (গৃেহ) িনেয় আস eবং
যখন েতামরা oেদরেক pভােত চারণভূিমেত িনেয় যাo তখনo।’
(সূরা আn নাh: 6-7)

মানুষ eসব জীবজnt dারা uপকৃত হয়। eেদর মাংস, পশম, চামড়া বয্বহার কের বরং কখনo কখনo প েদর
হঁাড়o বয্বhত হেয় থােক। আবার eিট সmদশালী হoয়ারo eকিট মাধয্ম বেট। প পালন করা হয়, মানুষ eর
বয্বসা কের।
সুরা বাকারা’র েয আয়াতিট আিম সবর্pথম পাঠ কেরিছ তােত ‘দাববা’ শb রেয়েছ আর eখােন ‘আn’আম’ শb
eেসেছ। চতু দ জntেক আn’আম বলা হয়। িকnt পিবt কুর’আেন দাববা শb চতু দ জnt তথা সকল pকার
pাণীর জনয্ বয্বhত হেয়েছ। সুতরাং ‘দাববা’ বলেত সকল pকার জীবজnt বুঝায়। eকsােন আlাh তা’লা বেলন,

ِ
ِ ٍ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣِﻦ
ِ
ٓ ٰ ِ ﺮﻫﻢ
ٍ َ َ اﱃ
اﺟﻠﻬﻢ
ُ ِ َ ُ و َ ﻟ َﻮ ْ ﻳ
َ َ َ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ َّﻣﺎ ﺗ
َ ِ َ ۚ ً ّ اﺟﻞ ﻣّ ُ َﺴ
ّ َ ْ َ ْ َ َ ﺮك
ّٰ ﺆاﺧﺬ
َ َّ ُ اﻪﻠﻟ
ْ ُ ُ َ َ َ ﻓﺎذا َﺟﺂء
ْ ُ ُ دآﺑﺔ ّوَ ٰﻟـﻜ ْﻦ ﻳ ّ ُﺆَ ّﺧ
ْ ِ ْ ُ ِ اﻟﻨﺎس
ِ
ِ ْ َ َ وﻻ
ﻮن
َ ْ َ َﻻ
َ َ ﺮون
َ ْ ُﻳﺴﺘﻘﺪ ﻣ
َ ْ ُ ﻳﺴﺘـﺎ ْﺧ
ْ َ َّ ً ﺳﺎﻋﺔ
aথর্াৎ ‘যিদ aপরােধর দােয় মানুষেক আlাh তা’লার তাৎkিণকভােব ধৃত করার রীিত হেতা eবং kমা
pাথর্নার সুেযাগ না িদেতন, তাহেল িতিন েকান pাণীেক ছাড়েতন না।’
(সূরা আn নাh: 62)

aবeব আlাh তা’লা েযেহতু তাৎkিণকভােব শািs িদেত চান না, সে সে শািs pদান করা তঁার রীিত নয়; eজনয্
িতিন তার কলয্াণােথর্ সবধরেনর জীবজnt পৃিথবীময় ছিড়েয় িছিটেয় েরেখেছন। যােদর মেধয্ েছাট েছাট কীট-পত
রেয়েছ eবং বড় বড় জীবজnto রেয়েছ। aতeব আlাh তা’লা ভূিম িবরান হবার পর তােক জীিবত কের তােত
িবিভn pকার জীবজnt িবsােরর uদাহরণ িদেয় বেলন, পৃিথবীর সমg pাণীকূেলর িপছেন eসব জীবজntরo aেনক
বড় ভূিমকা রেয়েছ। েকননা আlাh তা’লা বেলন, যিদ জীবন িন:েশষ করেত হয় তেব ধু eখানকার েয pাণী
রেয়েছ তােদরেক িনি h কের িদেলi মানব জীবেনর aবসান ঘটেব। aনুrপভােব বেলন, আধয্ািtক জগেতo
‘দাববা’ রেয়েছ। আর তারা eমন মু’িমন যারা আধয্ািtক পািন হেত লাভবান হেয় তারপর পৃিথবীর েসৗnযর্ pিত া
কেরন eবং পৃিথবীেত ছিড়েয় পেড় বয্পকভােব আlাh তা’লার বাণী pচার কেরন।
aতeব আlাh তা’লার বাণী pচার কের ei পৃিথবীর জীবন o েসৗnেযর্র বয্বsা করা pতয্ািদ েদর জামােতর
eকটা grtপূণর্ দািয়t।
আবার বাতাস সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন েয, বাতাসেক িব াসীেদর েসবায় িনেয়ািজত করা হেয়েছ। আধয্ািtক
জগেতo eমিন হেয় থােক। e আধয্ািtক বাতাস dারা েযন পৃিথবী লাভবান হেত পাের। আlাh তা’লা sীয় কrণার
বাতাস আধয্ািtক জগেত pবািহত কের থােকন eবং eর dারা তঁার pতয্ািদ েদর o তঁার জামােতর সাহাযয্ কের
থােকন। যিদ িবেরািধতার ঝড় আেস তেব eর kয়kিত হেত আlাh তা’লা রkা কেরন। িব াসীেদর েসবায় তা
িনেয়ািজত কেরন। আhমদীয়া জামােতর iিতহাসi েদখুন না! হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুগ হেত আজ পযর্n
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আlাh তা’লা িনেজi sীয় কrণায় িবেরাধী বাতােসর গিতপথ পিরবতর্ন কের আসেছন। েকবল গিতপথi পিরবতর্নi
করেছন না বরং আমােদর aনুকূেল eমন বাতাস pবািহত করেছন যা িব d anরেক হযরত মসীh মouদ (আ.)eর সতয্তার িদেক আকৃ কের। আিম pায়i uেlখ কের থািক, আমার িনতয্িদেনর ডােক aেনক সময় eমন িবষয়
সmিলত িচিঠ থােক েয, eেদর কােছ আhমদীয়ােতর বাণীর সুশীতল বায়ু sয়ং েখাদা তা’লার িনকট হেত েপৗেছ;
িবেশষ কের আরবেদর মােঝ। আরবেদর ভাষার গভীরতার কারেণ, িdতীয়তঃ আরব ৈবিশে য্র কারেণo হেত পাের
হয়েতা, িকnt ভাষার গভীরতার কারেণi হেব; তােদর িববরণ eমন হেয় থােক েয, যখন িনেজেদর বয়’আেতর কথা
uেlখ কেরন তথা কীভােব আlাh তা’লা তােদর পথ েদিখেয়েছন তা uেlখ করেত িগেয় তারা সুশীতল বাতােসর
দৃ াn uপsাপন কেরন। e হেলা েখাদা তা’লার কাজ; িতিন মু’িমনেদর সমথর্েন বৃি o বাতাস pবািহত কেরন।
সুতরাং iিন হেলন আমােদর ‘না’েফ’ েখাদা িযিন pিতিট মুহূতর্ আমােদর uপকার করেছন। আর আজেক ei রাববুল
আলামীন েখাদা, িযিন বতর্মান যুেগ sীয় আধয্ািtক কলয্াণধারা pবহমান রাখার জনয্ িনজ মা’মুর েpরণ কেরেছন
আর আমরা তঁার জামাতভুk। আমােদর িবেরাধীরা পূেবর্ কেঠারতার সােথ আমােদর পেথ বঁাধা সৃি eবং চরম
শtrতা pকােশ েকান trিট করেতানা যার pতুয্tের আমরা িহতসাধন করতঃ তােদরেক েসi আধয্ািtক ফল o ফসল
সরবরােহর েচ া করতাম যdারা তারা লাভবান হেত পাের eবং আজo করিছ। আর তােদর জনয্ মহানবী (সা.)-eর
ei েদায়া আেগo করতাম আর eখনo কির েয, ‘আlাhmাহেদ কoমী ফাinাhম লা iয়া’লামুন’ আlাh তা’লা
তােদর েহদায়ােতর uপকরণ সৃি কrন। িকnt eখন eরা eকিট িভn রীিত aনুসরণ করেছ যা পূেবর্ কম িছল, eখন
aেনক েবেড় েগেছ। eরা বেল েয, েহ কািদয়ানীরা! িমযর্া েগালাম আহমদ (আ.)-েক asীকার কের আমােদর কােছ
চেল আেসা তাহেল আমরা েতামােদর বুেক েটেন েনব। aথর্াৎ ‘না’েফ’ েখাদার মা’মুেরর জামাত েছেড় আমােদর
সােথ েযাগ দাo েযখােন িফৎনা ফাসাদ ছাড়া আর িকছু েনi। eক িদেক মহানবীর umত হবার দাবী aপর িদেক
umেতর েলাকেদর িশরেcদ করা হেc। যাi েহাক, েখাদা তা’লা আমােদর ধু েহদায়াতi েদনিন বরং কুর’আেন
বেলেছন, eেদর utর দাo েয, pকৃত েহদায়াত আমােদর কােছ আেছ েতামােদর কােছ নয়। তাi েতামরাo যিদ
িবশৃংখলা o ৈনরাজয্ েথেক েরহাi েপেত চাo তেব েসi মাহদীেক gহণ কর যােক েখাদা তা’লা েpরণ কেরেছন।
আlাh তা’লা কুর’আেন বেলন েয,

ِ ْ ُاﻧﺪ ﻋُ ْﻮا ﻣِ ْﻦ د
ﻮﺗﻪ
ُْ
َ َ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ
ُ َ وﻻ
َ ُ ّ ﻳﻀ
ْ َ َ ﻗﻞ
َ ْ ﮐﺎﻟﺬى ا
ْ ِ َ ّ َ ُ اﻪﻠﻟ
ّٰ ﺑﻌﺪَ ِاذ ْ َﻫﺪ ٰ َﻨﺎ
ّٰ ون
َ ِ َ ْ َ ٓ ٰ َ ﺮﻧﺎ وَ ﻧ ُ َﺮد ّ ُ ﻋ
َ ُ َ ْ َ اﻪﻠﻟ ِ َﻣﺎ َﻻ
ُ ْ َ ْ ﺳﺘﻬ
ْ َ اﻋﻘﺎﺑﻨﺎ
ِ ّ  ﺮﻧﺎ
ِ َ ْ ﻴﻄﲔ ِﰱ
ﺣﲑان
ْ ُ ؕ اﳍﺪى اﺋ ْ ِ َﻨﺎ
َ ِ ۤ ٗﻮﻧﻪ
َّ ِ ﻗﻞ
َ ْ ِاﳍﺪى ؕ َوا ُﻣ
َ ْ ُاﺻﺤﺐ ّ َﻳﺪْ ﻋ
َ ُ ان
َ ُ ْ اﱃ
ٰ ُ ْ َاﻪﻠﻟِ ُﻫ ﻮ
ّٰ ﻫﺪى
َ َ ْ َ اﻻرض
ْ ْ ُ ْ ٰ َاﻟﺸ
ٌ ٰ ْ َ ۤ َٗﻟـﻪ
ِ ِ ِﻟ
ِ َ ْ ﺮب
ۙﲔ
ٰ ّ ِ َ ﺴﻠﻢ ﻟ
َ ْ اﻟﻌﻠﻤ
َ ْ ُ

aথর্: ‘তুিম বল, আমরা িক আlাhেক েছেড় eমন িকছুেক ডাকেবা যা না আমােদর েকান uপকার করেত পাের
eবং না আমােদর েকান aপকার করেত পাের; eবং আlাh আমােদরেক েহদায়াত েদবার পরo িক আমরা
আমােদর েগাড়ািলর uপর েসi বয্িkর মত pতয্াবিতর্ত হেবা, যােক শয়তান pলুb কের ভূপৃে হতবুিd
কেরেছ? তার কতক স ী আেছ, যারা তােক েহদায়ােতর িদেক ei বেল ডােক, আমােদর িনকট আেসা। তুিম
বল, িন য় আlাhর েহদায়াতi pকৃত েহদায়াত; eবং আমরা আিদ হেয়িছ েযন আমরা সমg জগেতর pভুpিতপালেকর সমীেপ আtসমপর্ণ কির।’
(সূরা আl আn’আম: 72)

ْ َاﻪﻠﻟِ ُﻫ ﻮ
হযরত মসীh মouদ (আ.) আয়াতাংশ اﳍ ُ ٰﺪى
ْ ُ বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন,
َ ّ ِ ﻗﻞ
َ ُ ان
ّٰ ﻫﺪى
‘eেদর বল, েতামােদর মতামেতর েকান grt েনi। pকৃত েহদায়াত তা যা েখাদা সরাসির sয়ং িদেয়
থােকন। নতুবা মানুষ িনজ ভুল বয্াখয্ার মাধয্েম ঐশী িকতােবর aথর্ িবকৃত কের আর eক িবষয়েক িভn
িবষেয় rপাnিরত কের। িতিনi েখাদা! িযিন ািn মুk। তাi তার েহদায়াতi pকৃত েহদায়াত। মনগড়া aথর্
িনভর্র েযাগয্ নয়।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) {সূরা আl আn’আম:72} 2য় খn, পৃ: 478)
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eিটi pকৃত েহদায়াত o iসলামী িশkা। eিট েস িবষয় যার pিত মসীh মouদ (আ.) আমােদর মেনােযাগ আকষর্ণ
কেরেছন। eখন ei েহদায়াতেক েছেড় আমরা তােদর aনুসরণ করব? যারা আজ পযর্n কুর’আেনর আয়াত সmেকর্
নােসখ o মনসুেখর িবতেকর্ িলp। pথেম েচৗd শতাbীর aেপkায় িছল েয, মসীh o মাহদী আসেবন eখনেতা
শতাbীi দীঘর্ হেয় েগেছ আর মহানবী (সা.)-eর ভিবষয্dাণী asীকাের বdপিরকর। যারা eকi বi o eকi
রসূেলর মানয্কারী হoয়া সেtto পরsেরর িবrেd কুফরী ফেতায়া িদেc। aতeব আমরা েসi মসীh o মাহদীর
কলয্ােণ েখাদার jান লাভ কেরিছ িযিন (েখাদা তা’লা) মহানবী (সা.)-েক েশষ শিরয়তধারী নবী িহেসেব েpরণ
কেরেছন িযিন তঁার (সা.) uপর কুর’আেনর মত মহান gn নািযল কেরেছন যা সকল েহদায়ােতর uৎসsল। আর
েখাদা সmেকর্ e uপলিd o jান আমােদরেক ei যুেগর iমাম মসীh o মাহদী দান কেরেছন। সুতরাং e যুেগ
েযখােন েখাদা তা’লা আমােদর েহদায়াত, কলয্াণ o িনরাপtার জনয্ মহানবী (সা.)-eর িdতীয় আগমন ঘিটেয়েছন
েসখােন আমােদর িক হেয়েছ েয, েসi েখাদােক পিরতয্াগ কের আমরা aনয্ েকান েখাদােক মানেবা? আর আজ যিদ
আমরা মসীh (আ.)-eর দাবী সmেকর্ সেnহ েপাষণ কির তাহেল েস সকল ভূিম o আকাশ েথেক pকািশত
িনদশর্নেক িক বলেবা যা েখাদা তা’লা িতিন (আ.)-eর পেk পূণর্ কেরেছন eবং আজ পযর্n িনজ pিতrিত
েমাতােবক পূণর্ করেছন আর িতিন pিত িত েমাতােবক িনদশর্ন pদশর্ন কের চেলেছন। যিদ eিট েকান বাnার কাজ
হেতা তাহেল কীভােব eমন হল েয, গত 120 বছর েথেক আhমদীয়ােতর শtr আhমদীয়াতেক িনমূর্ল করার সকল
সmাবয্ মানবীয় সকল ষড়যnt কেরেছ িকnt আমােদর েখাদা আমােদরেক আhমদীয়ােতর unিতর নুতন মাiল ফলক
aিতkেমর েতৗিফক িদেয় যােcন। আর আমােদর িবেরাধীেদর আমরা সদা কাnjান হারােনা েপেয়িছ। তােদর
aবsা েদেখ েখাদার েpিরত মা’মুর o মহানবী (সা.)-eর িন াবান েpিমেকর uপর আমােদর ঈমান আরo দৃঢ় হয়।
সুতরাং েতামরা আর আমােদর িক আমntণ জানােব আমরা েতামােদরেক আমntণ জানািc েয, eেসা ei মসীh o
মাহদীর জামাতভুk হo eেতi েতামােদর জীবেনর িন য়তা eেতi সারা পৃিথবীর aিsেtর িন য়তা। আlাh
তা’লা eেদর েতৗফীক িদন, আমীন।
পিরেশেষ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর eকিট udৃিত uপsাপন করেত চাi। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
ৈবঠেক িভঁ িনবাসী ফেয়জী’র কথা হিcল িযিন eজাযুল মসীhর utর িলখেত েচেয়িছল িকnt সফল হয়িন বরং েখাদা
তােক dিনয়া েথেক uিঠেয় িনেয়েছন। হযরত মসীহ মouদ (আ.) েসi সভায় বেলন,
‘আমােদর সতয্ায়ন o সমথর্েন আlাhর পk েথেক eিট কত বড় িনদশর্ন। েকননা পিবt কুর’আেন eেসেছ,
ِ ْ َ اﻻ
رض
َ َ (সূরা আr রা’দ: 18) (যা মানুেষর uপকাের আেস তা ভূ-পৃে sায়ী থােক)
ْ ْ ﻓﻴﻤﻜﺚ ِﰱ
َ َ ّ واﻣّ َ ﺎ َﻣﺎ َﻳﻨ ْﻔ َ ُﻊ اﻟﻨ
ُ ُ ْ َ َ ﺎس
িতিন বেলন, ‘eখন p যা দঁাড়ায় তা হেলা যিদ আমােদর িবেরাধীেদর aপpচার aনুসাের আমােদর ei
জামাত আlাhর পk েথেক না হেতা তাহেল ফেয়জী মানবকলয্াণমূলক েয কাজ আরm কেরিছল তােত তার
সমথর্ন করা আবশয্ক িছল। িকnt eভােব তার েযৗবেন মারা যাoয়া সুs ভােব pমাণ কের েয, (েযৗবেনi
মারা যায়) ei জামােতর িবেরািধতার লেkয্ কলম হােত েনয়া মানুেষর জনয্ কলয্াণকর কাজ িছল না।
িনেদনপেk আমােদর িবেরাধীেদর eটা মানেত হেব েয, তার িনয়ত ভাল িছল না নতুবা কারণ িক েয েখাদা
তােক সাহাযয্ কেরন িন আর িতিন কাজিট সmূণর্ করার সময় পান িন। (aথর্াৎ কাজ েশষ করার সুেযাগ পায়িন)
ِ ْ َ اﻻ
(আ.) বেলন, ‘আমার িনেজর iলহােমo eিটi রেয়েছ, رض
َ َ (সূরা আr রা’দ:
ْ ْ ﻓﻴﻤﻜﺚ ِﰱ
َ َ ّ واﻣّ َ ﺎ َﻣﺎ َﻳﻨ ْﻔ َ ُﻊ اﻟﻨ
ُ ُ ْ َ َ ﺎس
18) । িtশ বছর aিধককাল পূেবর্ আমার ভয়াবহ jর হয়। eমন pচn jর হয় েযন আমার বুেক aেনক jলn
ِ ْ َ اﻻ
কয়লা রাখা হেয়েছ েস সমেয় আমার uপর iলহাম হয় رض
َ َ (সূরা আr রা’দ: 18)
ْ ْ ﻓﻴﻤﻜﺚ ِﰱ
َ َ ّ واﻣّ َ ﺎ َﻣﺎ َﻳﻨ ْﻔ َ ُﻊ اﻟﻨ
ُ ُ ْ َ َ ﺎس
ei েয আপিt করা হয় েয, iসলােমর কতক িবেরাধীo দীঘর্ জীবন লাভ কের eর কারণ িক?’
িতিন (আ.) বেলন, ‘আমার মেত eর কারণ হেলা তােদর aিsto েকান েকান দৃি েকান েথেক কলয্াণকর
হেয় থােক। েযমন, আবু জাহল বদেরর যুd পযর্n জীিবত িছল। আসল কথা হেলা, যিদ িবেরাধীরা আপিt না
করেতা তাহেল কুর’আন শরীেফর িtশ পারা েকাথা েথেক আসেতা?’ (আপিt uঠেত থােক, aেনক সময় আlাh
তা’লা আপিtর utের িশkা নািযল কেরন।)
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িতিন (আ.) বেলন েয, ‘যার aিstেক আlাh তা’লা uপকারী মেন কেরন তােক aবকাশ েদন। আমােদর েয
সকল িবেরাধী জীিবত eবং িবেরািধতা কের তােদর aিsেtর uপকািরতা হেলা eর পিরেpিkেত েখাদা
তা’লা পিবt কুর’আেনর তttjান o িনgঢ় রহসয্ pকাশ কেরন।’ (aথর্াৎ, যখনi িবেরািধতা বৃিd পায়, আlাh
তা’লা কুর’আন শরীেফর িনgঢ় তtt o রহসয্ uেmাচন কেরন।) ‘েযমন েমেহর আলী শাh যিদ eত ৈহ-ৈচ না
করেতা তাহেল নুযল
ূ l মসীh কীভােব িলখা েযেতা?’ (হযরত মসীh মouদ (আ.) রিচত নযুলুল মসীh gn)
eরপর (আ.) বেলন, ‘eকiভােব aনয্ যত ধমর্ রেয়েছ েসgেলার aিsেttরo eকi uেdশয্ aথর্াৎ েযন
iসলামী নীিতর েসৗnযর্ o gণাবলী pকাশ পায়।’
(মলফুযাত – 2য় খn - পৃ: 232-233)

পৃিথবীেত aনয্ েযসব ধমর্ আেছ েসgেলা থাকেলi ধেমর্র মােঝ pকৃত তুলনা হেব আর যিদ মেনােযাগ সহকাের েদখা
o যাচাi করা হয় তাহেল iসলােমর আসল েসৗnযর্ psুিটত হেব।
আlাh তা’লা আমােদরেক তঁার ‘আn না’েফ’ ৈবিশ য্ েথেক কলয্াণমিnত হoয়ার েতৗিফক িদন eবং ’না’েফ’
হoয়ার েসৗভাগয্ িদন আর হযরত মসীh মouদ eর হােত েয িবpব aবধািরত আমােদরo িতিন েযন eেত
aংশীদার কেরন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক)
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