ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl oয়ােস’ - pথম aংশ

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
8i েম, 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 * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ 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)
আlাh তা’লার পিবt নাম সমূেহর eকিট হেলা ‘আl oয়ােস’। eর aথর্: েসi সtা যঁার িরyক েথেক তঁার পুেরা সৃি
লাভবান হেc, যার রহমত সব িকছুেক পিরেব ন কের েরেখেছ। েসi সtা যার পরিবমুখতা বা pাচুযর্য্ সকল aভাব
বা পরমুখােপিkতার েkেt pেযাজয্। eর eকিট aথর্ করা হয়, েসi সtা িযিন aেনক েবিশ দানকারী, েসi সtা
যঁার িনকট যাচনা করেল িতিন তঁার দােনর পিরিধেক kমাগতভােব িবsৃত করেত থােকন। আবার aেনেকর মেত eর
aথর্ হেc, েসi সtা িযিন সকল বstেক িঘের েরেখেছন, সব িবষেয়র jান রােখন। আlাh তা’লার e ৈবিশ য্
সmেকর্ ei সবgেলা aথর্i পিবt কুরআন েথেক pমািণত হয়।
eখন আিম পিবt কুরআন েথেক কতক আয়াত uপsাপন করেবা, েযgেলােত আlাh তা’লা িবিভn িবষেয়র pিত
মু’িমনেদর মেনােযাগ আকষর্ণ কের sীয় ‘oয়ােস’ ৈবিশে য্র aধীেন তা বণর্না কেরেছন।
সূরা বাকারার 269 নmর আয়ােত শয়তান কতৃক
র্ বাnার pতািরত হoয়া সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন,

ِ
ِ َ واﻪﻠﻟ و ِﺳ ٌﻊ
ِ ّٰ ۚ ِﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺂء
ِ ﻟﺸ ﻴ ﻄ
َ
ۚ ﻋﻠﻴ ْ ٌﻢ
َ ْ ﻳﻌﺪﻛﻢ ا
ً ْ َ َ ﻣﻨﻪ
ُ ْ ِ ّ ً ﻳﻌﺪﻛﻢ ّ َﻣﻐ ْﻔ َﺮة
َ َ ﻟـﻔﻘْ َﺮ
َ َ ْ َ ْ ِ ﺮﻛﻢ
ْ ُ ُ وﻳﺎ ْ ُﻣ
ْ ُ ُ َ ُ واﻪﻠﻟ
ٰ ُ ّٰ َ ؕ وﻓﻀﻼ
ُ ُ ُ َ ا ّ ْ ٰ ُﻦ

aথর্াৎ ‘শয়তান েতামােদরেক দািরেdয্র ভয় েদখায় eবং a ীলতার আেদশ েদয়, পkাnের আlাh িনজ পk
হেত েতামােদরেক kমা o কলয্াণ দােনর pিতrিত pদান কেরন। বstত: আlাh pাচুেযর্য্র aিধকারী eবং
সবর্jানী।’
(সূরা আl বাকারা: 269)
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e আয়ােত েখাদা তা’লা d’িট িবষয় বণর্না কেরেছন, যা আlাh তা’লার কাছ েথেক তঁার বাnােক দূের সরােনার জনয্
শয়তান বয্বহার কের থােক। pধানত, দািরdয্ aথর্াৎ দিরd হবার ভয় েদখােনা; িdতীয়ত, a ীলতার আেদশ েদয়া।
ei েয দািরেdয্র ভয় েদখােনা, তার বh pকারেভদ রেয়েছ। শয়তান আlাh তা’লােক বেলিছল, আিম সব রাsায়
বেস মানুষেক সরল রাsা হেত িবচূয্ত করার েচ া কের যােবা আর েস তার e কথা পূণর্ করার জনয্ কখনi েকান
সুেযাগ হাতছাড়া কেরিন। e সব রাsায় pিতবnকতা সৃি করা তার িনজ শিk বেল িছল না বরং আlাh তা’লা
তােক aনুমিত িদেয়িছেলন, eবং বেলেছন, িঠক আেছ তুিম যখন eমন করেত চাo েতা কেরা; িকnt আিম েতামার
পদা aনুসরণকারীেদর dারা জাহাnামেক পিরপূণর্ করেবা।
পিবt কুরআেন আlাh তা’লা e িবষয়িট সুs ভােব আমােদরেক বেলেছন, সাবধান! েতামরা যিদ আমার দাসt
করেত চাo তেব শয়তােনর হাত েথেক আtরkার বয্বsা েনেব। বাহয্ত: শয়তােনর িব াn করার রীিত েতামােদর
কােছ আকষর্ণীয় মেন হেব, িকnt eর ফলাফল েতামােদর জনয্ ভ হেব না।
e সmেকর্ আlাh তা’লা আমােদরেক aসংখয্ sােন িবিভn ভােব শয়তােনর হাত েথেক বঁাচার িনেদর্শ িদেয়েছন, তার
kিতকর িদকgেলা s কেরেছন। eকsােন বেলেছন,

aথর্াৎ ‘শয়তান েতামােদরেক ভয়াবহ

ِ ْ َ ﻴﻄ ﻦ
َّ ﺮﻳﺪ ا
ﺑﻌﻴﺪا
ٰ َ ﻬﻢ
ً ْ ِ َ ۢ ً ﺿﻠﻼ
ُ ْ ِ ُ وَ ﻳ
ُ ٰ ْ ﻟﺸ
ْ ُ َّ ان ّ ُﻳﻀﻠ

তায় িনপিতত করেত চায়’।

(সূরা আn িনসা: 61)

eরপর বেলেছন, শয়তান েতামােদরেক aেনক বড় kিতর মুেখ েঠেল েদেব, আর বnু েসেজ েতামােদরেক kিতgs
করেব।
আেরা বেলেছন,

َّ ان ا
ﻣﺒﲔ
َّ ِ
ٌ ْ ِ ُ ّ ٌ ﻋﺪو
ّ ُ َ ﻟـﻜﻤﺎ
َ ُ َ ﻟﺸ ﻴ ْ ٰﻄ َﻦ
aথর্াৎ ‘িন য়i শয়তান েতামােদর d’জেনর pকাশয্ শtr’।
(সূরা আl আ’রাফ: 23)

আদম o হাoয়ার (ঘটনার) বরােত e কথা বণর্না করা হেয়েছ। িকnt e িবষয়িট ধু আদম o হাoয়া পযর্ni সীমাবd
নয় বরং নারী-পুrষ uভয়েক সাবধান করা হেয়েছ েয, শয়তান েতামােদর uভেয়র pকাশয্ শtr । কােজi তার ফঁােদ
পা েদয়া হেত সাবধান েথেকা। সৎকমর্ কেরা, iবাদেতর pিত মেনােযাগী হo।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলেছন, পিবt কুরআেন েযসব ঘটনাবলী o কািহনী বিণর্ত হেয়েছ eসব
পুরেনা কথা েকবল আমােদর jাত করার জনয্i পুনরাবৃt করা হয়িন বরং egেলা ভিবষয্dাণী aথর্াৎ ভিবষয্েত
eভােব ঘটেব। তাi যিদ মু’িমন হo আর pকৃতপেki মু’িমন হেয় থাক তেব, সাবধান! েকননা eখেনা eমনিট
ঘটেত পাের। যুগ পিরবতর্েনর পাশাপািশ শয়তােনর আkমেণর ধরনo পিরবিতর্ত হেয়েছ। সকল pকার নতুন
আিব ার eবং agগিতর পােন মানুেষর pিতিট পদেkপ েযখােন eর কলয্াণরািজ dারা আমােদর uপকার সাধন
করেছ, েসখােন শয়তানo eেক বয্বহার করেছ।
আlাh তা’লা বেলেছন, শয়তান েতামােদর kিত করেব eবং তার পদা aনুসরণ করেল তার aতল গহবের
িনপিতত হেব। সূরা বাকারার েয আয়াতিট আিম পাঠ কেরিছ তােত বেলেছন, শয়তান েতামােদরেক ‘ফকেরর’ ভয়
েদখায়, ‘ফকর’-শেbর eকিট aথর্ হেলা দািরdয্। েমrদn েভে যাoয়া ‘ফকেরর’ আেরকিট aথর্। আlাh তা’লা
বেলন, শয়তান েতামােদরেক দািরেdয্র ভয় েদখায়, যিদ েতামরা ei কাজিট কর তেব েমrদn েসাজা কের
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দঁাড়ােনার েযাগয্তা রাখেব না। ei কাজ বা aমুক কাজ করেল aভাব েতামােক িঘের েফলেব eবং ei পৃিথবীেত
পািথর্ব unিতর েদৗেড় তুিম aেনক িপিছেয় থাকেব। যিদ কুরবানী o তয্াগ sীকার করেত থাক তেব কখেনাi িনেজর
aবsান দৃঢ় করেত পারেব না।
aতeব কুরবানীর সূt ধের শয়তােনর ei ভয় েদখােনার রীিতo িভn িভn হেয় থােক। কখেনা েস ei বেল ভয়
েদখােব েয, eখন কােজর সময় তাi iবাদেতর িপছেন সময় বয্য় করা সমীিচন হেবনা। কখেনা আিথর্ক কুরবানী
েথেক িবরত রাখার জনয্ দীনতার ভয় েদখােব েয, ei মহূেতর্ যিদ েতামােদর কাজ o aথর্ বয্য় হয় তেব েতামােদর
বয্বসায় kিত হেব। কখেনা ei বেল ভয় েদখােব েয, আজ ei aথর্ যিদ eখােন খরচ কর তেব েতামােদর সnান
kুধাতর্ থাকেব। িকnt যারা আlাh তা’লার বাnা তারা তার ei ভীিত pদশর্েন ভীত হয় না।
সmpিত, আl ফযেল eকিট pবn পড়িছলাম। আিথর্ক তয্াগ sীকার সmেকর্ েকu eকজন িলেখেছন, রাবoয়ার েকান
eক আhমদীর ঘটনা; িতিন মাংস kয় করিছেলন। তখন েসেkটারী মাল সােহব সাiেকেল েস পেথ যািcেলন। িযিন
বাজার করিছেলন তঁােক েদেখ েসেkটারী মাল সােহব েসখােন থােমন আর েকবল sরণ করােনার uেdেশয্ তােক
বেলন, আপনার aমুক চঁাদা বেকয়া পেড়েছ। তখন েসi বয্িk িজেjস করেলন, কত টাকা বাকী আেছ? েসেkটারী
মাল সােহব তােক জানােলন। েবশ বড় aংক িছল। িতিন েসখােন দঁাড়ােনা aবsায় চঁাদা আদায় কের রিশদ সংgহ
কেরন। কসাi-eর কাছ েথেক েয মাংস িকেনিছেলন তা ei বেল েফরত েদন েয, আজ আমরা মাংস েখেত পারেবা
না। সাদামাটা খাবার খােবা।
aতeব eরাi eমন বাnা যারা শয়তােনর pেরাচনায় pেরািচত হন না। যখন েস (শয়তান) বেল েয, িক করেছা?
েতামার সnান আেছ, আজ তােদর হয়ত মাংস েখেত মন চােচছ, আর তুিম তােদরেক eেtেক বি ত করছ? আlাh
তা’লার কৃপায় ধু eকটাi নয় বরং জামােত আhমদীয়ােত eমন শত শত দৃ াn রেয়েছ, যারা ধু মাংস খাoয়া
েথেকi িবরত থােকনা বরং pেয়াজেন aেনক সময় আিথর্ক কুরবানীর জনয্ uপবাস কের িকnt মালী কুরবানী হেত
িপছ পা হয় না।
eরপর রেয়েছ জীবেনর কুরবানী। জামােত আhমদীয়ার iিতহাস e ধরেনর কুরবানীেতo সমৃd। বতর্মােন পািকsােন
শত শত সাধারণ মানুষo মারা যােc। বুঝার uপায় েনi েয, েক আকিsক ভােব gিলর লেkয্ পিরণত হেব। িকnt
আhমদীরা েয কুরবানী কের েসটা তারা েজেন েনi কের েয, ei কাজ করেল, ei eলাকায় থাকেল, aমুক পেথ
চলেল আhমদী হoয়ার েদােষ েয েকান সময় মৃতুয্র সমূহ আশংকা রেয়েছ; িকnt আlাh তা’লার খািতের তারা e
কুরবানী কের যােc।
জামােত আhমদীয়ার iিতহােস ৈসয়য্dশ্ হাদা (শহীদেদর সদর্ার) হযরত সােহবজাদা আbুল লিতফ শহীদ (রা.)eর কুরবানী, েমৗলভী আbুর রহমান (রা.)-eর তয্াগ যা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগ তঁারা কাবুেল
কেরিছেলন, eসব কুরবানী িব েক েদিখেয় িদেয়েছ! eরা হেc আbুর রহমান বা রহমান েখাদার pকৃত বাnা। যঁারা
eকিট মহান uেdেশয্ আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ pাণ িবসজর্ন িদেতo িdধা কেরন না। আhমদীেদর জীবেন
e ধরেণর কুরবানীরo ভুির ভুির দৃ াn রেয়েছ, েযখােন aতিকর্ত আkমণ তােদর কুরবানী বা শাহাদেতর কারণ
হয়িন বরং বুক ফুিলেয় িনজ ধমর্ িব ােসর uপর aটল েথেক তারা eসব কুরবানীর দৃ াn sাপন কেরেছন, িনেজেদর
pােণর নযরানা েপশ কেরেছন।
যােহাক, শয়তান সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন, েস েতামােদরেক কুরবানী সmেকর্ ভয় েদখায়। কখেনা e বেল ভয়
েদখায় েয, েতামরা দািরেdয্র িশকার হেব, আবার কখেনা বেল, েতামােদর ei কুরবানীর ফেল েতামােদর সnানসnিতo সমােজ েকান কােজর েযাগয্ থাকেবনা। যখন pােণর কুরবানীর p আেস তখন তােদরেক eভােব ভয়
েদখায় েয, েতামার মৃতুয্র পর সnানেদর িক হেব? বতর্মান যুেগ aথর্নীিতেকo েমrদn বলা হেয় থােক। aতeব
তয্াগী মানুষ- যারা pাণ, সmদ o সমেয়র কুরবানী কেরন তােদরেক তােদর িনেজেদর eবং সnানেদর জীিবকার
uপকরণ ফুিরেয় যাoয়ার ভয় েদখােনা হয় িকnt তারা aবয্াহতভােব কুরবানী করেত থােকন। তারা কখেনা eমন
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িব ািnেত পেড়ন না। eভােব মানব জীবেন আেরা aেনক ধরেনর কুরবানী মানুষেক িদেত হয় যা সmেকর্ শয়তান
ভয় েদখায়।
eরপর সমেয়র কুরবানীর uদাহরণ রেয়েছ। eটা সকল আhমদী-i জােনন, েকননা আlাh তা’লার ফযেল েযসব
আhমদী েনযােম জামােতর সােথ সmৃk রেয়েছন তারা িকছুটা হেলo জামােতর জনয্ সময় বয্য় কেরন। আর িকছু
না হেলo তারা িমিটং, iজেতমা o জলসার জনয্ িকছুটা সময় বয্য় কেরন। eছাড়া সংখয্াগির ে ণী সমেয়র
কুরবানী কের pেতয্ক সpােহ জুম’ু আর নামােয eেস থােকন eবং শয়তান যখন বঁাধা েদয় তখন তারা তার কুমntণার
pিত েকান rেkপ কেরন না।
িকnt কতক মানুষ eমনo আেছ যারা ধু জুম’ু আয় নয় বরং েকান সময় ঈেদo আেস না, তারা তােদর বয্বসাবািণেজয্র জনয্ eসব iবাদতেক জলা িল েদয় আর তােদর নামােযর েয aবsা তাo মহা িচnার িবষয়।
আhমদীেদর মােঝo eকটা aেনক বড় ে ণী আেছ যারা সমেয়র ei কুরবানীর pিত মেনােযাগী নয়। iবাদেত
আলেসয্র কারণ আেছ, সবেচেয় বড় কারণ হেলা িনেজেদর কাজ, বয্বসা-বািণজয্ িনেয় মহাবয্s িকnt নামায পড়ার
জনয্ সময় বয্য় কের না।
আlাh তা’লা বেলন, যখন েতামরা কুরবানী কর তখন শয়তান েতামােদরেক িবিভnভােব ভয় েদখায়। কখেনা
দািরেdর ভয় েদিখেয় নামােয সময় বয্য় (কুরবানী) করেত বঁাধা pদান কের। বstত িবিভn সময় িবিভn ভােব বঁাধা
pদান কের। আlাh তা’লা বেলন, eকজন সিতয্কার মু’িমন হoয়ার সুবােদ শয়তান েথেক সাবধান থাক। েমাটকথা
আlাh তা’লা েথেক দূের েঠেল েদয়ার জনয্ শয়তােনর িবিভn পnা রেয়েছ যা েস বাnার uপর pেয়াগ কের।
আlাh তা’লা বেলন, শয়তান eক িদেক েতামােদরেক দািরেdয্র ভয় েদিখেয় ei কুরবানীর পেথ anরায় সৃি কের
aথচ aপরিদেক a ীলতার pিত আকৃ কের সময় o aথর্ সবi ন করায়। যারা বstবাদী তারা তার pেরাচনায়
পেড় eসব কােজ aথর্-সmদ বয্য় কের। eকজন aিব াসী, বstবাদীেক শয়তান পািথর্ব kীড়া-েকৗতুেকর িপছেন
খরচ করেত pেরািচত কের। যারা শয়তােনর িপছেন চেল তারা জুয়া, মদ eবং e রকম aনয্ানয্ েবhদা কােজ aেঢল
খরচ কের আর তারা বুঝেতo পাের না েকননা, শয়তান সামিয়ক েভাগ-িবলােসর pিত eমনভােব আকৃ কের েয,
মানুষ ভুেল যায়, েস মn কাজ করেছ আর e কারেণ তারা শয়তােনর িপছু চলেত থােক।
aতeব আlাh তা’লা মু’িমনেদরেক বেলেছন,

aথর্াৎ ‘েতামরা শয়তােনর পদা aনুসরণ কেরা না’।

ِ ﺧﻄ
َ ّ ﻮت ا
ِ َ َ َّ
ؕ ﻟﺸ ﻴ ْ ٰﻄ ِﻦ
ٰ ُ ُ وﻻ ﺗ َ ّ ﺒﻌُ ْﻮا
(সূরা আl বাকারা: 169)

েকননা েস েতামােদরেক আlাh তা’লা হেত দূের সরােনার জনয্ সবর্াtক েচ ায় রত। তার কােছ কখনo কলয্ােণর
আশা কেরা না। শয়তােনর কাছ েথেক েকান কলয্াণ আসেত পাের eমনিট ভাবাo চরম ািn। েকননা তার কাজi
হেc বাnােদরেক a ীলতা o aপছnনীয় কেমর্র pিত আকৃ করা।
যিদ আমরা eকজন বstবাদী মানুষেক িজেjস কির েয, শয়তান সmেকর্ েতামার িক ধারণা? তাহেল েস eকথাi
বলেব, আlাh তা’লা তঁার হাত েথেক আমােদর িনরাপদ রাখুন। িকnt eতদসেtto েয বstবািদতার পূজারী তয্াগিতিতkার পথ পিরহার কের a ীলতায় জিড়েয় যায় eবং তার পদা aনুসরণ কের, েস মূলতঃ বুঝেতi পারেছনা
েয েস িক করেছ। শয়তান eমন বাnােদরেক তার aনুসরণ কিরেয় েসi কথা পূণর্ করেছ েয, আিম aিধকাংশ
মানুষেকi আlাh তা’লার কাছ েথেক দূের েঠেল েদেবা।
কােজi আlাh তা’লা বেলেছন, েতামরা শয়তােনর eমন pতারণামূলক কাযর্কলাপ হেত সাবধান েথেকা। েস aতয্n
চতুরতার সােথ েতামােদরেক pেরািচত কের। আlাh তা’লার pিত ধািবত হo েকননা eটাi েতামােদর জীবেনর
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পরম uেdশয্, আর eিট লােভর uপায় হেলা, aনুতােপর সােথ তঁার pিত িবনত হo তাহেল েজেন েরেখা আlাh
তা’লা েতামােদর সােথ kমার a ীকার কেরেছন। েতামােদর aতীত পাপ eবং ভুল-trিট সমূহ kমা করেবন eবং
ভিবষয্েত েতামােদরেক পুণয্কমর্ o কুরবানীর েতৗিফক দান কের েতামােদর জনয্ kমা o কলয্ােণর িবধান করেবন।

ِ
আlাh তা’লা eখােন ﻳﻌﺪﻛﻢ
ُ ُ ُ َ (সূরা আl বাকারা: 269) শb বয্বহার কের আ s কেরেছন েয, যিদ তoবা আnিরক হেয়
থােক তেব aবশয্i kমা পােব। ধু kমাi নয় বরং তঁার কলয্ােণর eমন সব dার uেmািচত হেব যা মানুেষর
কlনাতীত। আlাh তা’লা e আয়ােত সবর্ pথম শয়তােনর েয কােজর pিত দৃি আকষর্ণ কেরেছন, েযভােব আিম
পূেবi বণর্না কেরিছ তা হল, দািরdতার ভয় েদখােনা। aথর্াৎ শয়তান মানুেষর hদেয় ei ভয় সৃি কের েয, কুরবানী
করার ফেল, দািরেdর িশকার হেব আর ধু দািরdi নয় বরং aবsা eমনভােব িব s হয় েয েযভােব েমrদn
ছাড়া মানুষ দঁাড়ােত পাের না, কুরবানী করার ফেল েতামরা েসভােব েসাজা হেয় দঁাড়াবার েযাগয্তা হািরেয় বসেব।
পkাnের আlাh তা’লা বেলন, শয়তান িমথয্া বেল। িকয়ামত িদবেস েস তার e কথা asীকার করেব, িকnt আlাh
তা’লা েতামােদর সােথ pিতrিতবd েয, িতিন েতামােদর kমার বয্বsা করেবন। eরফেল েযখােন iহকােল িতিন
পুরsাের ভূিষত করেবন েসখােন পারেলৗিকক জীবেনo আlাh তা’লা মানুেষর সােথ a ীকারাবd েয, তােক sীয়
kমার চাদের আবৃত করেবন।
eরপর শয়তান েয a ীলতার আেদশ েদয়, তােত িলp হেল e পৃিথবীেতi মানুষ িবিভn ধরেনর সমসয্ায় জজর্িরত
হয়। িবিভn েনাংরামী o েবhদা কাজ eমন রেয়েছ যােত িলp হেয় মানুষ েরাগ-বয্ািধেত আkাn হেয় পেড়। তােক
িবিভn ধরেনর kয়-kিতর সmুখীন হেত হয়, যােত জাগিতক kয়-kিতo রেয়েছ eবং পরকােলo শািs িহেসেব তা
েভাগ করেব। িকnt eকজন মু’িমেনর সােথ আlাh তা’লার pিতrিত রেয়েছ েয, িতিন তার uপর aনুgহরািজ বৃিd
করেবন eবং utেরাtর বৃিd কের যােবন আর কলয্ােণর িবিভn dার umুk করেত থাকেবন; যা মানুষেক iহ o
পরকােল আlাh তা’লার ৈনকটয্ pদােনর মাধয্েম তার মযর্াদা বৃিdর কারণ হেব।
আlাh তা’লা বেলন, ei pিতrিত েসi েখাদার িযিন sগর্ o মেতর্র aিধপিত, িতিনi ‘oয়ােস’ বা pাচুযর্ দাতা। তঁার
িনকট aফুরn কলয্ােণর ভাnার রেয়েছ। আজ eকজন আhমদী েস েয েকান ধরেনর কুরবানী কের থাকুক না েকন
eিট জােন েয, pেতয্ক কুরবানীর ফেল আlাh তা’লা eমন আিশস বষর্ণ কেরন যা মানুষ কখেনা ভাবেতo পাের না,
আlাh তা’লা তােক কীভােব সাহাযয্ করেছন। আিথর্ক কুরবানীকারীেদর সmদেক eতটা বৃিd কেরন েয, aেনক
সময় তা তারা কlনাo করেত পােরনা না। aেনেক িচিঠ িলেখ তা pকাশ কের, তােদর িরyক’e eতটা বরকত সৃি
হেয়েছ যা তারা ভাবেতo পােরনা। pাণ িবসজর্নকারীেদর ধন o জনসmেদ eত বরকত দান কেরন যা তােদর
সnান-সntিতর জনয্ কlনাতীত।
aেনক আhমদী পিরবােরর সদসয্রা আhমদীয়ােতর জনয্ শাহাদােতর মযর্াদা লাভ কেরেছন, তােদর সnান-সntিত o
আtীয়-sজনরা e িবষেয়র সাkী েয, আlাh তা’লার aপার কৃপায় eসব শাহাদত তােদর uপর aপিরসীম আিশস
o কলয্াণ বষর্েণর কারণ হেয়েছ eবং তারা েসi েখাদা িযিন sাcnয্ দাতা o সবর্jানী তঁার সীমাহীন কৃপার দৃশয্
েদেখেছ। eখােন সবর্jানী বেল e িবষেয়র pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করা হেয়েছ েয, েতামােদর তয্াগ o েতামােদর
কাজ-কমর্ সmেকর্ িতিন সিবেশষ jাত। ভিবষয্েতo আlাh তা’লার সntি লােভর uেdেশয্ েযসব কমর্ করেব তখন
pাচুযর্দাতা েখাদা তঁার aেশষ কৃপা হেত েতামােদর কlনাতীত aংশ দান করেত থাকেবন।
aতeব e হেc েসi েমৗিলক কথা যা সবর্দা আমােদর দৃি পেট রাখা uিচত েয, আlাh তা’লা তঁার বাnার uপর
কীভােব বিধর্ত aনুgহ কের থােকন! sরণ রাখুন েয েকবল তoবা, iেsগফার, সৎকমর্ o কুরবানীi (তয্াগিতিতkা) কােরা kমা লােভর কারণ নয় বরং আlাh তা’লা তঁার aপার কrণায় িফির ােদরo েসসব বাnার জনয্
kমা pাথর্নার কােজ িনেয়ািজত কের েরেখেছন, েযসব বাnা ঈমান আেন, তoবা কের, আlাh তা’লা িনেদর্িশত পেথ
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চলার েচ া কের eবং তঁার জনয্ কুরবানী কের তােদর জনয্ kমা pাথর্না কর। েযভােব আlাh তা’লা সূরা আl
েমা’েমন e বেলেছন,

ِ
ِ
ِ َ ّ ِ ﻳﺴﺘﻐﻔِ ُﺮون
ٖ
ِ
ِ َّ َ
رﺑﻨﺎ
َ ْ ﺮش وَ ﻣ َ ْﻦ َﺣ
َ َّ َ ۚ ﻟﻠﺬ ﻳ ْ َﻦ ا َٰﻣﻨ ُ ْﻮا
َ ْ َ ﻮن ا ْﻟﻌ
َ ُ ٗﻮﻟﻪ
َ ْ ْ َ ْ َ َﻮن ِﺑﻪ و
َ ْ ُ ﻬﻢ وَ ﻳ ُ ْﺆ ﻣﻨ
َ ْ ﻳﺴﺒ ِّ ُﺤ
َ ْ ُ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ َﳛ ْﻤﻠ
ْ ِ ِ ّ ﻮن ِﲝ َ ْﻤﺪ َرﺑ
ِ َ َ ِ ﻟﻠﺬ ﻳ ْﻦ َﺗﺎﺑ ُ ﻮا وا َّﺗﺒﻌ ﻮا ﺳ
ٍ َّ ُ وﺳﻌﺖ
ِ َ ِ ِرﲪﺔ ً َ ِ ْ ﻏ ﻔ
ِ ِ َ ْ ﻋﺬاب
اﳉﺤﻴﻢ
َ ِْ َ
َ َ َ وﻗﻬﻢ
ْ ِ َ ﻴﻠﻚ
ً ّ َ ْ َ ّ ﮐﻞ َ ْ ء
ْ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ وﻋﻠﻤﺎ َﻓﺎ ْ ْﺮ

aথর্: ‘যারা আরশেক বহন করেছ eবং যারা eর চতুিদর্েক রেয়েছ, তারা তােদর pিতপালেকর pশংসার সােথ
পিবtতা o মিহমা েঘাষণা কের, তঁার uপর ঈমান আেন eবং যারা ঈমান eেনেছ তােদর জনয্ ei বেল kমা
pাথর্না কের, েহ আমােদর pভু-pিতপালক! তুিম েতা সব িকছুেক েতামার দয়া o jােনর মাধয্েম পিরেব ন
কের েরেখছ, কােজi ঐ সব েলাক যারা তাoবা কেরেছ eবং েতামার পথ aনুসরণ কেরেছ, তােদরেক তুিম
kমা কর eবং েদাযেখর আযাব হেত রkা কর।’
(সূরা আl েমা’েমন: 8)

eখােন আরশ বহনকারী বলেত িফির ােক বুঝায়। সূরাতুল হাkায় সুs ভােব িফির ােদর uেlখপূবর্ক বেলেছন,
িকয়ামত িদবেস আটজন িফির া আরশেক বহন করেব। যােহাক, eখােন আরশ বহনকারী aথর্ আlাh তা’লার
িফির া aথবা েসসব ৈবিশ য্ (gণাবলী), যার uপর আlাh তা’লার পk েথেক eসব িফির া pতয্ািদ হেয়েছন,
যার কথা সূরাতুl ফািতহায় বিণর্ত হেয়েছ, aথর্াৎ রব, রহমান, রহীম o মািলেক iয়াoিমdীন। যা ei পৃিথবীেত
মানুেষর কােজ আেস। যারা েমৗিলক ৈবিশে য্র uপর ঈমান আনয়নকারী eবং ঈমান আনয়েনর পর তoবার pিত
মেনােযাগী হয়, যারা আlাh তা’লার দরবাের aবনত হয় eবং সৎকমর্ সmাদনকারী, তােদর জনয্ িফির ারাo েদায়া
কের। িবেশষভােব েসসব িফির া যােদর uপর েখাদা তা’লা ei ৈবিশ য্াবলী মানুেষর েkেt কাযর্করী করার দািয়t
নয্s কেরেছন। pেতয্ক িফির া যঁার uপর িনধর্ািরত ৈবিশে য্র দািয়t রেয়েছ, েস েখাদা তা’লার কােছ েসi
ৈবিশে য্র বরােত েদায়া কের। ঐ সব েলােকর জনয্ kমা pাথর্না কের যারা ঈমান আনার পর আlাh তা’লার ৈনকটয্
লােভর জনয্ েচ া কের eবং সবর্দা তoবা (aনুতাপ) করা aবsায় সৎকমর্ করত: ei ৈনকটয্ লােভর আpাণ েচ া
চালায় eবং শয়তােনর আkমণ েথেক আtরkা কের।
eকiভােব eসব িফির ার aিধনs েযসব িফির া রেয়েছ aথর্াৎ িফির া সংkাn আlাh তা’লার েয েনযাম বা
বয্বsাপনা আেছ তােত িফির ার aিধনs িফির াo রেয়েছ। eসব ৈবিশ য্ েযসব িফির া ধারণ কের েরেখেছ তােদর
aধীেন েযসব িফির া কাজ করেছ তারাo আlাh তা’লার eসব বাnােদর জনয্ kমা pাথর্না কের।
েমাটকথা েখাদা তা’লা তঁার পুণয্বান বাnার কেমর্র েবিশ েবিশ pিতদান েদয়ার জনয্ তঁার িফির ােদর
বয্বsাপনােকo কােজ লািগেয় েরেখেছন েয, আমার ei বাnােদর জনয্ kমা pাথর্না করেত থাক। eরফেল েযখােন
তােদর pিতদান বৃিd েপেত থাকেব েসখােন িফির ােদর kমা pাথর্নার ফেল সবর্দা সৎকমর্ o তoবা করার
েসৗভাগয্o লাভ হেত থাকেব। মানুেষর ভুল- ািn o sলন ঘেটi থােক; যিদ sলন হেয় যায় আর ভুল-trিট বশত:
েকাথাo যিদ সামিয়ক েহঁাচট খায়, মানুষ যিদ icাকৃতভােব ভুল না কের তেব ei িফির ারা আlাh তা’লােক তঁার
দয়া eবং তঁার aপিরসীম o aসীম jােনর েদাহাi িদেয় বেলন েয, eেদর kমা কর। আর ভিবষয্েতo েতামার
আনুগতয্ কের eরা েযন েতামার kমা েথেক aংশ েপেত থােক।
eখােন রহমেতর কথা pথেম uেlেখর পর kমার েদায়া কেরেছ েকননা, kমা ধু েতামার রহমেতর মাধয্েমi
পাoয়া যায়। aতeব sীয় বয্পক রহমতেক কাযর্কর কের kমার িবধান কর। িন:সেnেহ েতামার jান বয্পক,
মানুেষর hদেয় eবং ei সকল েলাকেদর hদেয় যা রেয়েছ, তাo তুিম jাত।
আজ ei পুণয্কেমর্র পর ভিবষয্েত েয কমর্ সmািদত হেব েস সmেকর্o িফির ারা বেল, েহ েখাদা! েস সmেকর্
তুিমo সময্ক aবিহত। েমাটকথা তুিম eেদর পিরেব ন কের েরেখেছ আর হেত পাের, eরা েয িবগেড় যােব আর
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জাহাnােমর inেন পিরণত হেব েসকথা তুিম জান। িকnt আপন রহমত িবsৃত কের তােদর পুণয্কমর্ সমূহেক sায়ী
rপ দাo যােত তারা সবর্দা পুেণয্র pিত আকৃ থােক eবং জাহাnােমর আgন হেত রkা পায়। যিদ েতামার দয়া
বিষর্ত হয় তাহেল তারা ei েসৗভাগয্ লাভ করেত থাকেব।
aতeব iিন হেলন আমােদর রহমান, kমাশীল o দয়ালু েখাদা। িযিন মানুেষর জনয্ kমার eবং তােক পুেণয্র পেথ
pিতি ত রাখার জনয্ সকল uপায় aবলmন কেরন। যিদ eকিট aপরাধ কের তাহেল েস েসi aপরােধরi শািs
পায় িকnt যিদ eকজন মানুষ পুণয্ কমর্ কের তাহেল েস eর দশgণ pিতদান লাভ কের। কুরবানীর বয্াপাের
বেলেছন, ei কুরবানীর pিতদান সাতশত gণ বরং বেলন, eর েচেয়o aিধক হেত পাের। েকননা েখাদা হেলন
pাচুযর্ দাতা তাi তঁার পুরsার বা দােনর েকান সীমা েনi। eতদসেtto মানুষ কত aকৃতj েয, শয়তােনর
pেরাচনায় kণsায়ী আনেnর িপছেন ছুেট েসi রহমান o রহীম েখাদােক asীকার কের যার pিতদান বা পুরsােরর
েকান েশষ েনi।
eরপর মূসা (আ.)-eর eকিট েদায়ার ফলrিত srপ আlাh তা’লা আপন রহমেতর uেlখ কেরেছন। সূরা আl
আ’রােফ eর uেlখ রেয়েছ:

ِ ِ ِ َ َ واﻛﺘﺐ
ٖ ِ اﺻﻴﺐ
ِ َّ ً ﺣﺴﻨﺔ
ِ ِ َ َ َاﻟﻴﻚ ؕ َﻗﺎل
ِ َ ْ َ َ ۚ ُﺑﻪ ﻣ َ ْﻦ ا َ َﺷﺂء
َّ ِ ِاﻻ ٰ ِﺧ َﺮة
ْ ْ وﰱ
َ ْ َ ِ ۤ ﻫﺪﻧﺎ
َ ْ ُ اﻧﺎ
َ َ َ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ْ ُْ َ
َ ْ ُ ّ ﻟـﻨﺎ ﰱ ْ ٰﻫﺬه
ْورﲪﱴ
ُ ْ ُ ۤ ْ ﻋﺬاﰉ
ِ
ِ َ ّ َ ﻳﺘﻘُ ﻮن و ﻳ ُ ْﺆ ﺗُ ﻮن ا ﻟ ّﺰَ ﻛ ٰﻮة
ِ َ ّ ِ ﺒﻬﺎ
َّ ُ وﺳﻌﺖ
َ َ َ ؕ ٍ ﮐﻞ َ ْ ء
ۚ ﻮن
َ ُ ُ ْﻓﺴﺎﻛ
ْ َِ َ
َ ْ ُ ﻫﻢ ِﺑﺎ ٰﻳ ٰ ِ َﻨﺎ ﻳ ُ ْﺆ ﻣﻨ
َ ْ َ َ ْ َّ َ ﻟﻠﺬ ﻳ ْ َﻦ
َ
ْ ُ واﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ
aথর্: eবং তুিম আমােদর জনয্ ei পািথর্ব জগেত কলয্াণ িনধর্ারণ কর eবং পরকােলo। (পূেবর্াk আয়ােতo ei
েদায়াi করা হেয়েছ, িকছুটা aংশ ei আয়ােত রেয়েছ) িন য় আমরা েতামার pিত aনুতােপর সােথ pতয্াবতর্ন
কেরিছ। িতিন বলেলন, আিম যােক চাi আমার আযাব িদেয় থািক; িকnt আমার রহমত pেতয্ক বstেক
পিরেব ন কের আেছ। সুতরাং আিম ঐসব েলােকর জনয্ ei রহমত িনধর্ািরত করেবা যারা tাকoয়া aবলmন
কের eবং যাকাত pদান কের আর যারা আমার িনদশর্নাবলীর pিত ঈমান আেন।
(সূরা আl আ’রাফ: 157)

আিম বেলিছ েয, হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন: পিবt কুরআেন েযসব নবীেদর iিতহাস বিণর্ত হেয়েছ তা
আগামী িদেনর জনয্ ভিবষয্dাণী srপ। যখন eসব েদায়া গৃহীত হবার িববরণ আেস eবং আlাh তা’লা sীয়
রহমেতর uেlখ কেরন; sরণ রাখেত হেব েয, আজo ei রহমত েসভােবi িবsৃত রেয়েছ েযভােব পূেবর্ িছল তেব
শতর্ হেc, আlাh তা’লা েযসব শতর্াবলী িনধর্ারণ কেরেছন মানুষ েযন তা েমেন চলার েচ া কের। আlাh তা’লা sীয়
aসীম eবং aকুল রহমেতর uেlখ করেত িগেয় বেলন, eিট সবিকছুেক পিরেব ন কের আেছ। িকnt eকiসােথ
সৃি র uেdেশয্র pিতo মানুেষর মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন েয, িনঃসেnেহ আমার রহমত pেতয্ক বstেক
পিরেব ন কের আেছ িকnt েতামােদর uপরo কতক দািয়t নয্s রেয়েছ তা পালন কেরা eবং শয়তােনর পদা
aনুসরণ কেরা না। দািয়tাবলী হেc, tাকoয়া aবলmন কেরা, আমার iবাদত কেরা। আমােক সবার তুলনায় েবশী
ভালবােসা। আlাhর aিধকার eবং বাnার pাপয্ aিধকার pদােনর জনয্ আিথর্ক তয্াগ sীকার কেরা eবং আমার
িনদশর্নাবলীর pিত িব াস sাপন কর।
আlাh তা’লার মেনানীত o pতয্ািদ েদর e পৃিথবীেত আগমন তঁার আয়াত eবং িনদশর্নাবলীর anভূর্k েকননা,
তঁােদর মাধয্েম আlাh তা’লার িনদশর্নাবলীর eকিট ধারা সূিচত হয়। আমরা জািন e যুেগ মহানবী (সা.)-eর
িন াবান েpিমক; হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আগমেনর মধয্ িদেয় আlাh তা’লা িনদশর্নাবলী pকােশর eকিট
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ধারা সূিচত কেরেছন, যা চnd eবং সূযর্ gহণ rেপo আমরা েদেখিছ। েকান সময় ভূিমকেmর আকাের তা pকাশ
েপেয়েছ, আবার কখনo েpেগর আকাের তা pকাশ েপেয়েছ। eছাড়া বতর্মান যুেগর আিব ারািদ সmেকর্o
ভিবষয্dাণী িছল। egেলাo িনদশর্ন যা পূণর্ হেc eবং আlাh তা’লা ei িনদশর্নাবলী হযরত মসীh মouদ (আ.)eর আিবভর্ােবর পর েদখােcন। eরা sয়ং sীকার কের েয, ভূিমকm eেসেছ েরাগ-বয্ািধ ছিড়েয় পেড়েছ। pথেমo
িছল িকnt eরা িনেজরা sীকার কের েয, pথেম eত ভয়াবহ rপ ধারণ কেরিন। সুতরাং যখন দাবীকারক েঘাষণা
কেরন েয, eিট ঘটেব eবং আমার সমথর্েন ঘটেব তখন তা িবেশষ িনদশর্েন পিরণত হয়।
aতeব আlাh তা’লা বেলন, আমার িনদশর্নাবলী েদেখা; eর pিত ঈমান আেনা eবং আমার েpিরতেক uপহাস
কেরা না তাহেল েতামােদর pিত আমার aসীম রহমেতর বয্পকতার েকান সীমা থাকেব না। রহমত িবsার লাভ
করেত থাকেব আর যারা সৎকমর্ করেত থাকেব তােদর কােছ eিট aবশয্i সুs হেয় যােব। aবশয্ আlাh তা’লামািলক বা সবর্ািধপিত। িতিন sয়ং বেলেছন, যােক চান শািs pদান কেরন আর যােক icা kমা করেবন। িকnt
আlাh তা’লা েযেহতু িনজ রহমত বা দয়ার মাধয্েম সব িকছুেক পিরেব ন কের েরেখেছন তাi বাnােদর তঁার কােছ
eিটi pতয্াশা রাখা uিচত; আর আlাh তা’লার কােছ kমা লােভর বাসনায় তঁার িনেদর্শাবলী aনুসাের চলার আpাণ
েচ াo করা uিচত। eকজন মু’িমেনর eিটi aনয্তম কাজ। eিট তােক েশাভা পায়না েয, আlাh তা’লা যা িনেজর
জনয্ আবশয্ক কেরেছন তা বাদ িদেয় ei িব ােসর িপছেন চলেব কারণ েখাদার রহমত aতয্n বয্পক তাi
যােcতাi করেত পাির kমােতা েপেয়i যােবা। eিট িনেবর্ােধর কাজ বরং আlাhর ৈবিশ য্ না েবাঝার ফল।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eর বয্াখয্া কেরেছন eভােব:
‘e আয়াত হেত জানা জায় েয, রহমত সাবর্জনীন eবং িবsৃত। আর গযব aথর্াৎ আদল (নয্ায়িবচার) ৈবিশ য্
িবেশষ পিরিsিতেত সৃি হয়। aথর্াৎ ঐশী আiন ল েণর ফেল ei ৈবিশ য্ কাযর্কর হয়।’
(জে মুকাdস - rহানী খাযােয়ন, 6 খn - পৃ:207)

িন:সেnেহ আlাh তা’লার রহমত বা দয়া বয্পক িকnt আlাh তা’লা িনজ আদল (সুিবচার) ৈবিশে য্র aধীেন
েkাধo (kমতা) pকাশ কেরন। যখন িতিন িসdাn করেত চান তখন iনসােফর িভিtেত কেরন। যখন মানুষ ঐশী
আiন ভ কের o সীমা ছািড়েয় যায় তখন ei আদল বা নয্ায়িবচােরর ৈবিশ য্ pকািশত হoয়ার aিধকােরর কথা
জানান েদয় eবং তখন eর িবেশষt বুঝা যায়।
aতeব আlাh তা’লা pকৃিতর েয িনয়ম িনধর্ারণ কেরেছন েস েমাতােবক যারা সীমাল ন কের তােদরেক িতিন
শািso pদান কেরন। তাi িতিন বেলন িন েয, পািপ েদর uপর তঁার রহমত েছেয় থাকেব বরং tাকoয়ার পেথ
িবচরণকারী, যাকাত pদানকারী eবং েখাদার িনদশর্নাবলীর pিত যারা ঈমান আেন তােদর সmেকর্ বেলেছন, আমার
রহমত তােদর জনয্ aবধািরত। aতeব eকজন মু’িমেনর uিচত েসi রহমত লাভ করার েচ া করেত থাকা তাহেলi
েস আlাh তা’লার বয্পক রহমেতর pতয্াশা রাখেত পাের। আlাh তা’লা আমােদর সকলেক eর েতৗিফক দান
কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs-লnন, iuেক)
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