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

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 ا
( اﻟﻀﺎﻟﲔ ) آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ ﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ 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)

َ َ
ِ
َ إن ّ َ َ ِﺳ ْﳌﻐﻔِ ِ ﻫ
َ
ِ ْ ِ ْ ﻮن َﻛﺒﺎﺋِ َﺮ
ِﺣ
ِﻳ
أﻧﺸﺄﻛﻢ ﻣَِﻦ
ْ ُ َ ْ ْ ﺑﻜﻢ ِإذ
ْ ُ ِ أﻋﻠﻢ
َ َ ّ ِ اﻟﻠﻤﻢ
َ َ ُ َّاﻟﺬ َﻦ َ ْﳚﺘ َ ﺒ
َ َ َّ اﻹﺛﻢ َواﻟ ْﻔَ َﻮا َﺶ ِ ّإﻻ
ُ َ ْ َرﺑﻚ َوا ُﻊ ا َ ْ َﺮة ُ ﻮ
َ ﻓﻼ ﺗُﺰَ ّﻛُ ﻮا َ ْ ُ ُ ﻫ
َ ِ اﻷرض
ِ ُ ِ ﺑﻄ
ِ َْْ
َّ ِ َ أﻧﺘﻢ
َ َ ّأﻋﻠﻢ ِﲟَِﻦ اﺗ
َ َ أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ
ُ ُ أﺟﻨﺔٌ ِﰲ
َ
ْ ُ ْ ْ وإذ
ْ َ
ْ ُ َ َ ّ ﻮن
ُ َ ْ َأﻧﻔﺴﻜﻢ ُ ﻮ

(সূরা আn নাjম: 33)

হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলেছন,
‘কখেনা ei দাবী কেরা না েয, আিম পূত-পিবt। েযভােব আlাh তা’লা পিবt কুরআন বেলেছন,

َ ُ
أﻧﻔﺴﻜﻢ
َ َ (সূরা আn নাjম: 33) aথর্াৎ েতামরা sয়ং িনেজেদরেক পূত-পিবt বেল েঘাষণা িদo
ْ ُ َ ُ ْ ﻓﻼ ﺗُﺰَ ّﻛ ﻮا

না, েতামােদর মােঝ েক মুtাকী িতিন তা ভােলা জােনন।’

(মলফুযাত, 4থর্ খn-পৃ: 96; নবসংsরণ)

aতeব পাক-পিবt হoয়া, মুযাkা (পিবt) হoয়া tাকoয়ার সােথ শতর্যk
ু ।
tাকoয়া কী? tাকoয়া হেc, আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ সব ধরেনর পাপ eিড়েয় চলা, eবং pেতয্ক
েসi কাজ করা আlাh তা’লা যা করার আেদশ িদেয়েছন, আর eমন সব কাজ েথেক িবরত থাকা যা করেত
আlাh তা’লা বারণ কেরেছন। eজনয্ আlাh তা’লা পিবt কুরআেন বারবার বেলেছন, আিম েতামােদর
আtােক পিবt কের থািক, eo জািন কার hদয় pকৃত েখাদা ভীিতেত পিরপূণর্ eবং েক কতটা পিবtতা লাভ
কেরেছ। আlাh তা’লা িযিন hদেয়র srপ সmেকর্ aবগত, যা িকছু আমরা pকাশ কির eবং েগাপন কির েস
সmেকর্o িতিন সিবেশষ aবিহত। আlাh তা’লােক কখেনা eবং েকান ভােবi েধাকা েদয়া যায় না।
হাদীেস eেসেছ, কেমর্র ফলাফল িনয়য্েতর uপর িনভর্রশীল। মানুেষর মেনর aবsা সmেকর্ েখাদা তা’লা
সিবেশষ aবগত, বাnার সকল কেমর্র uেdশয্ সmেকর্ aবিহত। বািহয্কভােব যারা পুণয্কমর্ কের, iবাদতকারী,
েরাযাদার, eমনিক কতক মানুষ eমনo রেয়েছ যারা কেয়কবার হjj কেরেছ িকnt আlাh তা’লার দৃি েত যিদ,
তােদর িনয়য্েতর tr িট থােক তেব তা আlাh তা’লার িনকট গৃহীত হবার aেযাগয্। e সমs iবাদত o েনকী

ধু pতয্াখয্াতi হয় না বরং আlাh তা’লা কুরআন করীেম বেলেছন, egেলা ংেসরo কারণ। িকnt eটাo
আমােদর uপর আlাh তা’লার aনুgহ, েযখােন িতিন আমােদরেক সতকর্ কেরন আর মেনােযাগ আকষর্ণ কেরন
েয, সতকর্ হেয় যাo; েসখােন আপন সবর্বয্ািপ কrণার বরােত kমার িন য়তাo িদেয় থােকন। আlাh তা’লার
সতকর্ করা pকৃত পেk আমােদর ম েলর জনয্ eবং আমােদরেক সহজ সরল পেথ পিরচািলত করার জনয্।
আিম পূেবর্i বেলিছ, আlাh তা’লা আমােদর মেনর খবর রােখন eবং আমােদর েযাগয্তা o সামেথর্র পিরিধ
সmেকর্ aবিহত। তাi িতিন e সুসংবাদo িদেয়েছন, যিদ েতামােদর hদেয় tাকoয়া থােক, িনয়য্ত পিরsার হয়
eবং েতামরা যিদ আlাh তা’লার সntি লােভর uেdেশয্ সৎকমর্ করার েচ া কর তেব েযসব ভুল-tr িট o
পদsলন ঘেট থােক তা িতিন িনজ kমার চাদের েঢেক রােখন। আিম েয আয়াত েতলাoয়াত কেরিছ তােত িতিন
বেলন, সৎকমর্শীল তারা যারা সামানয্ tr িট -িবচুয্িত বয্তীত বড় ধরেনর পাপ o a ীলতা eিড়েয় চেলন, িন য়
েতামার pভূ aতীব kমাশীল। যখন িতিন েতামােদরেক মািট েথেক সৃি কেরেছন তখন েথেক িতিন
েতামােদরেক জােনন eবং যখন েতামরা েতামােদর মাতৃগেভর্ rণrেপ িছেল তখনo িতিন জানেতন, কােজi
েতামরা িনেজেদরেক aনথর্ক পূত-পিবt মেন কেরা না। েক মুtাকী, তা িতিনi সবেচেয় ভাল জােনন।
e আয়ােত আlাh তা’লা বড় বড় পাপ o a ীলতা হেত বঁাচার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন eবং
eকiসােথ সামানয্ ভুল-tr িট েক uেপkা কের িনেজর বয্াপক kমাশীলতার আoতায় মাজর্নারo ভসংবাদ
িদেয়েছন; িকnt eর সােথ পরবতর্ী কথা eo বেল িদেয়েছন েয, েখাদা তা’লা েতামােদর hদেয়র িচt সmেকর্o
সময্ক aবিহত। িতিন কতটা জােনন, তা আমােদরেক বুঝােনার জনয্ েসi চরম সীমার aথর্াৎ e পৃিথবীেত যখন
জীবেনর aিst সৃি কেরেছন তার কথা uেlখ কেরেছন। মানব সৃি র শত েকািট বছর পূেবর্ pেয়াজনীয় সকল
uপকরণ সৃি কেরেছন, যা মানুেষর aিsেtর জনয্ আবশয্ক। তখন েথেক িতিন েতামােদরেক জােনন। eরপর
েকমন pকৃিতর সােথ মানুষেক সৃি করেত হেব, িক-িক েযাগয্তা o সামথর্ দান করেত হেব eিট eকিট গভীর
িবষয়, েয িদেক aপর কেয়কিট আয়াত িদকিনেদর্শনা িদেয় থােক।
যােহাক আlাh তা’লা বেলন, িতিন েতামােদর সmেকর্ eতটা গভীর jান রােখন যতটা েতামরা িনেজরাo রাখ
না। ei সৃি o kমেnািতর pিkয়ার েতামােদর সংখয্া গির ে ণী jানi রােখ না। eেক আয়t করা েতা
দূেরর কথা, eর jানo েনi।
বতর্মান যুেগ িবjােনর গেবষণার ফেল e িব বয্বsা সmেকর্ িকছু িকছু তথয্ সামেন আসেছ, যা েকবল eক
িবেশষ sেরর মানুষ eবং িবেশষ jােনর aিধকারীরা বুঝেত পাের। িকnt আlাh তা’লা বেলন, আিম তখন েথেক
e িবষেয় jাত েয, েতামােদর েযাগয্তা িক, েতামরা িক করেত সkম হেব eবং েতামােদর িনয়য্ত েকমন হেব।
eরপর eর পূবর্বতর্ী aবsার িদেক েদখ; েখাদা তা’লা দৃ াn িদেয় বেলন েয, েতামােদর মাতৃগেভর্ েতামােদর
েবেড় uঠা সmেকর্ aিধকাংশ েলাকi জােন। আlাh তা’লা বেলন, েশান! েতামরা যখন েতামােদর মাতৃগেভর্ rণ
aবsায় িছেল, যখন েতামােদর a -pতয্ বৃিd পািcল মাt, আিম েস aবsা সmেকর্o aবিহত।
বতর্মােন unত েদশgেলােত বরং unয়শীল েদশgেলােতo িচিকৎসা শােst eতটা unিত সািধত হেয়েছ েয,
গভর্াবsায় মাতৃগেভর্ িশ িবিভn ধরেনর েযসব আকার-আকৃিত ধারণ কের তা আlাসাuেnর মাধয্েম বুঝা যায়।
e সুবােদ মানুষ eটা জােন, বুঝাo যায় েয, েছেল হেব না িক েমেয়। সাধারণত ডাkার িকছুটা aনুমােনর uপর
িভিt কের বেল থােক, তারাo শত ভাগ িনি ত কের বলেত পাের না।
যােহাক, আlাh তা’লা বেলন, আlাh তা’লা ei aবsার মেধয্ িদেয় aিতবািহত হoয়ার যুগ েথেকi েতামােদর
সmেকর্ জােনন েয, িক েযাগয্তা o সামথর্সহ েতামােদর সৃি করা হেয়েছ। আর জেnর পর েকাn পিরkমায়
আবিতর্ত হেয় েতামরা িবিভn মাiল ফলক aিতkম করেব। িকnt aদৃশয্ সmেকর্ সিবেশষ jাত হoয়া সেtto
িতিন তঁার বাnার সmুেখ ভাল o মn কেমর্র পিরেবশ সহজলভয্ কের িদেয়েছন। েয utম কাজ করেব েস
আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেব eবং েয মn কাজ করেব েস আlাh তা’লা কতৃর্ক ধৃত হেত পাের।
েনক কমর্ কী? েনক কমর্ হেc েসi কাজ যা ধু মাt আlাh তা’লার সntি লােভর আশায় করা হয়। e জনয্
বেলেছন, যখন েতামরা েনক কাজ কর তখনo aেনক েkেt আtmিরতা pকাশ েপেত পাের। তাi কাজ করার
পরo e িসdাn েনয়া েতামােদর দািয়t নয় েয, আমরা পুণয্কমর্ কেরিছ। কাজ েকাn uেdেশয্ করা হেয়েছ?
কাজ যিদ েনক মনমানিসকতায় হেয় থােক তেব তা আlাh তা’লার ৈনকটয্ দানকারী হেব। আlাh তা’লাi

জােনন িক uেdেশয্ ভাল কাজ করা হেc। তাi িতিন বেলন, েকান পূণয্কমর্ কের aহংকারী হoয়ার পিরবেতর্
েনককমর্ েযন িবনয় o tাকoয়ােক আেরা unত কের। eরপর বেলেছন, েকান মানুষ িনেজেক িনেজ tাকoয়ার
uপর pিতি ত হoয়ার সনদ pদান করেত পাের না আর aনয্ কাuেক tাকoয়ার সনদ pদান করাo েকান
বাnার কাজ নয় বরং eটা আlাh তা’লার কাজ। আlাh তা’লাi e কথা সবেচেয় ভাল জােনন েয, মুtাকী েক?
eখােন e কথািটo s হoয়া pেয়াজন েয, আlাh তা’লা আয়ােতর rেতi বেলেছন,

ِ
ِ
ِ ْ ِ ْ ﻮن َﻛﺒﺎﺋِ َﺮ
َ ِﺣ
اﻟﻠﻤﻢ
َ َ ُ َّاﻟﺬ ﻳ َﻦ َ ْﳚﺘ َ ﺒ
َ َ َّ اﻹﺛﻢ َواﻟ ْﻔ َ َﻮا َﺶ ِ ّإﻻ

aথর্াৎ, েসiসব েলাক যারা সামানয্ ভুল-tr িট বয্তীত বড় পাপ o a ীলতা হেত আtরkা কের চেল।

(সূরা আn নাjম: 33)

eখােন ‘লামাম’ শেbর aথর্ িক তাo s করা uিচত। আিম aেনকেক েদেখিছ তারা e sােন িনেজেদর মনগড়া
aথর্ কের। ei aথর্ েযন না কের েয, বড় বড় পাপ বা gনােহ কবীরা বা a ীলতা al সl হেয় েগেল েকান
aসুিবধা নাi বরং বলা হেয়েছ মানুষ েযেহতু dবর্ল েকান েকান েkেt aজােn বা aবেচতন মেন gনাh হেয়
যায়। যিদ eমন aবsা সৃি হেয় যায় তাহেল pকৃত aনুেশাচনা হoয়া uিচত eবং eর জনয্ aেনক েবিশ
iেsগফার করা আবশয্ক।
‘লামামা’ হেc মেnর িদেক ঝুঁকার pবণতা aথবা সামিয়ক বা তুc sলন বা ভুল- ািn যিদ হেয় যায় তেব তা
হেব সামিয়ক, sায়ী নয়। eর aনয্ aথর্ হেত পাের, শয়তানী ধয্ান-ধারণা হঠাৎ কের যিদ মাথায় আেস
তাৎkিণক ভােব েখাদার aনুgেহ মানুষ েযন েসিটেক eিড়েয় চেল। আর eর ফেল eসব শয়তানী ধয্ান-ধারণা
মানুেষর মাথায় েযন sায়ী pভাব না েফেল। সুতরাং eিট হেলা মানুেষর pকৃিত সmত িনেদর্শ। েকননা ভাল
aথবা মnেক gহণ বা বজর্ন করার জনয্ মানুষেক sাধীনতা েদয়া হেয়েছ? আর সমােজ ei সমs পাপ িনেজর
িদেক আকষর্েণর েচ াo করেছ। চতুিদর্েক sাধীনতাi sাধীনতা, লjাহীনতা েচােখ পেড়, d িরtতার রাজt। e
কারেণ যিদ কখেনা েকান মেnর িদেক আকষর্ণ aনুভব হয় তখন তাৎkিণক ভােব iেsগ্ফােরর মাধয্েম পাপ
েথেক বঁাচার েচ া করা uিচত। সুতরাং েখাদা তা’লার kমা সীমাহীন। আlাh িতিন িযিন aতীব kমাশীল,
দানশীল eবং তoবা কবুলকারী, িতিন মানুেষর তoবা কবুল কের থােকন। সুতরাং যা pকৃত tাকoয়ার পােন
পথ pদশর্ন কের েস aবsা সৃি করা uিচত। নতুবা মানুষেতা সামানয্ েনকী িনেয় aহংকার আরm কের eবং
িনেজেক পিবt jান করেত থােক।
e জনয্ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
কখেনা eটা দাবী কেরা না েয, আিম পূত-পিবt। েকu পিবt িকনা eবং tাকoয়া uপর চলেছ িকনা
েস jান ধুমাt আlাhi রােখন। সুতরাং তঁার সামেন িবনত হoয়া uিচত।
ei িবষয়িট আেরা সুs করেত িগেয় eক জায়গায় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:

َ ُ
‘আlাh তা’লা িযিন পিবt কুরআেন বেলেছন, أﻧﻔﺴﻜﻢ
َ َ (সূরা আn নাjম: 33) ei আয়ােতর
ْ ُ َ ُ ْ ﻓﻼ ﺗُﺰَ ّﻛ ﻮا
সিঠক aথর্ বুঝার জনয্ েতামােদর পিবt হoয়ার দাবী করা eবং িনয়ামেতর বিহঃpকােশর েভতর সুs
পাথর্কয্ জানা থাকা pেয়াজন; যিদo বািহয্ক িদক েথেক uভয়িট সাদৃশয্পূণ।র্ aতeব তুিম যিদ
ে tেক িনেজর pিত আেরাপ কর আর মেন কর েয, তুিম েকান িবেশষ েযাগয্তা রাখ আর েসi
সৃি কতর্ােক ভুেল যাo িযিন েতামার uপর aনুgহ কেরেছন তখন েতামার ei কমর্ আt িd পিরপnী
হেব। িকnt যিদ তুিম িনেজর পরাকা ার সাধুবাদ pভুেক দাo আর িব াস রাখ েয, সকল pকার
িনয়ামত আlাh তা’লারi দান eবং িনেজর uৎকষর্তা েদেখ তুিম েতামার আিমt নয় বরং চতুিদর্েক
আlাh তা’লার শিk, তঁার সামথর্, তঁার aনুgহ eবং তঁার কৃপার pিত দৃি রাখ eবং িনেজেক েগাসল
দাতার হােত মৃত লাশ সদৃশ jান কর eবং িনেজর নফেসর pিত েকান পরাকা া আেরাপ না কর,
তাহেল eিটেক বলা হয় আlাhর িনয়ামেতর বিহঃpকাশ।’
(হামামাতুল বুশরা-rহানী খাযােয়ন-7ম খn-পৃ: 321-322)

ei udৃিত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আরবী বi হামামাতুল বুশরা েথেক েনয়া হেয়েছ যার aনুবাদ
uপsাপন করলাম। eিট eকিট সূk পাথর্কয্ যা হযরত মসীh মouদ (আ.) pকাশ কেরেছন। aনয্ eক জায়গায়
আlাh তা’লা বেলন,
aথর্: েয পিবt হয়, েস িনজ sােথর্i পিবtতা aবলmন কের।

ِﻟﻨﻔﺴﻪ
ِ ْ َ ِ َ ّ َﻓﺈﳕﺎ َﻳﺘ َﺰ
َ َّ ِ َ َ ّ َوَﻣ َ ْﻦ ﺗ َﺰ
(সূরা আl ফােতর: 18)

তারপর সূরা আl আ’লায় বেলন, যা আমরা pেতয্ক জুমুআর নামােয পিড়,
aথর্: েয পিবt হেব েস সফলকাম হেব।

َ ّ َﻗﺪ أ َ ْﻓﻠ َ َﺢ ﻣَْﻦ ﺗ َﺰ
ْ َ
(সূরা আl আ’লা: 15)

আর eক জায়গায় বেলন,

زﮐﺎﻫﺎ
ْ َ
َ َّ َ ﻗﺪ أ َ ْﻓﻠ َ َﺢ ﻣَْﻦ

aথর্: িন য় েস সফলকাম হেয়েছ েয তােক পিবt কেরেছ, aথর্াৎ িনজ আtােক পিবt কেরেছ।

(সূরা আশ্ শামস: 10)

aতeব ei আয়াতgেলােত আlাh তা’লা বেলন, েতামােদর সফলতা- েতামােদর আt িdর uপর িনভর্রশীল।
e আয়াতgেলােত আর আিম েয আয়াত েতলাoয়াত কেরিছ আর হযরত মসীহ মouদ (আ.) যার বয্খয্া
কেরেছন তা হল সূরা নাজেমর আয়াত। ei আয়াতgেলােত েকান িবেরাধ েনi বরং েযমনিট িকনা হযরত মসীh
মouদ (আ.) বেলন, eকিট সূk পাথর্কয্ রেয়েছ যা সবর্দা sরণ েরেখা। আt িdর িনেদর্শ রেয়েছ, eর জনয্
েচ া কর িকnt ei েচ া কের তুিম দাবী করেত পারেব না েয, আিম পিবt হেয় েগিছ বা আমার কমর্ eমন, যা
করার পের eখন আিম পিবt বেল গণয্ হেত পাির।
ِ ْ َ ِ َ ّ َﻓﺈﳕﺎ َﻳﺘ َﺰ
সূরা ফােতর eর আয়াত, যার eকিট aংেশর কথা আিম বেলিছ, ِﻟﻨﻔﺴﻪ
َ َّ ِ َ َ ّ َ( وَﻣ َ ْﻦ ﺗ َﺰসূরা আl ফােতর:
18) aথর্াৎ েয-i পিবt হয় েস তার িনেজর নাফেসর জনয্i পিবt হেয় থােক। eর পুেরা আয়াতিট eমন েয,

ِ
َّ ِ ؕ ﺮﰉ
ﺗﻨﺬر
ٰ ْ ُﮐﺎن َذا ﻗ
َ َ ْْ ء ٌ ّوَ ﻟ َﻮ
ُ ْ ُ اﳕ َﺎ
ِ ْ َِ
َ ِ َ ؕ ٖ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ْ ِ َ ْ ِاﻪﻠﻟ
ّٰ واﱃ
ُ اﳌﺼﲑ

ِ ٰ ِ ٌﻣﺜﻘﻠﺔ
ِ
ِ ﺗ
َ ﻣﻨﻪ
ْ َ ْ ﲪﻠﻬﺎ َﻻ ُﳛ
َ َ ْ ُ ُﺗﺪع
ْ َ وان
َ ِ ْ اﱃ
ُ ْ ِ ﻤﻞ
ْ َ ؕ وزر ا ُ ْﺧ َﺮ ٰى
َ ْ ِ ّ ٌ وازرة
َ ِ َ ﺰر
ُ َ وَ َﻻ
ِ َّ
َّ ِ َ ّٰ َﻟﺼﻠ ٰﻮة َ ؕ وَ ﻣَ ْﻦ ﺗ َﺰ
ِ ْ َ ْ ِ ﻬﻢ
َ ّ واﻗﺎ ﻣُ ْﻮا ا
ّٰ َﻓﺎﳕ َﺎ َﻳﺘ َﺰ
َ َ َ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ
َ ْ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ َﳜ ْ َﺸ
ْ ُ َّ ﻮن َرﺑ

aথর্াৎ েকান েবাঝা বহনকারী aনয্ কােরা েবাঝা বহন করেব না eবং েকান ভারাkাn তার ভার বহেনর
জনয্ কাuেক ডাকেলo তার ভার হেত সামানয্ পিরমানo লাঘব করা হেব না, যত ঘিন আtীয়i েহাক
না েকন। )eখােন পরকােলর িচt a ন করা হেয়েছ। আয়ােতর পেরর aংেশ েয িবষয় বিণর্ত হেয়েছ
তা হেলা( তুিম েকবল তােদরেকi সতকর্ করেত পােরা যারা aদৃেশয্o িনেজেদর pিতপালকেক ভয়
কের eবং নামায কােয়ম কের। eবং েয বয্িk পিবt হয় েস িনজ আtারi কলয্ােণর জনয্ পিবt হয়,
eবং আlাhর িনকটi সকলেক pতয্াবতর্ন করেত হেব।
(সূরা আl ফােতর: 19)

aতeব eখােন সুs হেয় েগল েয, ধু তারা আtােক পিবt করেত পাের েয,

aথর্াৎ যারা pভু-pিতপালকেক aদৃশয্ হoয়া সেtto ভয় কের।

ِ ْ َ ْ ِ رﺑﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ
َ ْ َﳜ ْ َﺸ
ْ ُ َّ َ ﻮن
(সূরা আl আিmয়া: 50)

aতeব aবsা যিদ eমন হয় তাহেল তােদর নামায aনয্ানয্ iবাদত eবং aপরাপর পূণয্কমর্o েখাদাভীিতর
সােথ েখাদার সntি aজর্েনর জনয্ হেয় থােক। aবsা যিদ eমন হয় তাহেল মানুষ কখেনা sীয় পিবtতার েঢাল
িপটােত পাের না। যিদ hদেয় েখাদাভীিত থােক তাহেল pেতয্কিট পুণয্কমর্ যা েস কের eবং পুণয্ করার েযসব
সুেযাগ েস লাভ কের তােক েস েখাদা তা’লার aপার কৃপা jান কের।
সুতরাং েয e aবsায় আtিজjাসার েচতনা িনেয় আtােক পিবt করার েচ া কের eবং tাকoয়ার পেথ চেল
েস-i আlাh তা’লার দৃি েত পিবt eবং সফলকাম। েকu যিদ িনেজর েকান েযাগয্তার বেল পুণয্ হেয়েছ বেল
মেন কের, তাহেল তার আtা পির d নয়। সুতরাং eকজন মু’িমন সব সময় েখাদা ভীিতর সােথ েসসব পুেণয্র
সnান করেত থােক েযন েস তdারা আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেত পাের। বরং আlাh তা’লা বেলন, যিদ
েস সকল পাপ হেত বঁাচার েচ া কর তাহেল েখাদা তা’লা িনেজi েতামােদর পাপ দূরীভূত করেবন eবং
েতামােক সmানজনক মযর্াদায় aিধি ত করেবন। eক জায়গায় বেলন:

ِ ِان َ ْﲡﺘ َ ِﺒ ﻮا َﻛﺒﺂ ِٕﺮ ﻣﺎ ُ ْﺗﻨﻬ َﻮن ﻧﻜﻔ
ِ
ِ ِ ﻋﻨﻜﻢ
ﺮﳝﺎ
َ ْ ُ ّ وﻧﺪﺧﻠﻜﻢ
ُ َْ َ ْ
ْ
َ َ َ ُْ
ً ْ ِ َ ﻣﺪﺧﻼ ً ﻛ
ْ ُ ْ ْ ُ َ ٰﺗﻜﻢ
ْ ُ ﺳﻴﺎ
ّ َ ْ ُ ْ َ ﻋﻨﻪ ُ َ ّ ْﺮ

aথর্াৎ যিদ েতামরা বড় gনাhেক eিড়েয় চল, যা েথেক েতামােদর বারণ করা হেয়েছ, তাহেল আমরা
েতামােদর পাপ দূিরভূত কের িদব। ধু পাপi েয দূর করব তা নয় বরং সmানজনক মযর্াদায় aিধি ত
করেবা।
(সূরা আn িনসা: 32)

আিম পূেবর্i eকবার বেলিছ, পিবt কুরআেন ‘বড় পাপ’ শb eেসেছ িকnt বড় eবং েছাট পােপর মেধয্ িবেশষ
েকান পাথর্কয্ করা হয়িন। pেতয্ক েসi gনাh যা পিরতয্াগ করা মানুেষর জনয্ কিঠন তা যিদ সামানয্o হয় েসটা
তার জনয্ বড় gনাh। eজনয্ আlাh তা’লা কতকেক িচিhত কেরেছন eবং s ভােব বেলেছন েয, eিট পাপ;
eকথা সিঠক িকnt pেতয্ক পাপ যােক মানুষ সামানয্ মেন কের তা যিদ পিরতয্াগ করা কিঠন হয় তাহেল তা বড়
পাপ বেল গণয্ হেব।
েস কারেণ আlাh তা’লা বেলেছন, aদৃেশয্ েখাদার ভয় hদেয় লালন কের িনজ আtােক পিবt করার েচ া
কর। সুতরাং আlাh তা’লার ভয় থাকেলi পােপর pিত ঘৃণা সৃি হেব আর তাহেলi েখাদা তা’লার দৃি েত
মানুষ পিবt আখয্ািয়ত হয় eবং যখন েখাদা তা’লার দৃি েত মানুষ পিবt হয় তখন েসিটi আসল সmােনর
েমাকাম েযখােন মানুষেক েখাদা তা’লা পিবt কের pিব কেরন। েসi সmান pকৃত সmান নয়, যdারা মানুষ
আtmিরতা o aহংকার বেশ sীয় পুণয্কমর্ pকােশর মাধয্েম পিবt হoয়ার দাবী কের।
পিবt কুরআেনর eক sােন েখাদা তা’লা বেলন, মু’িমেনর লkণ হেলা,

ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ ْ ِ ْ ﻮن َﻛﺒﺎﺋِ َﺮ
ﺮون
َ ِ َ اﻹﺛﻢ َواﻟ ْﻔَ َﻮا ِﺣ َﺶ
َ ُ ﻫﻢ َﻳﻐ ْﻔ
َ
ْ ُ وإذا َﻣﺎ َﻏﻀﺒ ُﻮا
َ َ ُ واﻟﺬ ﻳ َﻦ َ ْﳚﺘ َ ﺒ

aথর্: eবং যারা বড় বড় পাপ eবং a ীল কাজ বজর্ন কের eবং যখন রাগািnত হয়, তখন kমা কের
েদয়।
(সূরা আশ্ শূরা: 38)

aতeব eখােন পুনরায় সকল পাপ o ৈনিতক dবর্লতার কথা uেlখ কেরেছ eবং তা েথেক আtরkার
সdপেদশ েদয়া হেয়েছ; িকnt e সকল পাপ, িনলর্jতা o চািরিtক বয্ািধেক েkােধর সােথ eকেt বণর্না করা
হেয়েছ। aতeব যারা েkাধ বা রাগেক সামানয্ িজিনস মেন কের তােদর জনয্ uপেদশ হেলা, (েজেন রােখা)
eিট বৃিd েপেত েপেত বড় পােপর rপ ধারণ কের। aথবা eভােব বলা েযেত পাের, রাগ েকান সাধারণ পাপ
নয়। যিদ eেক িনয়ntণ না করা হয় পরnt eর aনয্ায় বয্বহার করা হয় তাহেল eিট বড় পােপর rপ েনয়।
aেনক সময় রাগ ধের িকnt মানুষ েkােধর বশীভূত হয় না বরং মানুষ eর ৈবধ বয্বহার কের যােত aেনয্র
সংেশাধন হয়।
যিদ মানুষ েkােধর বশীভূত হেয় পেড় তাহেল আtা আর পিবt থােক না। তাi eিট মেন কেরা না েয, আিম
েযেহতু aনয্ানয্ পূণয্কমর্ করিছ তাi রােগর কুফলেক আমার aনয্ানয্ পূণয্ িবদূিরত করেব। আlাh তা’লা পূেবর্i

বেল েরেখেছন, ei aলীক ধারণা মন েথেক েবর কের দাo। যিদ পিবt হেত চাo আর সিতয্কার পিবtতা
কামনা কেরা তাহেল েতামােদর চািরিtক aবsার সংেশাধন কেরা।
pায় aিভেযাগ আেস- রােগর aবsায় ঘের ঝগড়া হেc। sামী-stীর মােঝ িববাদ চলেছ। কখনo stী িনেজেক
সmরণ করেত পাের না আবার েকাথাo sামী িনেজেক িনয়ntণ কের না। সমােজ ঝগড়া-িববাদ হেc। তুcািততুc
িবষেয় ঝগড়া-িববাদ চলেছ। েখলার মােঠ ঝগড়া-িববাদ হেয় থােক। aথবা মারামাির না হেলo িবিভn বয্াপাের
eেক aপেরর িবrেd hদেয় েkাধ লালন কের। eরফেল িবেdষ সৃি হয়। পর েরর kিত করার েচ া কের।
আlাh তা’লা বেলন, eিটo aেনক বড় পাপ eবং েতামােদর আt িdর পেথ anরায়। আর eিট যখন পেথর
pিতnকতা বা বঁাধ সােথ তখন সফলতার েসাপান aিতkম হয় না। eমন মানুষ আlাh তা’লার কােছo
সmানজনক মযর্াদা লােভ সkম হয় না। েকননা আlাh তা’লা সুs ভােব বেল েরেখেছন, আিম পাপ eবং
a ীলতা েথেক মুkেদর সmান pদান করেবা। aতeব eিট েসi চুড়াn লkয্ যার জনয্ eকজন মু’িমনেক েচ া
করা uিচত। যােত আlাh তা’লার বয্াপক kমা হেত aংশ লাভ কের আমরা তঁার সntি র জাnােত pেবশ করেত
পাির।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘sরণ েরেখা! তঁার (েখাদা তা’লা) uিk েমাতােবক pকৃত পিরcnতা হেলা زﮐﺎﻫﺎ
ْ َ।
َ َ ّ َ ﻗﺪ أ َ ْﻓﻠ َ َﺢ ﻣَْﻦ
pেতয্কেক িনেজর aবsার পিরবতর্ন আবশয্ক কের েনয়া uিচত।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.), 4থর্ খn-সূরা আশ্ শামস eর 10 নাmার আয়ােতর তফসীর; পৃ: 535)

aবsার সংেশাধেনর জনয্o আlাh তা’লার সাহােযয্র pেয়াজন। তঁার কৃপা লােভর জনয্ সবর্দা তঁার সমীেপ
িবনত থাকা আবশয্ক। তঁার কােছ সাহাযয্ pাথর্না করা আবশয্ক। তঁার দয়া aেnষণ করা pেয়াজন। আlাh তা’লা
sয়ং বেলেছন, আমার দয়া সবিকছুেক পিরেব ন কের আেছ eবং তা aতয্n বয্াপক। আেরা বেলন, আমার
kমাo aতয্n বয্াপক। aতeব সৎকমর্ সmাদেনর পাশাপািশ যখন আমরা আlাh তা’লার কৃপা আকষর্েণর েচ া
করেবা। তঁার কােছ তঁার বয্াপক kমা লােভর pাথর্না করেবা তখনi আমরা সফল হেবা।
হযরত মসীh মouদ (আ.) আt িdর রীিত eবং েযসব পেথ সিতয্কার tাকoয়া লাভ হoয়া সmব তার িদশা
িদেত িগেয় eকিট udৃিতেত বেলন, ei udৃিত দীঘর্ িকnt সবার েশানা uিচত, িতিন (আ.) বেলন,
‘আেরকিট সমসয্া হেc, মানুষ বড় বড় পাপ সহেজi পিরতয্াগ কের িকnt কতক পাপ eত সূk eবং
pcn হেয় থােক েয, pথমত মানুষ েয েস পােপ aভয্s তা বুেঝ uঠাi কিঠন হেয় যায়। eরপর তা
পিরতয্াগ করেত তােক যেথ েবগ েপেত হয়। eর দৃ াn srপ বলা যায় েয, টাiফেয়ড যিদo eকিট
মারাtক jর িকnt eর সুিনিদর্ িচিকৎসা সmব। aপরপেk যkার িচিকৎসা সmব হেলo তা েভতের
েভতের মানুষেক েখেয় েফেল- eকারেণ eর িচিকৎসা করা খুবi কিঠন।
সূk eবং pcn পােপর aবsাo aনুrপ যা মহান মাগর্ aজর্েনর পেথ anরায়। egেলা হেলা ৈনিতক
বয্ািধ যা পার িরক সmকর্ o েলনেদেনর েkেt েদখা যায়। তুcািততুc িবষয় o সামানয্ মতাৈনেকয্র
ফেল hদেয় িহংসা, িবেdষ, কপটতা o aহংেবাধ জn েনয় ফেল মানুষ িনজ ভাiেক েছাট মেন কের।
কেয়ক িদন যিদ সুnরভােব নামায আদায় কের আর মানুষ তার pশংসা কের তাহেল কপটতা o েলাক
েদখােনা ভাব সৃি হয় িকnt আnিরকতা যা মূল uেdশয্ িছল তা েলাপ েপেত থােক।
যিদ েখাদা তা’লা সmদ o jান িদেয় থােকন বা বংশীয় েকান সুনাম থােক তাহেল aনয্ ভাi যারা
egেলা েথেক বি ত তােদরেক তুc eবং লাি ত মেন কের। আর িনজ ভাiেয়র িছdােnষেণ েলেগ
থােক। aহংকার িবিভn rেপ pকাশ েপেয় থােক। কােরা েভতর eক ভােব আবার কােরা মােঝ aনয্
েকান rেপ। uলামারা jােনর আকাের তা pকাশ কের আর jােনর গিরমা েদিখেয় আপন ভাiেক
aপদs করেত চায়। েমাটকথা েকান না েকান ভােব েদাষ-tr িট েবর কের ভাiেক লাি ত eবং kিতgs
করেত চায়। িদবারাt তার েদাষ-tr িটর সnােন থােক।

eমন সূk পাপ েথেক থােক যা িবদূিরত করা aতয্n কিঠন হেয় যায় eবং শিরয়েতর দৃি েত aৈবধ।
eসব পাপাচাের েয েকবল সাধারণ মানুষi িলp থােক তা নয় বরং ঐসব েলাক যারা জানা পাপ eবং
বড় বড় পাপ কের না eবং িবেশষ েলাক বেল িবেবিচত তারাo aিধকাংশ েkেt eেত জিড়েয় পেড়ন।
eসব পাপ েথেক মুিk পাoয়া eবং মারা যাoয়া eকi কথা। যতkণ পযর্n eসব পাপ হেত মুিk না
পােব ততkণ পযর্n পূণর্rেপ আt িd হেব না eবং মানুষ েসi পরাকা া eবং িনয়ামতরািজর
utারিধকারী হয় না যা আt িdর পর েখাদা তা’লার পk হেত আেস।
aেনেকi আtpসাদ িনেয় থােক েয, eসব চািরিtক বয্ািধ েথেক আমরা পিরtাণ লাভ কেরিছ। িকnt
যখন পরীkার মুহূতর্ আেস আর েকান িনেবর্ােধর মুেখামুখী হয় তখন তারা চরম uেtিজত হয় আর
তােদর আচরেণ eমন েনাংরামী pকাশ পায় যা কlনাo করা যায় না। তখন বুঝা যায় েয, eখনo
িকছুi aজর্ন কেরিন eবং েসi আt িd যা পিরপূণত
র্ া দান কের তা aিজর্ত হয়িন। eেtেক eিটo বুঝা
যায় েয, েসi আt িd যােক চািরিtক আt িd বলা হয় তা aতয্n কিঠন আর আlাh তা’লার কৃপা
বয্তীত aজর্ন সmব নয়। আlাh তা’লার কৃপাভাজন হoয়ার জনয্o েসi িতনিট িদকi রেয়েছ। pথম
সংgাম o েচ া-pেচ া, িdতীয়তঃ েদায়া eবং তৃতীয়ত: সতয্বাদীেদর সাহচযর্।’
(মলফুযাত 4থর্ খn - পৃ. 210-211; নব সংsরণ)

হযরত মসীh মouদ (আ.) e যুেগর iমাম, যঁােক আlাh তা’লা আমােদর সংেশাধন o সিঠক পেথ পিরচািলত
করার জনয্ েpরণ কেরেছন। তঁার gnাবলী যা সংেশাধেনর লেkয্ eক িবশাল সািহতয্কমর্, তা পাঠ করা uিচত
eবং eিট পিবt হবার মাধয্ম। েকননা egেলা পিবt কুরআেনর বয্াখয্া o তফসীর।
কেয়কিদন পূেবর্ জামর্ানী েথেক েকান eক মিহলা আমােক িলেখেছন। পিবt কুরআেন আlাh তা’লার েযসব
িনেদর্শাবলী রেয়েছ uিন তা aেnষণ করিছেলন আর akাn পির ম কের িতিন তা eকিtত কেরেছন। িতিন েয
কথা িলেখেছন তা হল, eসব িনেদর্শাবলী aনুসnােনর পর যখন আিম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর gnাবলী
aধয্য়ন কির তখন আমার মেন হয় েযন আিম পিবt কুরআেনর তফসীর পাঠ করিছ আর বi পাঠ করার পর
যখন কুরআন করীম পাঠ কির তখন আিম বুঝেত পাির েয, িনেদর্শাবলীর pকৃত grt কী? eবং eর গভীরতা
কত। েকননা e ছাড়া বুঝা সmব নয়।
সতয্বাদীেদর সাহচযর্ েদয়ার জনয্ e যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর gnাবলী আমােদর নাগােলর মােঝ
আেছ তা আমােদর জনয্ aেনক বড় eকিট িনয়ামত, তাi জামােতর egেলা aেনক েবিশ পাঠ করা uিচত।
পুনরায় িতিন (আ.) বেলন,
‘pকৃতপেk pবৃিtর তাড়নাrপী েনাংরািম যা aসদাচরণ, aহংকার, কপটতা iতয্ািদrেপ pকাশ পায়;
যতkণ পযর্n আlাhর ফযল না হয় ততkণ তা দূরীভূত হয় না eবং যতkণ পযর্n তttjােনর aিg
eেক ভিsভূত না করেব ততkণ ei আবজর্না ভিsভূত হেত পাের না। যার েভতর ei তtবjােনর
আgন জn েনয় েস eসব ৈনিতক dবলর্তা হেত মুk হেত আরm কের আর বড় হেয়o িনেজেক তুc
jান কের eবং িনজ aিstেক েকান grt েদয় না। তtjােনর েজয্ািত েথেক েস েযi েজয্ািত লাভ
কের তােক sীয় েকান েযাগয্তা বা gেণর ফলাফল মেন কের না eবং তােক িনেজর pিত আেরাপ
কেরনা। বরং েস eেক েখাদা তা’লার কৃপা eবং aনুকmা বেল িব াস কের।’
.........eবং eিট সবেচেয় েবিশ (eরপর িবsািরত uেlখ পূবক
র্ বেলন, নবীেদর েভতর ei gণাবলী সবেচেয়
েবশী িবদয্মান থােক তারপর pেতয্ক বয্িk িনজ সাধয্ o সামথর্য্ েমাতােবক তা লাভ কের)...............
িতিন (আ.) বেলন,
‘eমন মানুষ যারা d’িদন নামায পেড় aহংকারী হেয় uেঠ। aনুrপভােব েরাযা eবং হেjjর মাধয্েম
পিবtতার পিরবেতর্ aহংকার eবং আtmিরতা জেn।’
িতিন (আ.) বেলন,

‘sরণ েরেখা! aহংকার শয়তান েথেক uৎসািরত আর শয়তান বািনেয় ছােড়। যতkণ পযর্n মানুষ
eেtেক দূের না সরেব ততkণ eিট সতয্ gহণ eবং ঐশী কলয্ােণর ধারার পেথ anরায় হেয় দঁাড়ায়।
েকানভােবi aহংকার করা uিচত নয়। jান, সmদ, pিতপিt, জাত, েগাি eবং বংশ সবi মূলয্হীন।
েকননা aিধকাংশ েkেt eসব কারেণi aহংকার সৃি হয়। eবং যতkণ পযর্n মানুষ িনেজেক eসব
আt াঘা হেত পিবt o মুk না করেব ততkণ পযর্n েখাদার দৃি েত মেনানীত হেত পাের না। eবং
েসi তttjান যা aিনয়িntত আেবগ-aনুভিূ তর আবজর্নােক ভিsভূত কের তা তােক েদয়া হয় না, eিট
শয়তােনর aংশ। eেক আlাh তা’লা পছn কেরন না। শয়তান aহংকার কেরিছল eবং িনেজেক
ٍ َ ﺧﻠﻘ ْ َ ِﲏ ﻣِْﻦ
ٍ ِ وﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣِْﻦ
আদেমর েচেয় বড় মেন কেরিছল আর বেলিছল, ﻃﲔ
َ َ ﻣﻨﻪ
َ َ (সূরা আl
ْ َ أﻧﺎ
ُ َ ْ َ َ َ ﻧﺎر
ُ ْ ِ ٌ ﺧﲑ
আ’রাফ: 13) eর ফলাফল যা দঁািড়েয়িছল তাহেল, েস েখাদা তা’লার দরবার হেত িবতািড়ত হয় eবং
আদম পদsলন েহতু (েযেহতু তtjান েদয়া হেয়িছল তাi) sীয় দূবর্লতা sীকার কের, ফেল েখাদা
তা’লার কৃপাভাজন হয়। িতিন জানেতন েয, েখাদা তা’লার কৃপা ছাড়া িকছুi হেত পাের না। তাi েদায়া
ِ
ِ
কেরেছন اﳋﺎ ِﺳ ﺮِﻳ َﻦ
َ َ ّ َ (সূরা আl আ’রাফ: 24)’।
َ َ ُ ْ َ ﻇﻠﻤﻨﺎ
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ
َ ْ َ ْ َ ﻟﻢ َﺗﻐ ْﻔ ْﺮ ََﻟﻨﺎ وَﺗ
َ ْ ﺮﲪﻨﺎ َﻟﻨ َ ُﻜ ﻮﻧ َ ّ َﻦ ﻣَﻦ
ْ ِ َ أﻧﻔﺴﻨﺎ
ْ َ وإن
(মলফুযাত, 4থর্ খn-পৃ:211-212; নবসংsরণ)

aতeব সিতয্কার আt িd লােভর eিটi রহসয্ eবং pকৃত মু’িমন o শয়তােনর পদা aনুসরণকারীেদর
মােঝ eিটi পাথর্কয্। eেtেক পাথর্কয্ সুs হয় েয, শয়তান aহংকারবেশ ٌ ﺧﲑ
َ َ eর িন ucিকত কেরিছল
ْ َ أﻧﺎ
eবং বড়াi কেরিছল িকnt আদম েখাদা তা’লা pদt তtjােনর কলয্ােণ ei রহসয্িট বুেঝিছেলন eবং eকাn
িবনেয়র সােথ ei েদায়া কেরিছেলন,

ِ
ِ َ وإن
اﳋﺎ ِﺳﺮِﻳ َﻦ
ُ َ َ ﺮﲪﻨﺎ
َ ْ َ ْ َ ﻟﻢ َﺗﻐ ْﻔْﺮ ََﻟﻨﺎ وَﺗ
َ َ ُ ْ َ ﻇﻠﻤﻨﺎ
َ ْ َ َ رﺑﻨﺎ
َ َّ َ
َ ْ ﻟﻨﻜ ﻮﻧ َ ّ َﻦ ﻣَﻦ
ْ ْ ِ َ أﻧﻔﺴﻨﺎ

েহ আমােদর pভু-pিতপালক! আমরা আমােদর pােণর uপর aতয্াচার কেরিছ যিদ তুিম আমােদরেক
kমা না কেরা eবং রহম না কেরা তাহেল আমরা kিতgsেদর anভূk
র্ হেয় যােবা।
(সূরা আl আ’রাফ: 24)

aতeব আজo ei েদায়াi আlাh তা’লার বয্াপক kমা আকষর্ণ করেব, পাপ হেত রkা করেব eবং ভুল- ািn
o িশিথলতােক েগাপন করেব eবং আlাh তা’লার সntি aজর্েনর মাধয্ম হেব।
আlাh তা’লা আমােদরেক সবর্দা আtিবে ষেণর সুেযাগ িদন। আমরা েযন েখাদা তা’লােকi সকল পূণয্কেমর্র
uৎস jান কির। সকল পাপ হেত sয়ং িনেজেক পিবt করেত পাির eবং e লেkয্ িনরবিধ েচ া চািলেয় েযেত
পাির আর সবর্দা েখাদা তা’লার kমার সnানী হi। আlাh তা’লা আমােদরেক eর েতৗিফক দান কrন, আমীন।

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

