ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* 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 * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ أﻧﻌﻤﺖ َﻋﻠ
َ َ ْ ُ 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)

ِ َ ْ ِ َ ُرﺑﻨﺎ َﻻ ﺗ
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
وﻻ
َ َ رﺑﻨﺎ
َ ْ َ ْ َ ْان ﻧ َّ ِﺴ ْ َﻨﺎ ۤ َاو
َ َ ْ ُ اﻻ
ُ ِّ َ ُ َﻻ
َ ْ َ َ َ ﻛﺴﺒﺖ
ّٰ ﻳﮑﻠﻒ
َ َ ّ َ ۚ اﺧﻄﺎﻧﺎ
َ َ ّ َ ؕ ﺴﺒﺖ
ْ َ َ َ ْوﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣﺎ اﻛ
ْ َ َ َ ﳍﺎ َﻣﺎ
ْ ۤ ﺆاﺧﺬﻧﺎ
َ َ ؕ وﺳﻌﻬﺎ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
ِ ِ َّ َ َ ﲪﻠﺘﻪٗ ﻋ
ِ
ٖ ِ ﻃﺎﻗﺔ َ َﻟﻨ َﺎ
 َوا ﻏْﻔِ ْﺮ َ َﻟﻨﺎﻋﻨﺎ
ْ ِ ْ َﲢ
َ ّ َ واﻋﻒ
َ َ ۚرﺑﻨﺎ
َ َ ﻤﻠﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ
َ ْ َ َ ﻛﻤﺎ
ُ ْ َ ۚ ﺑﻪ
َ ِ ْ َ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ﻣ ْﻦ
َ ْ ِّ َ وﻻ ُﲢ
َ َ ّ َ ﻗﺒﻠﻨﺎ
َ َ ﻤﻞ َﻋﻠ َ ْ َﻨﺎ ۤا ْﺻ ًﺮا
ِ َ ﺮﻧﺎ ﻋ َ َ ا ﻟ ْﻘ
ﻮم ا ْﻟﻜ ٰﻔِ ﺮِﻳ ْ َﻦ
َ ْ ﻧﺼ
ُ اﻧﺖ ﻣ َ ْﻮﻟ ٰ َﻨﺎ َﻓﺎ
ََْ ْ َ
َ ْ َ وارﲪﻨﺎ
ْ
আিম েয আয়াতিট িতলাoয়াত কেরিছ eর aনুবাদ হেc,
‘আlাh তা’লা েকান pােণর uপর তার সাধয্াতীত দািয়t aপর্ণ কেরন না। েস েয ভাল কাজi করেব,
তা তারi জনয্ কলয্াণকর হেব eবং েযi মn কাজi করেব, তার দায়ভারo তার uপর বতর্ােব। েহ
আমােদর pভু! আমরা যিদ িবsৃত হi aথবা েকান ভুল-trিট কের বিস তেব তুিম আমােদরেক
পাকড়াo কেরা না; েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন েকান দািয়t aপর্ণ কেরা না েযমনিট
তুিম আমােদর পূবর্বতর্ীেদর uপর তােদর পােপর পিরণােম aপর্ণ কেরিছেল eবং েহ আমােদর pভু!
তুিম আমােদর uপর eমন েবাঝা aপর্ণ কেরা না যা বহন করার মেতা kমতা আমােদর েনi; তুিম
আমােদর মাজর্না কেরা, আমােদরেক kমা কেরা, আমােদর pিত দয়াdর্ হo, তুিমi আমােদর
aিভভাবক, তাi কািফর জািতর িবrেd তুিম আমােদর সাহাযয্ কেরা।’
(সূরা আl বাকারা: 287)

َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
e আয়ােতর pারেmi আlাh তা’লা ei pিতrিত িদেয়েছন েয, وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻaথর্াৎ আlাh
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
তা’লা েকান আtার uপর তার সাধয্াতীত দািয়tভার aপর্ণ কেরন না। সুতরাং মানুেষর জনয্ ‘usআt’ শbিট
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َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
বয্বhত হয় তার সীিমত েযাগয্তা o kমতােক মাথায় েরেখ, েযভােব وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻ-েত eেসেছ।
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
িকnt গত খুতবাgেলােত েযভােব আিম বেলিছ, আlাh তা’লার জনয্ ‘oয়ােস’ শbিট বয্বhত হয় তঁার gণবাচক
নাম িহেসেব aথর্াৎ তঁার শিk o kমতার েকান সীমা পিরসীমা েনi। বরং eভােব বলা যায়, েযখােন আlাh
তা’লা সকল gেণর আধার eবং সমs kমতা o শিkর মািলক েসখােন তঁার kমতা, শিk o jান eত বয্াপক
যার েকান সীমা-পিরসীমা েনi; e জনয্ তঁােক আয়t করার েকান p i uেঠ না।
যােহাক, e আয়ােতর বরােত আিম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর রচনার আেলােক িকছু কথা বলেবা।
মানুেষর aবsানুসাের, তার সাধয্, kমতা o েযাগয্তার িনিরেখ - (তার pিত) িবিভn কােজর দািয়t aপর্ণ করা
হয়। েকননা আlাh তা’লা eমন েকান আেদশ েদন না যা মানুষ পালন করেত পাের না বা যা তার শিk o
সামেথর্র ঊে র্। aতeব মানুেষর দািয়t হেলা, আlাh তা’লার িনেদর্শাবলী aনুসাের চলার েচ া করা। ei েচ া
করেলi eকজন মু’িমন আlাh তা’লার েস সব পুরsার েপেত পাের - যার a ীকার আlাh তা’লা কেরেছন।
কােজi iসলােমর েসৗnযর্ হেলা, মানুেষর শিk o সামেথর্র anগর্ত আেদশ িদেয় pেতয্কেক তার িনজ আমল
aনুযায়ী শািs o পুরsােরর জনয্ দায়ী কের। আর কা jানহীন e মতবাদ uপsাপন কের না েয, িকয়ামত
পযর্n আগত সকল মানবpজn ভুল- ািn কের যাক, পাপাচািরতায় িলp েহাক eবং আlাh তা’লার iবাদেতর
pিত ঔদাসীনয্ েদখাক না েকেনা - িচnার েকান কারণ েনi, েকননা, তoরােতর িশkা েমাতােবক eকজন
িন াপ নবী o রসূলেক আlাh তা’লা েসi পােপর জনয্ aিভশp মৃতুয্ িদেয়েছন। িকnt পিবt কুরআেন আlাh
তা’লা (মানব) pকৃিত েমাতােবক কত pjাপূণর্ আেদশ িদেয়েছন, তঁার আেদশ pেতয্ক বয্িkর সীমাবdতা o
েযাগয্তার সােথ সাম সয্পূণর্। eছাড়া মানুেষর পুণয্কমর্ করা eবং পুণয্কেমর্র েচ া তােক তার সমs পাপ হেত
পিবt কের না। েযভােব হাদীেস eেসেছ, শয়তান মানুেষর ধমনীেত রেkর মত pবািহত হেc; e জনয্ eমন
aেনক aবsার সৃি হেত পাের যখন মানুষ aিনcাকৃত ভােব পাপ o ভুল-trিট কের বেস, তখন তার uিচত
iেsগফােরর মাধয্েম েসgেলা হেত বঁাচার েচ া করা, পুেণয্র pিত ধািবত হoয়া, আlাh তা’লা েযসব কাজ
করার জনয্ আেদশ িদেয়েছন তা করার েচ া করা, িনেজর মােঝ পিবt পিরবতর্ন সাধেনর জনয্ eক ঐকািnক
pেচ া চালােনা; েকবলমাt তাহেলi পরম দয়াময় eবং aতীব kমাশীল আlাh তা’লা তঁার বাnার pিত kমা
o দয়ার দৃি েত তাকান। aতeব e হেc েসi সুnর িশkা যা পিবt কুরআন আমােদরেক িদেয়েছ। যার জনয্
েকান pকার কাফ্ফারা বা pায়ি েtর pেয়াজন েনi। আিম পূেবর্i বেলিছ, হযরত মসীh মouদ (আ.) ei
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
িবষেয়র aথর্াৎ আয়াত وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻ-eর বয্াখয্া কেরেছন aথর্াৎ বেলেছন েয, eর aথর্ িক eবং
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
eিট কীভােব o েকান েকান িবষেয়র েkেt pেযাজয্। েকান েকান aবsায় মানুষ তার কেমর্র জনয্ দায়ী নয় েকান
েকান েkেt তার aবsা ধৃত হoয়ার মেতা হয়।
pধাণতঃ আlাh তা’লা কােরা pিত তার jােনর পিরিধর aিতিরk দািয়t aপর্ণ কেরন না। যিদo eিট সুs
েয, আlাh তা’লা কােরা jােনর পিরিধর বাiের তার uপর েবাঝা চাপান না িকnt eকi সােথi আlাh তা’লা
ِ ِ ِ ( ُﻗﻞ َر ِبসূরা তাহা: 115) {aথর্াৎ তুিম বল, েহ আমার pভূ! তুিম আমার jান বৃিd কের দাo
বেলেছন, ﻋﻠﻤﺎ
ْ ّ ّ
ً ْ ْ زدﱏ
- aনুবাদক} েদখুন! হযরত মুহাmদ (সা.)-েক ei েদায়া িশখােনা হেয়েছ আর তঁােক eমন jান দান করা
হেয়িছল যা িকয়ামত পযর্n pকািশতবয্ সকল pকার jােনর uপর ে t রাখেব।
পিবt কুরআন নািযল হবার যুেগ আlাh তা’লা জানেতন েয, jান o pjার িক-িক ভাnার তঁার pিত নািযল
হেব। তখন আlাh তা’লা বেলেছন, কুরআন করীম নািযল হবার িবষেয় tরা কেরা না বরং তুিম jান বৃিdর
জনয্ আlাh তা’লার কােছ েদায়া কেরা; েযন আlাh তা’লা তঁার hদেয় jান o pjার েয uেdল সমুd সৃি
কেরিছেলন তা আেরা িব¯ তৃিত লাভ কের।
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কুরআন aবতীণর্ হoয়া সমাp হবার পরo eিটi িছেলা মহানবী (সা.)-eর েদায়া। aতeব েভেব েদখুন! তঁার
মানয্কারীেদর জনয্ e েদায়ািট কেতা আবশয্কীয় eবং িনেজেদর jােনর পিরিধ বৃিd করা কেতাটা pেয়াজন?
িতিন (সা.) তঁার umতেক e uপেদশo িদেয়েছন েয, jানাজর্েনর জনয্ pেয়াজেন চীন েদেশ যাo aথর্াৎ
jানাজর্েনর জনয্ পির ম কেরা eবং িনেজর jান বৃিdর জনয্ আজীবন মেনােযাগী থােকা। িনঃসেnেহ আlাh
তা’লা বেলেছন, িতিন েকান আtােক কে িনপিতত কেরন না aথর্াৎ েকান বয্িkেক েসi সময় পযর্n eর জনয্
aপরাধী সাবয্s কেরন না বা তােক জবাবিদিহতার কাঠগড়ায় দঁাড় করান না যতkণ পযর্n তার মােঝ েকান
কােজর েযাগয্তা বা সামথর্ সৃি না হয় বা শিk সৃি না করা হয়। িকnt eর পাশাপািশ eকথাo বেলেছন েয,
pকৃত মু’িমনেক jান aজর্েনর জনয্o েচ া করা uিচত আর যথাসmব - িনেজর jান বৃিdর জনয্ েদায়াo করা
uিচত।
কােজi eকিট হেc েসi jান যা আlাh তা’লা নবীগণেক দান কেরন eবং মহানবী (সা.)-েক েসi jান
ِ ِ ِ  َر ِب। িdতীয় pকার jান, তা
সবর্ািধক দান কেরেছন িকnt eকiসােথ e েদায়াo িশিখেয়েছন, ﻋﻠﻤﺎ
ْ ّ ّ
ً ْ ْ زدﱏ
আধয্ািtক o জাগিতক uভয় pকার হেত পাের, যার জনয্ পির েমর পাশাপািশ েদায়াo করেত হেব, eিট
মু’িমেনর কাজ। jানাজর্েনর জনয্ যিদ পির েমর pেয়াজন না থাকেতা তেব মহানবী (সা.)-eর eকথা বলা
aথর্হীন সাবয্s হয় েয, ক সহয্ কের হেলo eবং দূরt aিতkম কের হেলo jান aজর্ন কেরা। িকnt আlাh
তা’লার আিশস বয্তীত jান aজেনর্র েযাগয্তাo সৃি হেত পাের না, আর e uেdেশয্ েদায়াo িশখােনা হেয়েছ
েয, ধু িনেজর শিkর uপর িনভর্র কেরা না বরং jান aজর্েনর লেkয্ েদায়ার মাধয্েম আlাh তা’লার সাহাযয্
লােভর েচ া কেরা। eমন pেচ া যিদ চলমান থােক তেবi pেতয্ক বয্িk s-s েযাগয্তা o uপকরণ aনুসাের
jান লাভ করেব।
আlাh তা’লা pেতয্েকর মােঝ বয্িতkমধমর্ী মানিসক শিk সৃি কেরেছন। মানুেষর uপর িশ কােলর
তরিবয়ত, বড় হবার পাশাপািশ সমােজর pভাবo পের। e জনয্ আlাh তা’লা তার পদমযর্াদা o ে ণী িনধর্ারণ
কের িদেয়েছন, pেতয্েক যিদ িনজ িনজ েযাগয্তা aনুযায়ী jান aজর্ন কের eবং eর জনয্ েচ া কের তেবi
েতামােদর মােঝ েযাগয্তা বা পিরবয্ািp সৃি হেব। আlাh তা’লা eর জনয্ sর বা পযর্ায় িনধর্ারণ কের িদেয়েছন।
eমন নয় েয, dবর্ল মানিসক শিkর aিধকারী বয্িk aথর্াৎ jােনর slতা বা pকৃিতগতভােব েয aবsা কােরা
মােঝ িবরাজ কের aথবা পিরেবেশর pভােব যার jােনর apতুলতা রেয়েছ তােকo েসভােবi দায়ী করেবন
েযভােব pখর েমধা o jান সmn বয্িkেক করেবন - েয ধমর্ীয় o পািথর্ব jানাজর্েনর লেkয্ সব ধরেনর
সুেযাগ- সুিবধা েপেয়েছ।
eিট সবর্জন িবিদত েয, আlাh তা’লা sীয় jােনর পিরবয্ািpর কলয্ােণ সকল aবsা জােনন। তাi িতিন যখন
কাuেক দািয়t েদন েসসব িবষয়েক সামেন েরেখi েদন যা েকান মানুষ সmেn তঁার জানা। যিদ মানুষ িনেজর
েখাদাpদt েযাগয্তা ঐ jান aজর্েন বয্বহার না কের - যা aজর্ন করার জনয্ েখাদা তা’লা িনেদর্শ িদেয়িছেলন
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
তাহেল eমন বয্িk জবাবিদিহতার সmুখীন হেব। eেkেt وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻeর aথর্ eিটi, িনেজেদর
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
বৃিtেক েতামরা েসভােব বয্বহার কেরা িন েযমনিট pকৃতপেk করার কথা িছল। আর মুসলমান aিভিহত হেত
হেল eকজনেক সবর্ pথম ধমর্ীয় jােন unিতর েচ া করা uিচত।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘সতয্সnানীেক কখনo eকিট িনিদর্ জায়গা পযর্n িগেয় sিবর হেয় যাoয়া uিচত নয় নতুবা aিভশp
শয়তান aনয্িদেক (দৃি ) ঘুিরেয় িদেব। েযভােব বd পািন dগর্nযুk হেয় যায় aনুrপভােব মু’িমন যিদ
sীয় unিতর জনয্ েচ া না কের তাহেল েস aধঃপিতত হয়। aতeব েসৗভাগয্বানেদর uিচত সতয্
ধেমর্র সnােন েলেগ থাকা। আমােদর মহানবী (সা.)- eর েচেয় বড় েকান পূণর্া মানব পৃিথবীেত
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ِ ِ ِ ’ َر ِبর েদায়া িশখােনা হেয়েছ। aতeব আর েক আেছ, েয িনজ
আিবভূর্ত হন িন। িকnt তঁােকo ﻋﻠﻤﺎ
ْ ّ ّ
ً ْ ْ زدﱏ
মা’েরফাত eবং jােনর uপর ভরসা কের বেস থাকেব eবং unিতর pেয়াজন আেছ বেল মেন করেব
না।’
(রাবoয়াh েথেক pকািশত - মলফুযাত-2য় খn-পৃ:141-142)

َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
কােজi eখােন وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ ’ َﻻর aথর্ হেলা, িনেজর সমs শিk-সামথর্ িনেয়ািজত কের jান
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
aজর্েনর েচ া কেরা, যিদ তুিম েচ া করেত থােকা তাহেল আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেব। েকননা jােনর
বয্াপকতার কারেণ aথর্াৎ েসi jােনর কারেণ যা েখাদা তা’লােক িচনার পেথ পিরচািলত কের, আlাh তা’লার
সtা সmেকর্ সেচতনতা বৃিd কের আর ei বুৎপিtর কারেণ মানুষেক আlাh তা’লার দরবাের সমিপর্ত হoয়া
uিচত। েযভােব আlাh তা’লা পিবt কুরআেন বেলেছন,

ِ ِ اﻪﻠﻟ ﻣِ ْﻦ
ِ َّ ﳜ
ﻟﻌﻠﻤٰ ٓ ُﺆ
َ ُ ْ ﻋﺒﺎدهِ ا
َ
َ ّٰ َ ْ َ اﳕ َﺎ

aথর্: ‘pকৃত পেk আlাhেক তঁার বাnােদর মেধয্ েথেক েকবল jানীরাi ভয় কের।’

(সূরা আl ফােতর: 29)

aতeব jান-বৃিd মূলতঃ hদেয় েখাদাভীিত সৃি কের। eখােন েসসব আেলমেদর কথা বলা হয়িন যারা
নামধারী আর বািহয্কতার পূজারী। তারা িনেজেদর sl jােনর মাধয্েম aনয্েদর pভািবত করেত চায়; বরং
তােদর কথা বলা হেয়েছ, যারা আlাh তা’লার কৃপায় তােদর jান-বৃিdর পাশাপািশ তােদর jান বয্াপকতা লাভ
কের আর েখাদা তা’লার সtা সmেকর্ তারা jােন সমৃিd লাভ কের। eবং ‘েয িদেকi তাকাo না েকেনা েস
িদেকi েতামােক েদখা যায়’ eর pকৃত aথর্ তারা বুঝেত পাের।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘েয িদেক তাকাi েস িদেকi েতামায় েদখার দপর্ণ’।
(সুরমাh চশমা আরীয়াh-rহানী খাযােয়ন-2য় খn-পৃ:52)

eিটi মূল তtt যা eকজন আেলম বা jানী বুঝেত পােরন। িতিন আlাh তা’লার সামেন মাথা নত কের আর
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
তখন বুঝেত পাের েয, jােনর িদক েথেক وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻ-eর pকৃত aথর্ িক?
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
িdতীয় িবষয় যা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ei udৃিত েথেক আিম aনুধাবন কেরিছ, যা িতিন বণর্না
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
কেরেছন তা হেলা: وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻবেল আlাh তা’লা মানুেষর সামেন eিট s কেরেছন েয,
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
আlাহ তা’লা েসi িব াসi uপsাপন কেরন যা aনুধাবন করা মানুেষর kমতা o সামথর্য্ের মেধয্, েযন েসi
িনেদর্শ পালন করা সাধয্াতীত বা সামেথর্য্র বাiের না হয়। ei আয়ােতর পূেবর্র আয়ােত েখাদা তা’লা
মু’িমনেদর সmেn eিটo বেলেছন, ঈমান o িব াস সmেকর্ বেলেছন,

ِٖ
ٖ ِ ٕ ٓ ِﺑﺎﻪﻠﻟ
ورﺳﻠﻪ
َ َ ّٰ ِ ا ٰﻣَ َﻦ
ُ ُ َ ٖوﻣﻠ ٰ ِ َﻜﺘﻪ َوﻛُ ُ ِﺒﻪ

aথর্: ‘আlাhর pিত তঁার িফির া, িকতাবসমূহ eবং তঁার রসূেলর pিত ঈমান রােখ।’

(সূরা আl বাকারা: 286)

aনয্t বেলেছন, পরকােলর pিতo ঈমান রােখ।
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e সmেn eকিট হাদীসo আেছ যা হযরত uমর (রা.) কতৃর্ক বিণর্ত। িতিন বেলন,
‘আমরা মহানবী (সা.)-eর কােছ বেস িছলাম, তখন তঁার (সা.) কােছ eক বয্িk আসেলা যার পিরিহত
েপাষাক িছেলা সাদা- ; েস eেস রসূল (সা.)-eর হাটুেত হাটু sশর্ কের বসেলা eবং p করেলা,
আর িজেjস করেলা েয, েহ মুহাmদ (সা.) ঈমান কােক বেল? িতিন (সা.) বলেলন, ঈমান হেলা, তুিম
আlাhর pিত তঁার িফির া, িকতাবসমূহ, রসূল eবং পরকােলর pিত ঈমান আেনা eবং aদৃে র ভালমেnর uপর িব াস রােখা।’
(সহীh মুসিলম-িকতাবুল ঈমান)

e িবষয়gেলা eমন যা মানা ক সাধয্ নয়। যিদ sভাব ভােলা হয়, েখাদার সnােন থােক তাহেল সমg িব জগত
দূের থাক ei পৃিথবীেতo আlাh তা’লার সৃি র িবিভn rপ-ৈবিচt রেয়েছ যা আlাh তা’লার সtার pিত ঈমান
o িব াস সৃি কের। eরপর ei pকৃিতেক েদেখ, েখাদা বিণর্ত পেথ পিরচািলত হেয় মানুষ িফির া সmেকর্
িচnা কের - েগাটা িব বয্বsােক েদেখ eবং িচnা কের। ফেল িফির ার srপ মানুেষর িনজs েমধা o jােনর
েযাগয্তানুযায়ী pেতয্েকর কােছ pা লভােব ধরা েদয়।
আমরা জািন, েখাদার নবীেদর uপর েযসব gn aবতীণর্ হেয়েছ তার সতয্ায়ন কেরেছ পিবt কুরআন। েস সেবর
ভুল ািn trিট-িবচূয্িত পিরবতর্ন o পিরবধর্নেক কুরআন িচিhত কেরেছ। eর েকান েকান িশkােক কুরআন
সতয্ায়ন কেরেছ আবার েকান েকানিট pতয্াখয্ান কেরেছ। ‘পিবt কুরআন’ eর সতয্ায়ন o সংরkেণর েঘাষণা
কের আর আজ পযর্n kমাগত ভােব eিট pমািণত েয, eেত েকান হsেkপ হয়িন বা পিরবতর্ন আেসিন আর
আসেত পাের না, eর pিত ঈমানেক দৃঢ় করার েঘাষণা িদেয়েছ। আর পিবt কুরআেন েয িশkা িদেয়েছ েস
সmেকর্ ei েঘাষণা কেরেছ েয, eেত eমন েকান িশkা েনi যার uপর pিতি ত হoয়া মানবীয় শিkর ঊে র্।
েকননা মহানবী (সা.)-eর যুগ েথেক r কের আজ পযর্n েকািট েকািট মুসলমান s-s েযাগয্তা aনুযায়ী eর
uপর আমল কের েদিখেয়েছন।
তারপর রেয়েছ রসূেলর pিত ঈমান আনার িবষয়িট। আর যিদ রসূলেদর asীকার করা হেয় থােক তাহেল তা
িছেলা েস জািতর dভর্াগয্ েকননা, তােদর িশkা o দাবী কখেনা eমন িকছু িছেলা না যা েকানভােব মানুষেক ক
িদেত পাের। pেতয্ক নবী eকথাi বেলেছন, আিম েতামােদরেক েখাদার সােথ িমিলত করা eবং েতামােদরেক
িশখােত িদেত eেসিছ। আর e জনয্ আিম েতামােদর কােছ েকান pিতদান চাi না। আমার pিতদান েখাদার
িনকট আেছ। েতামােদরেক ক েদয়া নয় বরং েতামােদর ম ল কামনা করাi আমার uেdশয্ আর eজনয্
েতামরা পরকােলর pিত িব াস কেরা eবং তকদীেরর ভাল মেnর uপর ঈমান eেন, পুণয্কমর্ কের েখাদা
তা’লার িনকট েথেক pিতদান লাভ কেরা। তঁার সntি র জাnােত pেবশ কেরা। আর utম pিতদান pদােনর
েkেto েখাদার রহমত কেতা বয্াপক তা েদখুন! িতিন বেলন, েকান পােপর শািs ততটাi যতটা েস পাপ কের
eবং পুেণয্র pিতদান হেলা, দশ gণ বরং েখাদা আরo বৃিd করেত থােকন।
aতeব েখাদা তা’লা নবীেদর মাধয্েম েয িশkাi পৃিথবীর সামেন uপsাপন কেরন না েকেনা তা তােদর
anিনর্িহত েযাগয্তা aনুযায়ীi হেয় থােক। pথম যুেগর জািতgেলার েমধা dবর্ল িছেলা বেল তােদর িশkাo
তদনুযায়ী িছেলা। e েpkাপেট আিম বেলিছলাম েয, িজbাঈল (আ.) eেসিছেলন, েসi eকi মজিলস েযখােন
ঈমােনর কথা eেসেছ েসখােন আরকােন iসলােমর (iসলােমর sm সমূহ-aনুবাদক) কথাo eেসেছ আর েস
িজjাসা কের েয, iসলাম িক? মহানবী (সা.) বেলন, কেলমা ৈতয়য্বা ( ال الہ اال ﷲ محمد الرسول ﷲলা
iলাহা ilাlাh মুহাmাdর রসূলl
ু াহ) । তারপর নামায সmেকর্ িজেjস কের, িতিন (সা.) kমাগত ভােব
নামায, েরাযা, যাকাত o হেjর কথা বেলন। (সহীh মুসিলম-িকতাবুল ঈমান)
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ei নামায o েরাযা, যা iবাদত- eর মাধেমo কাuেক কে েফেলন িন। েকu aসুsয্ হেল তার বেস aথবা
েয়o নামায পড়ার aনুমিত আেছ। েকu সফের থাকেল জমা o কসর পড়ার aনুমিত আেছ। আর সফের o
aসুsয্ aবsায় েরাযা না রাখার aনুমিত আেছ, যাকাত ধু তার জনয্ আবশয্ক যার েkেt শতর্ পূণর্ হয়। হj
ধু তার জনয্ আবশয্ক েয বয্িk পথ খরেচর সামথর্য্ রােখ, তার িনরাপtাo থােক, sাsয্o ভােলা থােক। আlাh
তা’লা েয সব িবষেয় আেদশ িদেয়েছন েসgেলা মানুেষর শিk o সামেথর্র গিnর েভতর েথেক পালেনর িনেদর্শ
রেয়েছ। আর েযমনিট আিম বেলিছ, সকল ে ণীর মানুষ eসব িবষেয়র uপর আমল কের েদিখেয়েছন। যারা e
িশkার uপর আমল কের না তােদর বাদ িদেলo েকািট েকািট eমন মুসলমানo aিতবািহত হেয়েছন যারা eর
uপর আমল করেতন আর আমল কের েদিখেয়েছন।
e দৃি েকাণ েথেক েয তৃতীয় িবষয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বণর্না কেরন তাহেলা, আlাh তা’লা বেলন েয,
মহানবী (সা.) eর বয্বহািরক দৃ াn েতামােদর জনয্ utম আদশর্। েযমনিট আlাh তা’লা বেলন,

ِ ْ ﻟﻜﻢ ِﰱ ْ َر ُﺳ
ٌﺣﺴﻨﺔ
َ َّ
ّٰ ﻮل
َ َ َ ٌاﻪﻠﻟِ ا ُ ْﺳ َﻮة
َ َ ْﻟﻘﺪ
ْ ُ َ ﮐﺎن

aথর্: ‘িন য় েতামােদর জনয্ আlাh তা’লার রসূল (সা.)-eর মােঝ utম আদশর্ রেয়েছ।’

(সূরা আl আহযাব:22)

িতিন (আ.) বেলন:
‘আমােদর pিত সকল আেদশ িনেষধ, চািরিtক আদশর্ o iবাদত সমূেহ মহানবী (সা.)-eর aনুসরণ
করার িনেদর্শ রেয়েছ। কােজi, আমােদর pকৃিতেত যিদ েসi শিk o সামথর্য্ না েদয়া হেতা, যা
মহানবী (সা.)- eর সমs পরাকা া - pিতcিব িহেসেব aজর্ন করেত পাের তাহেল আমােদর কখেনাi
ei িনেদর্শ েদয়া হেতা না েয, ei মহান নবীর aনুসরণ কেরা। েকননা, েখাদা তা’লা কাuেক তার
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
সাধয্াতীত দািয়t েদন না েযমনিট িতিন িনেজi বেলেছন, وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻ।’
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ

(হাকীকাতুল oহী-rহানী খাযােয়ন-22তম খn-পৃ. 156)

aতeব eখােন বলা হেয়েছ েয, েতামরা ঐ নবীর aনুসরণ কেরা যার বয্াখয্া হযরত মসীh মouদ (আ.)
‘pিতcায়াrেপ’ বােকয্র মাধয্েম কেরেছন। aথর্াৎ, েতামরা েসi মান aজর্ন করেত পারেব না বেট, তেব িনজ
িনজ েযাগয্তা o সামথর্য্ aনুসাের তার uপর pিতি ত হoয়া eবং তা aবলmন করা pেয়াজন, e uেdেশয্ েচ া
কেরা আর eিট pেতয্ক মু’িমেনর জনয্ আবশয্ক। েকননা, মহানবী (সা.) েয আদশর্ sাপন কেরেছন, eকজন
মু’িমেনর মােঝ আlাh তা’লা েসসব পুণয্কমর্ করার েযাগয্তা িনিহত েরেখেছন।
েকবল eকথা বলা েয, েসi মােন আিম aিধি ত হেত পাির না তাi েচ ারo দরকার েনi। eকথা আlাh
তা’লার পk হেত eকজন মু’িমেনর pিত aিপর্ত aবশয্ করণীয় হেত মানুষেক দায়মুk কের না আর েযভােব
আিম বেলিছ, umেতর েভতর েকািট-েকািট মানুষ ei আদশর্ aনুকরেণর েচ া কেরেছন eবং কের েদিখেয়েছন
েয, মহানবী (সা.) কতৃক
র্ sািপত utম আদেশর্ eকজন সাধারণ মু’িমন sীয় েযাগয্তানুসাের aিধি ত হেত পাের
eবং eর uপর pিতি ত হেত পাের।
e pসে চতুথর্ িবষয় হেc, যিদo আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-েক সমg মানবজািতর জনয্ আিবভূর্ত কেরেছন
eবং িতিন েয িশkা িনেয় eেসেছন তা সবার জনয্ gহণ করার িনেদর্শ রেয়েছ। eছাড়া আিম বেলিছ, আlাh
তা’লা eবং ei রসূেলর pিত িব াস রাখাi নাজাত বা মুিkর মূলমnt। যিদ eখনo কােরা কােছ দিলল-pমাণ
পুেরাপুির সুs না হেয় থােক, তাহেল আlাh তা’লা েযেহতু কােরা pিত সাধয্াতীত েবাঝা aপর্ণ কেরন না;
তাi eমন বয্িk দায়মুk।

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

িকnt হযরত মসীh মouদ (আ.) e pসে বেলন,
‘েখাদা তা’লার দৃি েত যার জনয্ pমাণািদ সুs হেয়েছ তােক িকয়ামত িদবেস জবাবিদিহ করেত হেব
eবং েখাদা তা’লার দৃি েত যার uপর eখনo দলীল-pমাণ পূণর্তা পায়িন আর eরফেল েস যিদ
সতয্েক িমথয্া বেল pিতপnকারী হয় eবং asীকার কের তাহেল যিদo শিরয়ত (বািহয্ক িদক েথেক)
তার নাম কািফরi েরেখেছ আর আমরাo শিরয়েতর aনুসরেণ কািফর নােমo সেmাধন কির িকnt
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
তারপরo েস েখাদার দৃি েত وﺳﻌﻬ َﺎ
َ ُ  َﻻআয়াতানুসাের জবাবিদিহতার সmুখীন হেব না।
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
َ ْ ُ اﻻ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
তেব, আমরা তােক মুিkpাp আখয্া েদয়ার েকান aিধকার রািখ না, তার িবষয় েখাদার হােত। e
বয্াপাের আমােদর েকান aিধকার েনi।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) - 1ম খn, পৃ. 775)

eখােন eিটo pকাশ থােক েয, ei শbgেcর পর হযরত মসীh মouদ (আ.) eকথাo বেলেছন, েখাদার
দৃি েত যুিkতকর্ eবং gািnক দলীল-pমাণ, িশkা o ঐশী িনদশর্নাবলীর মাধয্েম eখনo কারo কােছ
পূণর্া rেপ সতয্ pকািশত হয়িন তেব েকবলমাt েখাদা তা’লাi e সmেকর্ ভােলা জােনন। কােরা মেনর কথা
আমােদর জানা েনi আর েযেহতু সবিদক েথেক দলীল uপsাপন করা eবং িনদশর্নাবলী েদখােনার েkেt েখাদা
তা’লার pেতয্ক রসূল sীয় দলীল-pমাণ মানুেষর কােছ পূণর্rেপ pকাশ করার আকাংখা রাখেতন eবং েখাদাo
eকােজ তঁার সহায় িছেলন, তাi েয বয্িk e দাবী কের েয, আমার কােছ eখনo দিলল-pমাণ s হয়িন েস
sয়ং ei asীকােরর জনয্ দায়ী eবং eিট pমােণর দািয়t তার sেni নয্s আর েস-i eজনয্ জবাবিদিহ
করেব েকননা যুিkতকর্ eবং aতীত gেnর দলীল-pমাণ, utম িশkা eবং সকল aেথর্ পেথর িদশা েদয়া
সেtto েকেনা তার uপর দিলল-pমাণ সুs হয়িন তা েসi ভােলা জােন।
aতeব যিদo সmূণর্ o পিরপূণর্ যুিk-pমাণ uপsাপেনর পূেবর্ েখাদা তা’লা কাuেক দায়ী কেরন না িকnt
iসলাম eবং আহমদীয়ােতর িবেরাধীেদর eিটo িচnা করা pেয়াজন েয, েকাথাo pবৃিtর pতারণা তােদরেক
eকথা বলেত বাধয্ করেছ না-েতা েয, আমােদর জনয্ েকান দলীল-pমাণ s হয়িন। িবে র সবর্t িবরাজমান
ৈনরাজয্, িবপদাপদ েখাদা তা’লার পk হেত pমাণ srপ pদিশর্ত িনদশর্নাবলী নয়েতা? েকননা যুগ iমােমর
দাবীo বতর্মান রেয়েছ।
e pসে প ম িবষয় হেc, আlাh তা’লা িবেবক িবেরাধী কথা মানেত কাuেক বাধয্ কেরন না আর e কারেণ
তােক েদাষী সাবয্s কেরন না েয, েকেনা eসব কথা েস মােনিন। পিবt কুরআেনর aগিণত sােন হাকীম শb
eেসেছ। eর pিতিট িবষয় pjাপূণর্। eর pjার pিত iশারা কের আlাh তা’লা তা সmাদন করার িনেদর্শ
pদান কেরন। েয িনেদর্শi aবতীণর্ কেরেছন তার সবi pjার িববরণ। বরং মহানবী (সা.)-েক যখন েpরণ
কেরেছন আর তঁার জনয্ েযসব কাজ িবেশষভােব িনধর্ারণ কেরেছন তnেধয্ eকিট হেলা, pjার (িহকমত)
pসার করা। বরং ভিবষয্েত আগমনকারীর মযর্াদা সmেকর্ হযরত ibাহীম (আ.)-েক েয েদায়া িশিখেয়েছন
তােতo িবেশষভােব pjােক দৃি েগাচর রাখা হেয়েছ। িহকমত বা pjা িক? আদল o নয্ায়িবচার pিত া। eর
aথর্ হেc jান সmূণর্ করা। eর aথর্, সকল িবষেয়র দিলল-pমাণ uপsাপন করা aথর্াৎ যখন েকান িনেদর্শ
েদন তা করা বা না করার যুিko বণর্না কেরেছন আর eিটi িবেবকসmত কাজ।
uদাহরণsrপ, মদ eবং জুয়া েথেক যিদ িবরত রােখন তাহেল িবরত থাকার িনেদর্েশর পাশাপািশ eিটo
বেলেছন েয,

ِ ْ َ واﲦ ﻬﻤﺂ
ِ
ِ ِ ِ ﻗﻞ
ِ
ِ َ ّ ِ وﻣﻨﺎ ﻓ ِ ُﻊ
ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ
َ َ ْ ُ ﻳﺴ ــٴ َﻠ
ْ ِ َ اﺛﻢ
َ َ َ ّ ٌ ﮐﺒﲑ
َ َ ُ ُ ْ ِ َ  ﻟﻠﻨﺎس
ٌ ْ ﻓﻴﻬﻤﺂ
َ ْ ْ ُ ؕ ﻮﻧﻚ ﻋ َ ِﻦ ا ﳋ ْ َ ْﻤ ِﺮ َوا ْﳌ َ ْﺴ ِﺮ
ْ َ
َ ِ ْ َ ّ اﮐﱪ ُ ﻣ ْﻦ
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aথর্: ‘তারা েতামােক মদ eবং জুয়া সmেকর্ িজjাসা কের। তুিম বেলা, eতdভেয়র মেধয্ মহাপাপ
eবং kিত আেছ, eবং মানুেষর জনয্ eর মেধয্ al িকছু uপকারo আেছ; িকnt eর পাপ o kিত
uপকার aেপkা grতর।’
(সূরা আl বাকারা: 220)

মদ পান করেত েয কারেণ বারণ করা হেয়েছ তা হল, eকিদেক েযমন তা মানুষেক েনশাgs কের iবাদত হেত
িবরত রােখ aপরিদেক সমােজর শািno িবন কের। eছাড়া eিটo eখন pমািণত সতয্, মদপানকারী যখন eক
েপয়ালা মদ পান কের তখন eরdারা মিsে র হাজােরা েকাষ pভািবত হয়। কােজi, ei দলীল মূেল মদ মান
করেত বারণ কেরেছন আর eকi aবsা জুয়াড়ীেদরo। জুয়াড়ীরা eেতােবিশ আসk হেয় যায় েয, iবাদত
েথেক বি ত হেয় পেড় বরং েকান িকছুর আর েচতনাi থােক না। aৈবধ পnায় aথর্ হsগত করার েচ া কের।
সময় ন কের। পািরবািরক দায়-দািয়t পালন েথেক মুখ িফিরেয় েনয়। িবেবক খাটােনার পিরবেতর্ যারা মদ
eবং জুয়ার েনাংরামীেত িলp তারা েবিশরভাগ েkেt আেবগ pবণ o েkাধ pদশর্নকারী হেয় থােক। িকn,
মানব কলয্ােণর জনয্ aিত সামানয্ মাtায় ঔষেধ যিদ eয্ালেকাহল বয্বহার করা হয়, তাহেল মানুেষর pাণ
রkােথর্ ঔষধ িহেসেব তা বয্বহার করা েযেত পাের আর করা হয়। েহামীo ঔষেধ বয্বhত হয় আর aনয্ানয্
ঔষেধo। eিট eত sl মাtায় বয্বহার করা হয় েয, তােত েনশা হয় না। িকnt পানকারী খঁািট মদ যত কমi
পান কrক না েকেনা তারা িনেজেদর kিত করেত থােক আর utেরাtর ei aভয্াস বৃিd েপেত থােক, eবং
al-sl পান করার aভয্াস বাড়াবািড়েত rপ িনেত থােক। কােজi সামানয্ পান করেতo বারণ করা হেয়েছ।
aনুrপভােব iসলােম েযখােন েরাযার িনেদর্শ রেয়েছ েসখােন তার pjা বা কারণo বণর্না করা হেয়েছ। যিদ
মানুষ িচnা কের তাহেল বুঝেব েয, নামায aথবা েরাযার েয িনেদর্শ বা েখাদা তা’লার ei েয, আেদশ-িনেষধ
সবi মানুেষর কলয্াণােথর্ েদয়া হেয়েছ। iবাদত ছাড়াo তার সংেশাধন eবং তার মােঝ িনয়মানুবিতর্তা সৃি o
eর uেdশয্। েযসব করেত বারণ রেয়েছ তাo uপকারী। যা করেত বারণ করা হেয়েছ তা না করাo মানুেষর
জনয্ কলয্াণকর। েমাটকথা আlাh তা’লার pিতিট িনেদর্েশর মেধয্i িহকমত বা pjা িনিহত আর pjা বা কারণ
s না কের আlাh তা’লা কাuেক e কথা বেল না েয, তুিম ei কাজ কেরা বা কেরা না।
ষ িবষয় হেc, আlাh তা’লা কাuেক anিনর্িহত শিk o সামেথর্র uে র্ শিরয়েতর েকান দািয়t aপর্ণ কেরন
িন। uদাহরণsrপ বলা হেয়েছ,

ِ ٖ ِ اﻫﻞ
َّ ِ ُ وﻣﺂ
َّ ِ
َ َ ٍوﻻ َﻋﺎد
َ َ ّ ﺑﺎغ
ۤ ﻓﻼ
ُ ْ ﻓﻤ ِﻦ ا
ٍ َ َ ﻏﲑ
ْ َ ﺿﻄ ّ َﺮ
ْ َ ﺑﻪ
َ َ ۚ ِاﻪﻠﻟ
ّٰ ِﻟﻐﲑ
َ َ وﳊﻢ اﳋ ْ ِ ْ ِ ﻳ ْ ِﺮ
َ َّ َ َ ﻋﻠﻴﮑﻢ ْاﳌ َ ْ َﺘﺔ
َ َ ّ اﳕ َﺎ َﺣ
َ ْ َ َ واﻟﺪم
ُ ُ ْ َ َ ﺮم
ِ
ِ
رﺣﻴﻢ
ُ َ َ اﻪﻠﻟ
َ ّ ِ ؕ ِﻋﻠﻴﻪ
ّٰ ان
ٌ ْ ﻏﻔ
ٌ ْ َّ ﻮر
َ ْ
ْ َ َ اﺛﻢ

aথর্: ‘িতিন েতামােদর জনয্ হারাম কেরেছন মৃত জীব-জnt, রk, শূকেরর মাংস eবং যার uপর আlাh
বয্তীত aেনয্র নাম ucািরত হেয়েছ। িকnt েয বয্িk egেলা বয্বহাের বাধয্ হেয়েছ aথচ েস aবাধয্ o
সীমাল নকারী নয়, তাহেল তার uপর েকান পাপ বতর্ােব না - িন য় আlাh aতীব kমাশীল, পরম
দয়াময়।’
(সূরা আl বাকারা: 174)

ei িনেদর্শ সmূণর্rেপ যুিkযুk eবং পjাপূণর্। আর মানুেষর সহয্শিk o সামেথর্র িদক েথেক aতয্n
unতমােনর। যিদ pাণহানীর আশংকা থােক তাহেল eসব হারাম বst েকবলমাt pাণ রkার খািতের বয্বহার
করেত পােরা, েকবল াস-p াস িটিকেয় রাখার জনয্। িকnt যতটা সmব eসব eিড়েয় চলার েচ া কেরা আর
যতটুকু সmব ৈবধ o aৈবেধর মধয্কার পাথর্কয্ বজায় রােখা।
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eরপর সpম কথা যা sরণ রাখার েযাগয্ তাহেলা, আlাh তা’লার িনেদর্শাবলী মানুেষর শিk সামেথর্র anগর্ত।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘e আয়াত হেত সুs ভােব বুঝা যায় েয, আlাh তা’লার িনেদর্শাবলী eমন নয় যা পালন করা
মানুেষর জনয্ aসmব। আর আlাh তা’লা sীয় বািgতা o বাৈgদg, udাবনী o আiন pনয়ণশিk
eবং pেহিলকা িনেয় গবর্ করার জনয্ পৃিথবীেত ei শিরয়ত eবং আেদশ-িনেষধ aবতীণর্ কেরন িন।’
aথর্াৎ eকথা বেলন িন েয, আমার মােঝ eসব শিk রেয়েছ আর েকu যিদ পাের eমন ধঁাধা uপsাপন
কrক যার সমাধান েকu করেত পারেব না আর eরপর গেবর্র সােথ বলেব েয, েদেখা! আমার কথা
েতামরা বুঝেত পারেব না।

িতিন (আ.) বেলন, e আয়াত হেত সুs ভােব বুঝা যায় েয, আlাh তা’লার িনেদর্শাবলী eমন নয় যা

পালন করা মানুেষর জনয্ aসmব। আর আlাh তা’লা sীয় বািgতা o বাৈgদg, udাবনী o আiন
pনয়ণশিk eবং pেহিলকা িনেয় গবর্ করার জনয্ পৃিথবীেত ei শরীয়ত eবং আেদশ-িনেষধ aবতীণর্
কেরন িন। েযন eভােব পূেবর্i িসdাn কের েরেখেছন েয, েকাথায় dবর্ল o মূলয্হীন মানুষ? তারা িক
কের eসব িনেদর্শাবলীর aনুসরণ করেব।’ আlাh তা’লা েকান সমসয্ায় েফলা o িনজ বাnােদর
পরীkা করার জনয্ িনেদর্শ েদনিন েয, eভােব আিম আমার বাnােদর পরীkা করেবা - ei dবর্ল o
েবhদা মানুষ কীভােব আমার িনেদর্েশ েমাতােবক চলেত পাের। আlাh তা’লা বেলন, ‘েখাদা তা’লা
eমন বােজ কমর্ েথেক মুk o পিবt।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) - 1ম খn, পৃ. 776)

eরপর e pসে a ম িবষয় হেc, শিরয়েতর িশkা পালেনর জনয্ আlাh তা’লা েযসব শতর্ িনrপণ কেরেছন
তা pেতয্েকর েমধা, েদহ, jান, আিথর্ক o আধয্ািtক েযাগয্তার িনিরেখ eবং pেতয্েক িনজ িনজ jান, িবেবক,
শারীিরক, aথর্ৈনিতক eবং আধয্ািtক মান aনুসাের - িনেদর্শাবলী পালন o জবাবিদিহতার সmুখীন হেত বাধয্।
িকnt আlাh তা’লা েযসব ফরজ বা aবশয্করণীয় কাজ িনধর্ারণ কেরেছন তা sীয় সামথর্ানুের সmাদন করা
aবশয্i eকজন মু’িমেনর জনয্ কতর্বয্।
eকিট হাদীেস eেসেছ,
‘eকজন gাময্ মানুষ মহানবী (সা.)-eর সকােশ uপিsত হেয় iসলাম সmেকর্ জানেত চাiেলা। িতিন
(সা.) বেলন, িদবারাt পঁাচ বার নামায পড়া। eরপর িতিন িজjাসা করেলন, eছাড়া আর েকান
আবশয্কীয় নামায আেছ িক? িতিন (সা.) বেলন, না, তেব যিদ নফল পড়েত চাo তাহেল পড়েত
পােরা। eরপর মহানবী (সা.) বেলন, রমযােনর eক মাস েরাযা রাখা আবশয্ক। eকথা েন েস
িজেjস করেলা, eছাড়া আর েকান ফরয আবশয্কীয় েরাযা আেছ িক? িতিন (সা.) বেলন, না, িকnt
যিদ নফল েরাযা রাখেত চাo তাহেল রাখেত পােরা। aনুrপভােব মহানবী (সা.) যাকােতরo uেlখ
কেরন। eকথা েন েস বলেলা, eছাড়াo আমার uপর আর েকান যাকাত আেছ িক? িতিন (সা.)
বেলন, না, িকnt যিদ সoয়ােবর uেdেশয্ তুিম সদকা িদেত চাo তাহেল িদেত পােরা। তখন েসi বয্িk
eকথা বেল চেল যায় েয, েখাদার কসম! আিম eর েবিশo করেবা না আর কমo করেবা না। িতিন
(সা.) েসখােন uপিব েলাকেদর বেলন, যিদ েস সতয্ বেল থােক তাহেল তােক সফলকাম মেন
কেরা।’
(মুয়াtা iমাম মােলক - জািমut তরগীব ফীs সালাত)

aতeব pেতয্েক sীয় শিk-সামথর্ aনুযায়ী আমল কের থােক। িতিন (সা.) িকছু-িকছু নফল আদােয়রo
uপেদশ িদেতন।
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নবম িবষয় হেc, পিবt কুরআেনর সকল আেদশ-িনেষধ পালন করা সহজসাধয্। iেতাপূেবর্ িভn আি েক eর
সংিkp িববরণ eেসেছ। eমন েকান আেদশ েনi যা মানুেষর জনয্ েবাঝাsrপ হেত পাের। েযভােব মহানবী
(সা.)-eর আদশর্ aনুসরণ করা pসে আিম বেলিছ েয, সিতয্কার মু’িমন তার uপর pিতি ত হয় eবং হবার
েচ া কের। হযরত আয়শা (রা.) বেলেছন,
‘মহানবী (সা.)-eর আচার-বয্বহার eবং জীবন িছল পিবt কুরআেনর িনেদর্শাবলীর বয্বহািরক িচt।’
(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)

aতeব িনজ িনজ aবsা-aবsান o েযাগয্তানুসাের pেতয্কেক eর uপর আমল করার িনেদর্শ রেয়েছ eবং
আlাh তা’লার েঘাষণা হেলা, েযেহতু aকারেণ িতিন েকান মু’িমনেক কে িনপিতত কেরন না তাi েয িনেদর্শi
রেয়েছ তা pিতিট মানুষ পালন করার শিk রােখ।
দশম িবষয় হেc, আlাh তা’লা সকলেক eজনয্ সতয্ sp েদখান যােত নবীেদর pিত নািযলকৃত oহী-iলহাম
সmেকর্ তার যৎসামানয্ হেলo েবাধবুিd লাভ হয়। যিদ কখনo সতয্ sp না েদেখ তাহেল েস নবীেদর
দাবীেকo িমথয্া মেন করেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘েয নবী আগমন কেরন তঁার নবুয়ত eবং oহী o iলহাম বুঝার জনয্ আlাh তা’লা সব মানুেষর
pকৃিতেত সুp gণ েরেখেছন আর েসi শিk হেc, sp। যিদ েকu কখনo সতয্ sp না েদেখ তাহেল
েস িকভােব gহণ করেত পাের েয, iলহাম o oহী বলেত িকছু আেছ। aপরিদেক আlাhর ৈবিশ য্
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
হেলা وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻতাi িতিন সবার েভতরi ei মূল uপকরণ িনিহত েরেখেছন।’
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) - 1ম খn, পৃ. 776)

েচার, ডাকাত eবং বয্ািভচারীরাo সতয্ sp েদেখ থােক।
eকাদশতম কথা হেc, ৈশশব eবং েযৗবেন পদাপর্েণর পূেবর্র যুগ হেলা ajতার যুগ। aনুrপভােব যােদর বুিd
েমাটা বা যারা মানিসক pিতবিn, তােদর িনেদর্শাবলীর uপর আমল না করা aথবা যথাযথভােব আমল না করা
ধতর্বয্ নয়।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘pাথিমক যুগ হেc ajতা eবং ঔদাসীেনয্র যুগ। আlাh তা’লা e বয্াপাের িজjাসা করেবন না
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
েকননা িতিন sয়ং বেলেছন, وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻ।’
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ

(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) - 1ম খn, পৃ. 777)

dাদশ িবষয় হেc, েযৗবেন, সেচতন বয়েস, িবেবক-বুিd eবং সকল বৃিtর সুsাবsায় আlাh তা’লার
আেদশাবলীর pিত যিদ আমল না করা হয় তাহেল তা ধতর্বয্ eবং শািsেযাগয্ aপরাধ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e pসে বেলন,
‘যুগ eকিটi..........aথর্াৎ েযৗবনকাল, যখন মানুষ েকান কাজ করার সামথর্ রােখ েকননা, তখন বৃিt
দৃঢ়তা লাভ কের আর শিk বৃিd পায় িকnt e যুেগi নফেস আmারা বা aবাধয্ pবৃিto সােথ থােক
eবং িবিভnভােব তার uপর আkমণ করেত থােক eবং পদানত রাখেত চায়। ei যুগi জবাবিদিহতার
যুগ eবং ভ পিরণােমর uেdেশ িকছু aজর্ন করারo eিটi সময়। িকnt eমন িবপদাপদ পিরেবি ত
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েয, যিদ কেঠার পির ম না কের তাহেল ei যুগi জাহাnােম িনেয় যােব eবং dভর্াগয্ তার aদৃ হেব।
তেব, utমভােব পুেরা সেচতনতা o সাবধানতার সােথ যিদ ei যুগ কাটােনা হয় তাহেল আlাh
তা’লার aপার কৃপায় ভ পিরণােমর আশা করা েযেত পাের।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.) - 1ম খn, পৃ. 777)

aতeব যিদo আlাh তা’লা কােরা uপর সাধয্াতীত েবাঝা aপর্ণ কেরন না িকnt তা সেtto িতিন েযসব আেদশ
িদেয়েছন আর েযসব কাজ করেত বারণ কেরেছন, যিদ েস েমাতােবক eকজন মানুষ আপন জীবন পিরচািলত
করার েচ া না কের; আর আlাh তা’লা িনজ বয্াপকতর রহমত o kমার সুসংবাদ pদান করার পরo eেtেক
uপকৃত না হয়; বরং মানুষ িনজ শিk-সামথর্ aনুযায়ী িসdাn কের েখাদা তা’লার িনেদর্শ হেত মুখ িফিরেয় েনয়
তাহেল েযভােব হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন, ei কমর্ জাহাnােম িনিkp হবার কারণ হেয় থােক।
َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
আlাh তা’লা sয়ংo وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ  َﻻবলার পর আবার বেলন, ﺴﺒﺖ
َ َ ْ ُ اﻻ
َ ْ َ َ َ ﻛﺴﺒﺖ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ْ َ َ َ ْ وﻋﻠﻴﻬﺎ َﻣﺎ اﻛ
ْ َ َ َ  َﳍ َﺎ َﻣﺎaথর্াৎ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
েস যা িকছু ভাল করেব, তা তার জনয্i কলয্াণকর হেব eবং েস যা মn করেব, েসটার দায়ভারo তারi uপর

বতর্ােব। পুেণয্র জনয্ ﻛﺴﺒﺖ
ْ َ َ َ শb বয্বহার করা হেয়েছ যা সহেজ করা সmব, যিদ iেc থােক। েকননা, পুণয্
pকৃিতগত িবষয়। িকnt aেনক সময় মানুষ sীয় dভর্ােগয্র কারেণ pকৃিত েমাতােবক কাজ করার পিরবেতর্ মেnর
পথ েবেছ েনয় যা pকৃিত িবrd িবষয়। ৈনিতক শিkgেলােক সিঠক েkেt বয্বহার না করার কারেণ মানুষ েসi পেথ পিরচািলত হয় যা আlাh তা’লার পছnনীয় নয় aথচ েস মেন কের eিট সহজ পথ। িকnt যখন পাপ o
পি লতায় িনমিjত হেত থােক তখন বুেঝ েয, আিম eক kিতকর পেথ agসর হিc।

হযরত মুসেলh মouদ (রা.) iকেতসাব সmেকর্ আরo eকিট িনgঢ় কথা বণর্না কেরেছন েয, পােপর মধয্ হেত
েকবল েসi পােপর শািs হেব যােত iকিতসাব রেয়েছ aথর্াৎ েজেন েন o সংকl কের েয পাপ করা। তা
পিরহার কের না বরং েজেন-বুেঝ তা করেত থােক। aতeব আlাh তা’লা েকান pােণর uপর তার সাধয্াতীত
েবাঝা চাপান না আর না-i eমন েকান আেদশ েদন যা তােক কে িনপিতত করেত পাের বরং মাজর্না, uেপkা
eবং kমা কের থােকন। িকnt যিদ েকান মn o পােপর েkেt মানুেষর মােঝ ধৃ তা সৃি হয় আর েস তা
করেতi থােক তাহেল eর শািs রেয়েছ। তাi আমােদর িpয় eবং দয়ালু েখাদা ei আয়ােতর পরবতর্ী aংেশ
আমােদরেক ei েদায়াo িশিখেয়েছন যােত পুণয্কেমর্র pিত মেনােযাগ িনবd থােক যা সবর্াবsায় pকৃিতসmত
eবং eর uপর আমল করা মানুেষর সােধয্র িভতর রেয়েছ। েযমন িতিন বেলন:

ِ ِ َ ّ َ َ ﲪﻠﺘﻪٗ ﻋ
ِ َ ْ ِ َ ُرﺑﻨﺎ َﻻ ﺗ
ِ
ۚرﺑﻨﺎ
ْ ِ ْ وﻻ َﲢ
َ َ رﺑﻨﺎ
َ ْ َ ْ َ ْان ﻧ َّ ِﺴ ْ َﻨﺎ ۤ َاو
َ ْ َ َ ﻛﻤﺎ
َ ِ ْ َ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ﻣ ْﻦ
َ َ ّ َ ۚ اﺧﻄﺎﻧﺎ
َ َّ َ
َ َ ّ َ ﻗﺒﻠﻨﺎ
ْ ۤ ﺆاﺧﺬﻧﺎ
َ َ ﻤﻞ َﻋﻠ َ ْ َﻨﺎ ۤا ْﺻ ًﺮا
ِ
ٖ ِ ﻃﺎﻗﺔ َ َ َﻟﻨﺎ
ِ َ ﺮﻧﺎ ﻋ َ َ ا ﻟ ْﻘ
ﻮم
َ ّ َ واﻋﻒ
ََ
َ َ ﻤﻠﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ
َ ْ ﻧﺼ
ُ اﻧﺖ ﻣ َ ْﻮﻟ ٰ َﻨﺎ َﻓﺎ
ُ ْ َ ۚ ﺑﻪ
َ ْ ِّ َ وﻻ ُﲢ
َ ْ َ ْ َ   َوا ﻏْﻔ ْﺮ َ َﻟﻨﺎﻋﻨﺎ
َ ْ َ  وارﲪﻨﺎ
ْ
ا ْﻟﻜ ٰﻔِ ﺮِﻳ ْ َﻦ

aথর্: ‘েহ আমােদর pিতপালক-pভু! আমরা যিদ ভুেল যাi aথবা েকান ভুল-trিট কের েফিল তেব
তুিম আমােদরেক পাকড়াo কেরা না; েহ আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন দািয়t aপর্ণ কেরা
না েযমনিট তুিম আমােদর পূবর্বতর্ীেদর uপর তােদর পােপর পিরণােম aপর্ণ কেরিছেল eবং েহ
আমােদর pভু! তুিম আমােদর uপর eমন েবাঝা aপর্ণ কেরা না যা বহণ করার মত kমতা আমােদর
েনi; তুিম আমােদর মাজর্না কেরা, আমােদরেক kমা কেরা, আমােদর pিত দয়া কেরা, তুিম-i
আমােদর aিভভাবক, সুতরাং তুিম আমােদরেক কািফর জািতর িবrেd সাহাযয্ কেরা।’
(সূরা আl বাকারা: 287)
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َ ّ ِ ﻧﻔﺴﺎ
আt িdর জনয্ ei েদায়াgেলা eকাn আবশয্ক। েকননা, যখন আt িd হেব তখন وﺳﻌﻬﺎ
َ ُ َﻻ
َ َ ْ ُ اﻻ
ّٰ ﻳﮑﻠ ِّ ُﻒ
ً ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
’র সিঠক বুয্ৎপিto লাভ হেব। eকাn িবনেয়র সােথ মানুষ ei েদায়া কের েয, েহ আমােদর েখাদা! eসব
পুণয্কমর্ যা আমরা ভুেল েগিছ তার জনয্ আমােদর ধৃত কেরা না। যােদরেক তুিম ধৃত করেছা - আমােদর
পিরণিত তােদর মত কেরা না। eখােন ‘তােদর পিরণিত িদo না’ ei েদায়া আমরা িবেdাহী বা সীমাল নকারী
aথবা েতামার িনেদর্েশর pিত rেkপহীন িছলাম বেল নয়। বরং িবsৃিত aথবা ভুল-trিটর কারেণ যা মানব
pকৃিতর aংশ। কােজi আমােদর পk েথেক যিদ েকান ভুল- ািn হেয় থােক তাহেল আমােদরেক তােদর মেধয্
গণয্ কেরা না যারা e aপরােধ aভয্s িছল।
তারপর eকাn িবনেয়র সােথ eকজন মু’িমন ei েদায়াo কের েহ েখাদা! আমােদরেক েসজনয্ পাকড়াo কেরা
না যা আমরা পিরকিlতভােব o েজেন- েন কিরিন। বরং আমােদর dারা ei কমর্ সংঘিটত হoয়া আমােদর বুঝার ভুল। আর আমােদর কাছ েথেক a ীকার িনেয়েছা - েয েবাঝা আমােদর uপর aপর্ণ কেরেছা তার
পিরণিতo েযন পূবর্বতর্ী জািতর মেতা না হয় বরং আমােদরেক আমােদর a ীকার পালেনর েতৗিফক দাo।
নতুবা যারা জবাবািদিহর সmুখীন হেয়িছল আমরাo তােদর দলভূk হেত পাির।
তারপর েখাদা তা’লার eকথা বলা সেtto েয, আিম কােরা uপর সাধয্াতীত েবাঝা aপর্ণ কির না, িকnt eকজন
সিতয্কার মু’িমন eবং আlাh তা’লার ভেয় ভীত বয্িkর কাজ হেc, sীয় িবনয় pকাশ করতঃ েখাদা তা’লার
কােছ তঁার েসi কথার বরাত িদেয় েদায়া করা েয, েকাথাo আমার কমর্ফল, সাধয্াতীত েকান পরীkা o েবাঝা
আবার আমার uপর চািপেয় না েদয়। তাi সবর্দা আমায় মাজর্না কেরা। আমােক সবর্দা েতামার kমার চাদের
আবৃত রােখা েযন আিম েতামার রহমত েথেক aংশ েপেত থািক, আর েয iমােমর pিত ঈমান আনার েতৗিফক
আমায় িদেয়েছা তঁার uপর সবর্দা েযন aটল থািক eবং তা েযন সবর্দা দৃঢ়তর করেত থািক। আমার dবর্লতা
েযন আমার শtrেদরo - আমার ঈমান িবন করার সুেযাগ না েদয় aথবা আমার কারেণ আমার ধমর্ eবং
জামােতর েযন েকান kিত না হয়।
aেনক সময় eক বয্িkর ভুল েগাটা জামাতেক পরীkায় েফলেত পাের। তাi ‘আমরা’ বেল সকল মু’িমনেক
জামাতবdভােব পরsেরর জনয্ েদায়ার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন যােত েদায়ার সবর্াtক pভাব পেড়
eবং pেতয্েকর sয়ং িনেজেক পিবt করার o দায়-দািয়t aনুধাবেনর pিত মেনােযাগ িনবd হয় আর জামাতo
দৃঢ় িভিtর uপর pিতি ত হেয় শtrর সকল aিন হেত রkা পায়।
আlাh তা’লা আমােদরেক পুেরা শিk-সামথর্ িদেয় সকল িশkার uপর pিতি ত হoয়ার েতৗিফক িদন। িন য়
আlাh তা’লা আমােদর শিk-সামথর্ o েযাগয্তােক দৃি েত েরেখi তা সmাদন করার িনেদর্শ িদেয়েছন। আমরা
েযন eকi aবsােন িsর-sিবর না থািক বরং সকল শিkসামেথর্o েkেt আlাh তা’লা আমােদর unিত েদয়া
aবয্াহত রাখুন আর জামাতবdভােবo েযন আমরা unিতর রাজপেথ drততার সােথ েসাপান মাড়ােত পাির।
আlাh তা’লা আমােদর েতৗিফক দান কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs –লnন, iuেক)
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