ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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*  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟ 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 ْﳌ
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﻐﻀ ﻮب
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

ucারণ: আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh oয়া রাসূলhু আmা বা’d
ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম। আলহামd িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক
iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া iয়য্াকা নাসতাঈন iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব
আলাiহীম oয়ালাy েযায়াlীন। (আমীন)

ِ ً ﺮان
ِ ِ رﻣﻀﺎن َّ ِ ْ ٓ ﻧ
ِ ِ َ ﻓﻤ ْﻦ
َّ ﻣﻨﻜﻢ ا
ٍ ٰ ِّ َ ﻠﻨﺎس و ﺑ
ﻟﺸ ﻬ ْ َﺮ
َ ْ اﳍﺪى َوا ْ ُﻟﻔ
ٰ ُ ْ ﻨﺖ ﻣّ ِ َﻦ
ُ ُ ٰ ْ ُﻓﻴﻪِ ا ﻟ ْﻘ
َ َ ۚ ﺮﻗﺎ ِن
َ َ َ َ َﺷﻬ ْ ُﺮ
َ ِ َّ ّ ﻫﺪى ﻟ
ْ َاﻟﺬى ا ُ ْﺰل
ُ ُ ْ َﺷﻬﺪ
ٍ َ ّ َ ﻓﻌﺪةٌ ﻣّ ِ ْﻦ
َّ ِ َ او ﻋ َ ٰ َﺳﻔ َ ٍﺮ
َ ﻟﻌﺴ ﺮ
َ َ ﺑﮑﻢ ا ﻟ ْ ُ ْﺴ َﺮ
ً ْ ِ َ ﮐﺎن ﻣ
ُ ْ ِ ُ وﻻ ﻳ
ُ ْ ِ ُ اﻳﺎم ا ُ َﺧ َﺮ ؕ ﻳ
ّٰ ﺮﻳﺪ
ْ ُ ْ ﺑﮑﻢ ا
ْ َ ﺮﻳﻀﺎ
ْ ََُْ
َ َ ﻓﻠﻴﺼﻤ ُﻪ ؕ وَ ﻣَ ْﻦ
ُ ُ ِ ﺮﻳﺪ
ُ ُ ِ ُ اﻪﻠﻟ
ِ ْ ُِ و
ِ ّ َ ُ ِ َ َ اﻟﻌﺪة
َ ّ ِ ْ ﻟﺘﮑﻤ ﻠ ُ ْﻮا
ﺮون
ُ ْ َ وﻟﻌﻠﮑﻢ
ّٰ وﻟﺘﮑﱪ ُ ْوا
َ ْ ُ ﺗﺸﻜ
َ
ْ ُ َّ َ َ َ ﻜﻢ
ْ ُ ٰ اﻪﻠﻟ َ ﻋ َ ٰ َﻣﺎ َﻫﺪ

e আয়ােতর aনুবাদ হল, ‘রমযান েসi মাস যােত মানুেষর জনয্ eক মহান িদক িনেদর্শক িহেসেব পিবt কুরআন aবতীণর্ করা
হেয়েছ eবং eমন সুs িনদশর্নsrপ যার েভতর েহদায়ােতর িবsািরত বয্াখয্া আর সতয্ o িমথয্ার মােঝ পাথর্কয্সূচক
িবষয়ািদ রেয়েছ। aতeব, েতামােদর মধয্ হেত েয েকu ei মাস পায় তার েরাযা রাখা uিচত, িকnt েয aসুsয্ aথবা সফের
থােক তােক বছেরর aনয্ সমেয় ei গণনা পূণর্ করেত হেব। আlাh েতামােদর জনয্ সাcnয্ চান - কািঠনয্ নয়। িতিন চান,
েতামরা েযন ei গণনােক সাcেnয্ পূণর্ কর eবং িতিন েতামােদরেক েয েহদায়াত দান কেরেছন eর জনয্ েতামরা তঁার মাহাtয্
েঘাষণা কর যােত েতামরা কৃতjতা pকাশকারী হo।’
(সূরা আl বাকারা: 186)

আজ আিম e আয়ােতর pথমাংশ সmেকর্ িকছু বলেবা। রমযান মােসর সােথ পিবt কুরআেনর eকিট িবেশষ সmকর্ রেয়েছ। আিম েয
ِ ِ َ ﺬى ا ُ ﻧ ْ ِﺰل
আয়াতিট েতলাoয়াত কেরিছ তােত আlাh তা’লা sয়ং বেলেছন, ﺮان
ٓ ْ ِ َ ّ رﻣﻀﺎن اﻟ
َ َ َ َ  َﺷﻬ ْ ُﺮeর (আয়ােতর) মাধয্েম s কের
ُ ٰ ْ ُﻓﻴﻪ ا ﻟ ْﻘ
ْ
িদেয়েছন েয, রমযান মােস েরাযা রাখার িবষয়িট eমিনেতi িনধর্ারণ করা হয়িন। বরং, e মােস মহানবী (সা.)-eর pিত পিবt কুরআেনর
মত মহান িকতাব aবতীণর্ হেয়েছ বা aবতীণর্ হেত আরm কেরেছ। হাদীেস uেlখ আেছ েয, pিত বছর রমযােন হযরত িজবরাঈল (আ.)
মহানবী (সা.)-eর কােছ পিবt কুরআেনর নািযলকৃত aংশ সমূেহর পুনরাবৃিt করেতন বা করােতন। েখাদা তা’লার সবর্েশষ o পূণর্া
শিরয়ত e মােস aবতীণর্ হoয়া বা aবতীণর্ হেত আরm হবার দৃি েকাণ েথেক e মাসিটর grt aেনক েবেড় যায়।
aতeব, আlাh তা’লা আমােদরেক েরাযা রাখার িনেদর্শ িদেত িগেয় pথেমi বেলেছন, ‘েতামােদর জনয্ েরাযা িবিধবd করা হল’ eরপর
েদায়া কবুল হবার সুসংবাদ িদেয়েছন। eর পরবতর্ী আয়াতgেলােত রমযান সmিকর্ত আেরা কতক িনেদর্শাবলী pদান কেরেছন eবং eিট
s কেরেছন েয, েকবল েরাযা রাখা eবং iবাদত করাi যেথ নয়, বরং e মােস পিবt কুরআেনর pিতo েতামােদর মেনােযাগ থাকা
চাi; কুরআন পােঠর pিতo েতামােদর মেনােযাগী হoয়া uিচত। েরাযার aসাধারণ grেtর কারণ হল, e মােস eকজন পিরপূণর্ মানেবর
pিত আlাh তা’লা তঁার সবর্েশষ o পূণার্ শিরয়ত নািযল কেরেছন, যা পিবt কুরআন আকাের aবতীণর্ হেয়েছ। েখাদা তা’লার ৈনকটয্
লােভর রীিত o েদায়া করার পdিত েতামরা e কারেণ িশখেত েপেরছ েয, েখাদা তা’লা পিবt কুরআেন েসi রীিত-পdিত িশিখেয়েছন।
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eর মাধয্েমi েদায়া গৃহীত হবার িনদশর্ন pকািশত হয়; কােজi ei িকতাব পাঠ করা eকাn আবশয্ক। রমযান মােস eর িতলাoয়াত করা
eকাn আবশয্ক, যােত সারা বছর eর pিত েতামােদর মেনােযাগ িনবd থােক।
মহানবী (সা.)-eর (জীবেনর) েশষ রমযােন িজবরাঈল (আ.) তঁােক d’বার সmূণর্ কুরআন করীম পুনরাবৃিt কিরেয়েছন। তাi, e সুnেতর
aনুসরেণ eকজন মু’িমেনর সmূণর্ কুরআন (খতম) di বার পাঠ করার েচ া করা uিচত। যিদ (সmূণর্ কুরআন) di বার নাo পাের, তেব
কমপেk eক বার েযন িনেজ aবশয্i পুেরা কুরআন পেড় । eছাড়া দরস eবং তারাবীhর বয্বsা রেয়েছ, তােত েযাগদান কrন eবং
(কুরআন) নুন। aেনেকi কমর্েkেt িগেয় থােকন। তারাo আসা-যাoয়ার সময় িনেজেদর গািড়েত কয্ােসট o িসিড লািগেয় নেত
পােরন। eভােব ei মােস যত েবিশ পিবt কুরআন পাঠ করা, eবং েশানা সmব তা পাঠ করা o েশানা uিচত।
eছাড়া, ধু কুরআন িতলাoয়াতi নয়, বরং eেত বিণর্ত আেদশ-িনেষধসমূহ সnান করা uিচত। eরপর, সারা বছর েসi সnানpাp িবিধিনেষেধর uপর aনুশীলন করার েচ া করা uিচত। aতঃপর eসব িনেদর্শাবলীর েkেt unত েথেক unততর মান aজর্েনর েচ া করা
pেয়াজন। তেবi রমযােনর grto s হেব, আর েরাযা o iবাদত যথাথর্ভােব পািলত হেব। েকননা, েয কাজিট করিছ eর uেdশয্ িক,
eবং েখাদা তা’লা েকন শিরয়েতর িবিভn িশkা নািযল কেরেছন, তা জানা না থাকেল eসব িবিধ-িবধান সিঠকভােব পািলত হেত পাের না;
বরং িক করেত হেব তাo জানা যােব না। যিদ েকবল eিটi েনন েয, ‘তাkoয়ার uপর pিতি ত হo, সৎকমর্ কর’ aথচ eিট জানা না
থােক েয, ‘তাkoয়া কােক বেল আর সৎকমর্i বা কী? তাহেল eিট eকিট an aনুকরণ ছাড়া আর িকছু নয়। রমযােনর িদনgেলােত
বkৃতািদ বা খুতবা েন যিদ চেল যান তাহেল eকিট কাজ হয়েতা হেব, িকnt eর anিনর্িহত uেdশয্ aিজর্ত হেবনা। e জনয্ আlাh তা’লা
ِ
ٖ ِ َ ِ ﻮﻧﻪٗ َﺣ ّ َﻖ
َ ِﻳ
বেলেছন pকৃত মুসলমান তারা, ؕ ﺗﻼوﺗﻪ
ْ َ اﻟﻜﺘﺐ
َ ْ ُ ﻳﺘﻠ
َ
َ ٰ ْ ﻨﻬﻢ
ُ ُ ٰ ْ َ ( اﻟ ّﺬ ْ َﻦ ٰاﺗসূরা আl বাকারা: 122) aথর্াৎ ‘যােদরেক আমরা িকতাব িদেয়িছ
তারা eেক যথাযথভােব িতলাoয়াত কের।’ aথর্াৎ, গভীর মেনােযাগ o aিভিনেবেশর সােথ েযন িনয়িমত িতলাoয়াত o তদনুযায়ী
আমেলরo েচ া করা হয়।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন, বরং পিবt কুরআেনi বিণর্ত হেয়েছ,
‘eেক পিরতয্k বstর নয্ায় পিরতয্াগ কেরা না।’
aতeব, কুরআনেক পিরতয্k বstর মত বজর্ন না কের (eর pিত) aিভিনেবশ করা eবং িতলাoয়াত করার িশkা েদয়া হেয়েছ।
ِ ً
ِ ِ َ ﺬى ا ُ ﻧ ْ ِﺰل
ٍ ٰ ِّ َ ﺎس و ﺑ
আিম েয আয়াতিট িতলাoয়াত কেরিছ, তােত আlাh তা’লা ﺮان
ٓ ْ ِ َ ّ رﻣﻀﺎن اﻟ
ُ
َ َ َ َ  َﺷﻬ ْ ُﺮবলার পর বেলেছন, ﻨﺖ
َ ِ َ ّ ﻫﺪى ﻟ ّﻠﻨ
ُ ٰ ْ ُﻓﻴﻪ ا ﻟ ْﻘ
ْ
ِ
ِ َ ْ ُاﳍ ُ ٰﺪى َوا ْﻟﻔ
ْ  ﻣّ َﻦaথর্াৎ মানুেষর েহদায়ােতর জনয্ aবতীণর্ করা হেয়েছ, eেত েহদায়ােতর িবsািরত িববরণ রেয়েছ আর সতয্ o িমথয্ার
ﺮﻗﺎن
পাথর্কয্সূচক িবষয়ািদo বিণর্ত হেয়েছ। কােজi, যতkণ সিঠকভােব eর িতলাoয়াত না করা হেব, েহদায়ােতর খুঁিটনািটo জানা যােব না,
আর সতয্ o িমথয্ার েভতর পাথর্কয্o সুs হেত পাের না। aতeব, pকৃতপেkয্ েরাযা রাখেত হেল পিবt কুরআন িতলাoয়াত o eর
আেদশ-িনেষধ সmেকর্ aবগত হবার েচ া করা pেতয্ক মু’িমেনর জনয্ আবশয্ক।
পিবt কুরআন পাঠ করা সmেকর্ আlাh তা’লা aনয্t eভােব িনেদর্শ িদেয়েছন েয,

ِ َوا ُﻣِ ﺮت َان ا َ ُﻛ
ِ ِ
ۚ ﺮان
ْ َ َ ۙﲔ
َ ْ ْ ُ ْ ّ
َ ٰ ْ ُوان ا َﺗ ْﻠ ُ َﻮا ا ﻟ ْﻘ
َ ْ ﻮن ﻣ َﻦ ْاﳌ ُ ْﺴﻠﻤ

aথর্াৎ ‘eবং আমােক আেদশ েদয়া হেয়েছ েযন আিম আtসমপর্ণকারীেদর anভূর্k হi eবং কুরআন িতলাoয়াত কির।’

(সূরা আn নামল: 92-93)

aতeব, েখাদা তা’লা েয পূণর্া ীন শিরয়ত মহানবী (সা.)-eর pিত aবতীণর্ কেরেছন, যা আমরা মানার দাবী কির, eকi সােথ যুগ মসীh
o মাহদীেক মানার েঘাষণাo েদi; তাi ei পিরপূণর্ িকতাব, aথর্াৎ পিবt কুরআন যথাযথভােব িতলাoয়ােতর েচ া কrন, eরi নাম
pকৃত আtসমপর্ণ। আর েযখােন ei রমযােন িনয়িমতভােব কুরআন পােঠর a ীকার করেবন eবং পাঠ করেবন, েসখােন ei a ীকারo
কrন েয, রমযােনর পেরo আমরা ৈদিনক eর িতলাoয়াত করব eবং িনেজর pিত িতলাoয়াত করা আবশয্ক কের িনব। eকi সােথ eর
িবিধ-িনেষধ েমাতােবক চলার যথাসাধয্ েচ া করেত হেব। েকননা, eিটi আমােদরেক আlাh তা’লার ৈনকটয্ দান করেব, eবং eিটi
আমােদর রমযান গৃহীত হবার কারণ হেব। হযরত মসীh মouদ (আ.) e িবষয়িটর pিতi িবেশষভােব আমােদর মেনােযাগ আকষর্ণ
কেরেছন।
িতিন (আ.) বেলন:
‘েতামােদর জনয্ আর eকিট grtপূণর্ িশkা ei েয, কুরআন শরীফেক পিরতয্k বstর নয্ায় েছেড় িদo েকননা eেতi
েতামােদর জীবন িনহীত।’ aথর্াৎ eর pকৃত িশkার uপর আমল করা ভুেল েযo না। েকবল পড়া বা িতলাoয়াত করা-i নয়,
বরং eর uপর আমল o থাকা চাi; নেচৎ মৃতবত হেয় যােব। আধয্ািtক জীবন যােক বেল, তা আর থাকেব না। হযরত মসীh
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মouদ (আ.)-eর সােথ কৃত বয়’আেতর a ীকার বৃথা সাবয্s হেব। িতিন (আ.) বেলন, ‘সুতরাং eেক aনাবশয্কীয় বstর মত
পিরতয্াগ কর না।’

পুনরায় িতিন (আ.) বেলন, ‘যারা কুরআনেক সmান করেব, তারা আকােশ সmান লাভ করেব। যারা সকল হাদীস o কথার uপর

কুরআনেক pাধানয্ েদেব, তােদরেক আকােশ pাধয্ানয্ েদয়া হেব।’

(িকশিতেয় নূহ - rহানী খাযােয়ন - 20তম খn - পৃ:13)

আকােশ সmান লাভ করা eবং pাধানয্ পাoয়ার aথর্ িক? তা হেলা, েখাদা তা’লা কৃপা করতঃ িনজ ৈনকটয্ pদান করেবন। েদায়া গৃহীত
হবার িনদশর্ন েদখেব। সমােজর েরাগ-বয্ািধ েথেক ei পৃিথবীেত রkা পােব। aতeব, েযভােব আlাh তা’লা আমােদর বেল িদেয়েছন,
pথম pেচ া যিদ েতামােদর পk েথেক হয়, তাহেল আিমo েতামােদর িদেক ছুেট আসেবা। ei দৃশয্ েদখার জনয্ কুরআনেক আমােদর
সmান িদেত হেব, যথাযথভােব eর িতলাoয়াত করেত হেব, eর িনেদর্শাবলী েমেন চলার েচ া করেত হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) পুনরায় বেলেছন,
‘মানব জািতর জনয্ পৃিথবীেত আজ কুরআন বয্তীত aনয্ েকান ধমর্gn েনi eবং সকল আদম সnােনর জনয্ আজ রসূল (সা.)
বয্তীত aনয্ েকান শাফী (সুপািরশকারী) েনi। সুতরাং, েতামরা েসi মহােগৗরবসmn o pতাপশালী নবীর সােথ েpমসূেt
আবd হেত েচ া কর eবং aনয্ কাuেকi তঁার uপর েকানভােব ে t pদান কর না, েযন আকােশ েতামরা মুিk-pাp বেল
পিরগিণত হেত পার। sরণ েরেখা! pকৃত মুিk েয েকবল মৃতুয্র পরi pকািশত হয় তা নয়, বরং pকৃত মুিk পািথর্ব জগেতi
sীয় েজয্ািতঃ pকাশ কের থােক। মুিk pাp েক? েস-i েয দৃঢ় িব াস রােখ, আlাh সতয্ eবং মুহাmদ (সা.) তঁার eবং তঁার
সমs সৃি র মােঝ েযাজক sানীয় (aথর্াৎ সুপািরশকারী)। eবং আকােশর িনেচ তঁার সমমযর্াদাসmn আর েকান রসূল েনi eবং
কুরআেনর সমতুলয্ আর েকান gn েনi। aনয্ কাuেকi আlাh তা’লা িচরকাল জীিবত রাখেত চানিন, িকnt তঁার ei মেনানীত
নবী িচরকােলর জনয্ জীিবত। তঁােক িচরকাল জীিবত রাখার জনয্ আlাh তা’লা ei বয্বsা কেরেছন েয, তঁার শরীয়ত িভিtক
আধয্ািtক কলয্াণেক িকয়ামত পযর্n জারী েরেখেছন। পিরেশেষ তঁার আধয্ািtক কলয্াণ েপঁৗছােনার জনয্ ei মসীh মouদেক
পৃিথবীেত েpরণ কেরেছন, যার আগমন iসলােমর pাসাদেক পূণর্া করার জনয্ aতয্াবশয্ক িছল। েকননা, ei পৃিথবী লয় হবার
পূেবর্i মুহাmদী িসলিসলার জনয্ eকজন আধয্ািtক gেণর মসীেহ্ক েpরণ করা আবশয্ক িছল েযভােব মূসায়ী িসলিসলার জনয্
তা করা হেয়িছল।’
(pাgk - পৃ: 13-14)

aতeব, eিট আমােদর েসৗভাগয্ েয, আমরা ei মুহাmদী মসীhর জামাতভূk হেয় আlাh তা’লার পূণার্ শিরয়েতর মযর্াদােক বুঝার
a ীকার কেরিছ যা পিবt কুরআন আকাের আমােদর কােছ সুরিkত আেছ। মহানবী (সা.)-eর খতেম নবুয়ত পদবীর বুৎপিt লাভ
কেরিছ, িকnt aনয্ানয্ মুসলমানরা eেtেক বি ত। aতeব, ei সmান আমােদরেক aনয্েদর মােঝ সতnt কের আর পিবt কুরআেনর
িশkােক বুঝা, eর তttেক aনুধাবন eবং eর pকৃত সmানেক আপন hদেয় pিতি ত করার pিত আমােদর দৃি আকষর্ণ কের। বরং
আমােদর pেতয্ক কথা o কােজ েযন eিট pকাশ পায়। আমােদর pেতয্ক কথা o কােজ যিদ eর বিহঃpকাশ না ঘেট, তেব eিট
apেয়াজনীয় বstর নয্ায় েছেড় েদয়া ৈব-িক।
আর আিম পূেবর্i বেলিছ, ভিবষয্dাণী িহেসেব erপ পিরিsিতর কথা েখাদা তা’লা sয়ং পিবt কুরআেন বণর্না কেরেছন। সূরা আl
ফুরকােন আlাh তা’লা বেলন,

َ
ﻮرا
َ ٰ ﺬوا
ََ
َّ ِ ﺮب
ُ ْ َ ﺮان
ُ ْ وﻗﺎلَ ا ﻟ َّﺮ ُﺳ
ْ ُ َ ان ﻗ َﻮْ ِ ْ ّاﲣ
َ ٰ ْ ُﻫﺬا ا ْﻟﻘ
ِّ َ ٰ ﻮل ﻳ
ً ْ ﻣﻬﺠ

aথর্াৎ, ‘আর রসূল (সা.) বলেব েহ আমার pভু-pিতপালক! িন য় আমার জািত ei কুরআনেক apেয়াজনীয় বstর মত
পিরতয্াগ কেরেছ (েছেড় িদেয়েছ)। ’
(সূরা আl ফুরকান: 31)

পাঠ কের িঠকi িকnt তদনুসাের কাজ কের না। aতeব, eিট aতয্n uৎকnার বয্াপার আর pেতয্ক আহমদীর জনয্ িচnনীয় িবষয়।
কারণ, কুরআেনর aনুশাসন িশেরাধাযর্ করার জনয্i েতা আlাh তা’লা আমােদরেক যুগ iমামেক মানার েসৗভাগয্ িদেয়েছন। আমােদরেক
ei aনুপম িশkানুসাের িনেজেদর জীবন aিতবািহত করার েচ া করেত হেব। aতeব, e সুমহান eবং aননয্ gnেক apেয়াজনীয় বstর
নয্ায় পিরহার করা হেত রkা পাoয়া মূলতঃ িনভর্র কের ei পিবt কুরআেনর িতলাoয়াত eবং েসi িশkার uপর pিতি ত হoয়ার uপর।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e সmেকর্ eক sােন বেলেছন:
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‘sরণ েরখ! কুরআন শরীফ pকৃত কলয্াণরাজীর uৎসsল eবং মুিkর সিতয্কার uপায়। যারা পিবt কুরআেনর uপর আমল
কের না eিট তােদর িনেজেদরi ািn। যারা eর uপর আমল কের না তােদর eকিট দল eেত িব াসi রােখ না uপরnt তারা
eেক েখাদা তা’লার ঐশীবাণী মেন কের না। eরা aেনক দূের পেড় আেছ। িকnt যারা eিটেক আlাh তা’লার (কালাম) বাণী
eবং মুিkর িনরাময়ী eক বয্বsাপt বেল িব াস কের, তারা যিদ eর uপর আমল না কের তেব eিট কত আেkপ o
পিরতােপর িবষয়। eেদর েভতর aেনক eমনo আেছ যারা সারা জীবেন কখেনা eিট পেড়o িন। aতeব, যারা েখাদা তা’লার
বাণী সmেকর্ eমন uদাসীন o rেkপহীন, তােদর দৃ াn eমন eকজন মানুেষর মত - েয জােন aমুক ঝণর্ািটর পািন aতয্n
sc, সুিম , সুশীতল, aেনক েরােগর মেহৗষধ eবং আেরাগয্।’

(তারা জােন েয, eিট aতয্n সুিম পািনর ঝনর্া। ঠা া o িমি পািন যা aেনক েরােগর জনয্ িচিকৎসাsrপ)
eবং ‘তার ei িনি ত jান রেয়েছ, িকnt ei সুিনি ত jান থাকার পরo িপপাসাতর্ হoয়া eবং িবিভn pকার বয্ািধেত
আkাn হoয়া সেtto েস (ঝণর্ার) কােছ যায় না। eিট তার কতবড় dভর্াগয্ o ajতা। aথচ তার েসi ঝণর্া েথেক তৃিp সহকাের
পান করা আর eর সুsাদ o িনরাময়ী পািনেক uপেভাগ করা uিচত িছল। িকnt জানা সেtto েস তা েথেক eক aেjর নয্ায় দূের
aবsান কেরেছ। আর যতkণ পযর্n না মৃতয্ু eেস তােক ংস কের ততkণ পযর্n েস eর েথেক দূের aবsান কের। ei
বয্িkর aবsা েথেক িশkা gহণ করা uিচত। বতর্মােন মুসলমানেদর aবsা eমনi। তারা জােন, ei কুরআন শরীফi সমs
unিত o সফলতার চািবকািঠ, যার uপর আমােদর আমল করা uিঠত। িকnt না! eর pিত rেkপi করা হয় না। eক বয্িk েয
পরম সহানুভূিত o িহতাকা ীতার েpরণা িনেয় e িদেক ডােক আর িনছক সহানুভূিতi নয় বরং েখাদা তা’লার িনেদর্শ o iি ত
aনুযায়ী eর pিত আহবান কের তঁােক িমথয্াবাদী o দাjাল (কাযয্াব o দাjাল) aিভিহত করা হয়।’

(হযরত মসীh মouদ (আ.) িনেজর সmেকর্ বলেছন যখন আিম eকাn েবদনার সােথ েতামােদর aথর্াৎ মুসলমানেদরেক
আমার িদেক আhান কেরিছ েয, পিবt কুরআেনর uপর আমল কেরা তখন আমােক কাযয্াব, িমথয্াবাদী o দাjাল আখয্া েদয়া
হয়)
িতিন (আ.) বেলন, ‘ei জািতর জনয্ eর েচেয় কrণ aবsা আর িক হেত পাের।’
িতিন (আ.) বেলন, ‘মুসলমানেদর uিচত িছল, আর eখনo তােদর ei ঝণর্ােক eক মহান িনয়ামত মেন করা uিচত eবং eর

মূলয্ায়ন করা আবশয্ক। eর মূলয্ায়ন হেলা, eর িশkার uপর আমল করা eরপর তারা বুঝেত পারেব েয, েখাদা তা’লা কীভােব
তােদর িবপদাপদ o সমসয্াবলী দূর কেরন। হায়! মুসলমানরা যিদ বুঝেতা আর িচnা করেতা েয আlাh তা’লা তােদর জনয্
eকিট পুেণয্র পথ খুেলেছন আর তারা e পেথ পিরচািলত হেয় যিদ লাভবান হত!
(মলফুযাত - 4থর্ খn - রাবoয়াh েথেক pকািশত - পৃ: 140-141)

ei udৃিতেত, েযখােন হযরত মসীh মouদ (আ.) মুসলমানেদর aবsার িচt a ন কেরেছন আর পিরতাপ কেরেছন, েসখােন আমােদর
দািয়to েবেড় যায়। ei আকষর্ণীয় িশkােক িনেজেদর জীবেন আমােদর eতটা pিতফিলত করা uিচত, যােত কতক মুসলমান েগাি র
aপকেমর্র কারেণ aমুসলমানরা iসলাম o কুরআেনর pিত a ুলী িনেদর্েশর েয ধৃ তা েদখায় েস সুেযাগ েযন আর না থােক। আহমদীেদর
বয্বহার েদেখ তারা েযন িনেজেদর ধয্ান-ধারণােক পিরবতর্ন করেত বাধয্ হয়। আর আlাh তা’লার কৃপায় aেনক আহমদী আেছন যারা
পিবt কুরআেনর aনুপম িশkা জগেতর সামেন তুেল ধের, মানুেষর সামেন তুেল ধের। আlাh তা’লার ফযেল যখনi আমােদর জলসা বা
েসিমনার হয় তােত পিবt কুরআেনর িশkা uপsাপন করা হয় ফেল aমুসলমানরা pকােশয্ e aিভমত বয্k কের েয, iসলামী িশkার
ei েচহারা আজ আমরা pথমবার েদখলাম। aতeব, আমরা যিদ e িবষয়gেলােক ৈদনিnন জীবেন pিতফিলত কির, তাহেল েকবলমাt
িশkা েশানােনাi নয় বরং eর বয্বহািরক দৃ াn pদশর্নকারীo হেবা।
aনুrপভােব, আহমদীেদরেক s-s গিnেত মুসলমানেদর কােছo ei িশkা eভােব েপঁৗছােনার েচ া করা uিচত েয, েতামরা আমােদর
সােথ মতিবেরাধ রাখেত চাo রােখা, িকnt iসলােমর নােম iসলােমর uৎকষর্ িশkার dনর্াম কেরা না। েতামােদর জনয্ eেতi মুিk িনিহত।
েতামরা ধুমাt পিবt কুরআনেক মানার (েমৗখীক) দাবী কেরা না, বরং eর িশkার pিত aিভিনেবশ কর। হযরত মসীh মouদ (আ.) েয
aবsােক িচিhত কেরেছন, আর মুসলমানেদর েয সব িবপদাপদ o সমসয্ািদর কথা বণর্না কেরেছন, তা আজo েসভােবi িবদয্মান রেয়েছ
বরং aেনক েkেt মুসলমানেদর aবsা aিধক েশাচনীয়। আর যতkণ পযর্n পিবt কুরআনেক িনেজেদর জীবন িবধান িহেসেব aবলmন
না করেব, ততkণ পযর্n ei সমসয্াদী o িবপদস ুল যুগ েথেক মুসলমানরা িন ৃিত পােব না। েকবল iসলােমর নাম জপেলi iসলাম
pিতি ত হয় না। iসলােমর aনুপম িশkাi eর েসৗnেযর্র পিরচয়। েকান আেলম িনজ েথেক পিবt কুরআেনর তফসীর করেত পাের না,
যতkণ পযর্n েখাদা তা’লার পk েথেক তােক েসi পnা না িশখােনা হয়। আর e যুেগ তা আlাh তা’লা তঁােকi িশিখেয়েছন যঁােক eরা
দাjাল (pতারক), কাযয্াব (িমথয্াবাদী) না জািন আরo কত িকছু বেল!
আlাh তা’লাi eেদর pিত কrণা কrন আর তােদরেক কাnjান িদন। আর আমােদরেক পিবt কুরআন যথাযথ িতলাoয়াত o eর
িশkার uপর পূেবর্র েচেয় aিধক সেচতনতার সােথ pিতি ত হবার েতৗিফক দান কrন। আমরা েযন eর সmান pিত াকারী হi o eেক
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সবর্দা ে t েদi। ei সmান কীভােব pিতি ত হেব আর eেক কীভােব pাধানয্ েদয়া যায় তা আিম পূেবর্i বেলিছ। e সmেকর্ sয়ং
পিবt কুরআন িবিভn sােন িবিভn িশkার আদেল আমােদরেক িদক িনেদশর্না িদেয়েছ।
আিম eখােন সংেkেপ কতক আয়াত বা আয়াতাংশ uপsাপন করিছ। আlাh তা’লা কত সুnরভােব (eেত) পিবt কুরআেনর মযর্াদা eবং
eর সুমহান িশkা সmেকর্ িদক িনেদশর্না pদান কেরেছন। আজ হয়েতা e িবষয়িট েশষ হেব না, aথর্াৎ েয িদকটা আিম বণর্না করেত চািc
তা েশষ হেব না; নতুবা পিবt কুরআন eমন eক সমুd, যিদ মানুষ তা বণর্না করা আরm কের তা কখনo েশষ হবার নয়। িনজ িনজ
েযাগয্তা aনুযায়ী মানুষ যখন e িনেয় pিণধান কের িনতয্ নতুন রহসয্ udািটত হেত থােক।
সবর্ pথম িবষয় হেলা - পিবt কুরআন পাঠ করার আদব বা রীিত িক? আর পিবt কুরআন পােঠর পূেবর্ মন-মিs েক কীভােব পিরsার
করা uিচত? েস সmেকর্ pসে আlাh তা’লা বেলন:

َّ ﺑﺎﻪﻠﻟِ ﻣِ َﻦ ا
ِ ِ َّ ﻟﺸ ﻴ ْ ٰﻄ ِﻦ ا ﻟ
ﺮﺟﻴﻢ
ْ ِ َ ْ َ ﺮان
ََِ
َ ْ َ َ ﻓﺎذا ﻗ
ّٰ ِ ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ
َ ٰ ْ ُﺮات ا ْﻟﻘ
ْ

‘সুতরাং যখন তুিম কুরআন পাঠ কেরা তখন িবতািড়ত শয়তান েথেক আlাhর সাহাযয্ pাথর্না কেরা।’
(সূরা আn নাhল: 99)

আমরা জািন েয, মানুষেক তাkoয়ার পথ েথেক িবচুয্ত করার বয্াপাের শয়তান pকাশয্ েঘাষণা িদেয়েছ, eকিট েখালা চয্ােল িদেয়েছ।
আর পিবt কুরআন eমন eক gn যার pিতিট akর েখাদার পােন পেথর িদশা েদয় আর তাkoয়ার uপর pিতি তকারী eবং আlাh
তা’লার িদেক যাবার পথ েদিখেয় থােক। তাi েখাদা তা’লা বেলেছন - যিদ তুিম েখাদা তা’লার ৈনকেটয্র unত মােন aিধি ত হেত চাo
আর পিবt কুরআেন বিণর্ত িশkা বুঝেত চাo, তাহেল পিবt কুরআন পাঠ করার পূেবর্ িন ার সােথ আlাh তা’লার িনকট e pাথর্না কর,
েযন িতিন েতামােক শয়তােনর কুমntণা o আkমন হেত রkা কেরন, আর যা তুিম পড়ছ েস িশkার uপর pিতি ত হবার সামথর্ দান
কেরন। েকননা eিট eমন eক aমূলয্ ধনভাnার, যা পযর্n েপঁৗছার পেথ শয়তান হাজােরা pিতবnকতা সৃি করেব।
aতeব, যিদ শয়তােনর খpর েথেক বঁাচার জনয্ েদায়া না কর তাহেল তুিম বুঝেতi পারেব না - শয়তান েতামােক আlাh তা’লার বাণী
বুঝার েkেt কখন - কীভােব বঁাধা িদেয়েছ। শয়তােনর খpের পড়ার কারেণ আlাh তা’লার কালাম (বাণী) হoয়া সেtto e কালাম পেড়
েতামরা িনেদর্শনা লাভ করেত সkম হেব না। তাi, pথম িবষয় হেলা- আlাh তা’লার আ েয় eেস আnিরকভােব পিবt কুরআন পাঠ
করা, aনয্থায় eিট বুঝেব না। তাi আlাh তা’লা eক sােন বেলেছন,

aথর্াৎ ‘ei কুরআন যােলমেদরেক েকবল kিতেতi বৃিd কের।’

ِ ِ ُ ْ ِ َ وﻻ ﻳ
َ ّ ِ اﻟﻈﻠﻤﲔ
ﺧﺴﺎرا
ََ
َ ْ ّٰ ﺰﻳﺪ
ً َ َ اﻻ
(সূরা বনী iসরাঈল: 83)

aথচ মু’িমনেদর জনয্ eিটi কলয্ােণর মাধয্ম।
পুনরায় আlাh তা’লা বেলন:

ِ ِ ٰ ْ ُﻋﻠﻴﻜﻢ َﻓﺎ ﻗ ْ َﺮءوا ﻣﺎ ﺗ َ َ َّﺴ َﺮ ﻣِ َﻦ ا ﻟ ْﻘ
ِ َ َ ّ ﻳﻘﺪر اﻟ ّ َﻴ َﻞ واﻟﻨ
ِ ّٰ
ﻮن
ُ ْ ﲢﺼ
ُ ْ ُ ان ﻟ َّ ْﻦ
ْ َ ﻋﻠﻢ
ْ َ ﻋﻠﻢ
َ ُْ
َ ْ ُ ّ َ ُ ُ واﻪﻠﻟ
َ
ْ ُ ْ َ َ ﻓﺘﺎب
َ َ َ ﻮه
َ
ُ ْ ان َﺳﻴ َ ُﻜ
َ َ ؕ ﺮان
َ َ ؕ ﻬﺎر
ِ
ِ ْ َ ْ ﻮن ِﰱ
ِ ْ َ ﻮن ﻣِ ْﻦ
ۙ ِاﻪﻠﻟ
ْ َ ﺮون
ّٰ ﻓﻀﻞ
َ ْ ُ اﻻرض ﻳ َ ْ َﺘﻐ
َ ْ ُ ﻣﻨﻜﻢ ﻣَّ ْﺮ ٰ ۙ َوا ٰ َﺧ
ْ ُ ْ
ْ َ ْ ُ ﻳﻀ ِﺮ ﺑ

aথর্াৎ, ‘আlাh রাত o িদেনর পিরমাণেক িনধর্ারণ কেরন (আয়ােতর pথমাংশ আিম েছেড় িদিc)। eবং িতিন জােনন েতামরা
কখনo সময় গণনা করেত পারেব না, সুতরাং িতিন েতামােদর pিত সদয় দৃি পাত করেলন। aতeব েতামরা কুরআন েথেক
যতটা সmব আবৃিt কর। িতিন eিটo জােনন েয, েতামােদর মেধয্ কতক aসুsয্ হেব eবং কতক আlাhর aনুgহ aেnষেণ
ভূপৃে মন করেব।’
(সূরা আl মুyযােmল: 21)

eরপেরo কতক িদকিনেদর্শনা রেয়েছ। eর পূেবর্র আয়ােত তাহাjুেদর (নফেলর) pিত মেনােযাগ আকৃ করা হেয়েছ। আlাh তা’লা
বেলন - eেত কুরআেনর যতটা মুখs আেছ তা পাঠ কর, eছাড়া aিভিনেবেশর uেdেশয্ যতটুকু কুরআন পড়েত পার - ততটুকু পড়া
ِ ٰ ْ ُ ﺗ َ َ ّ َﺴ َﺮ ﻣ ِ َﻦ ا ﻟ ْﻘeর aথর্ িনছক eিটi করা uিচত নয় েয, যতটুকু আমােদর মুখs আেছ ততটুকুi
uিচত। eকজন মু’িমেনর eিটi কাজ ﺮان

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

যেথ - তাi পেড়িছ eর েবিশ মুখs করার pেয়াজন েনi। aথবা (কুরআন সmেn) যতটুকু িশেখিছ তাi যেথ , eর েবিশ েশখার pেয়াজন
েনi; বরং যতদূর সmব, eেkেt eিগেয় যাবার েচ া করা uিচত।
ِ ( َﻓﺎ ْﺳ َﺒ ِﻘُ ﻮا اﳋ ْ َ ْﲑসূরা আl মােয়দা: 49) aথর্াৎ পুণয্কেমর্ pিতেযািগতা কর। আর যতkণ পযর্n
আlাh তা’লা aপর eকsােন বেলেছন, ات
َ
পিবt কুরআেন বিণর্ত পুণয্ বা েনকী সmেকর্ jান লাভ না হেব, েকাn েকাn কাজেক পিবt কুরআন পুণয্কমর্ বেলেছ তা যিদ জানা না
থােক তাহেল pিতেযািগতা করা কীভােব সmব হেত পাের? aতeব, কুরআন করীম পাঠ করা, েশখা o eর uপর িচnা o pিণধান করা
eকাn আবশয্ক।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর uপর iলহাম হেয়িছল, ‘আল খাir কুlhু িফল কুরআন’ aথর্াৎ সকল আিশস o কলয্াণ পিবt কুরআেন
িনিহত রেয়েছ।
aতeব, eখােন ‘তাiয়াস্সার’ (যতটা সmব) aথর্ ei নয় েয, আর েশখার pেয়াজন েনi, যা মুখs আেছ তাi যেথ ! বরং িনেজর
েযাগয্তা o jান kমাnেয় বৃিd করা uিচত, যােত পিবt কুরআন েথেক utেরাtর aিধক কলয্াণ লাভ করা সmব হয়। eছাড়া aনয্ানয্
aবsার কথাo কুরআেন uেlখ রেয়েছ, েযমন েতামরা aসুsয্ থাকেব, েরাগাkাn হেব িকংবা সফের েগেল পিরিsিত aনুযায়ী নামায
েছাট-বড় হয়, কুরআন (পােঠ) কমেবিশo হেয় থােক। িকnt eর aথর্ কখেনাi ei নয় েয, কুরআন যতটুকু িশেখিছ - িশেখিছ আর েশখার
pেয়াজন েনi।
আlাh তা’লা বেলেছন,

‘aথবা eরেচেয় িকছু বাড়াo আর সুলিলত কেn কুরআন পাঠ কেরা।’

ِ ْ َ ﺮان ﺗ
ِ َ َ َاو ِزد
ِ ِ ّ َ َ ﻋﻠﻴﻪ
ً ؕ ﺮﺗﻴ ْﻼ
َ ٰ ْ ُورﺗﻞ ا ْﻟﻘ
ْ ْ ْ
(সূরা আl মুyযােmল: 5)

aথর্াৎ, eমনভােব িতলাoয়াত কেরা েযন eক eকিট শb s o পির ারভােব ucািরত হয়, েবাঝা যায় আর সুলিলত কেn পাঠ করা হয়।
তাড়াhেড়া কের পেড় িনলাম eমনিট েযন না হয়। েযমন পূেবর্o eকবার আিম বেলিছ, aনয্ানয্ মুসলমানরা তারাবীhেত eত drত
েতলাoয়াত কের েয, িকছুi েবাঝা যায় না।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন:
‘সুলিলত কেn পিবt কুরআন িতলাoয়াত করাo iবাদত।’
(আl হাকাম - 24 মাচর্, 1903)

eকিট হাদীেস eেসেছ, হযরত সাঈদ িবন আবু সাঈদ (রা.) বণর্না কেরন, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk সুলিলত কেn কুরআন পাঠ কের না, েস আমােদর anভূর্k নয়।’
(সুনান আবু দাuদ)

aনয্t আlাh তা’লা বেলেছন:

ِ ُ َ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻣﺂ ا َﻧ ْ َﺰل
ِ َُواذ ْﻛ
ِ
ِ ّٰ ﻧﻌﻤﺖ
ٖ ِ ﻳﻌﻈﻜﻢ
ِ ِ ْ ِ ْ اﻟﻜﺘﺐ
ؕ ﺑﻪ
َ َ ْ ﺮوا
ْ ُ ّ
َ َ ْ ُ ْ َ َ اﻪﻠﻟ
َ
َ ِ ٰ ْ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣّ َﻦ
ْ ُ ُ َ واﳊﻜﻤﺔ
ْ ْ َ َ

aথর্াৎ, ‘eবং েতামরা আlাh তা’লার েসi িনয়ামতেক sরণ কর - িকতাব o pjা েথেক যা িতিন েতামােদর pিত aবতীণর্
কেরেছন, যdারা িতিন েতামােদর নসীহত কেরেছন।’
(সূরা আl বাকারা: 232)

aথর্াৎ, পিবt কুরআেন আlাh তা’লার েযসব িনেদর্শ রেয়েছ তার সবi েতামােদর জনয্ আlাh pদt িনয়ামত। সূরা নূেরর pারেm বেল
িদেয়েছন, েতামােদর েয িনয়ামত দান করা হেয়েছ তােত িবিভn িদকিনেদর্শনা রেয়েছ; তা িনেয় িচnা-ভাবনা কেরা। যতkণ পযর্n পাঠ না
করেব, ততkণ পযর্n ঐ িনয়ামতরািজ সmেকর্ jান লাভ করেত পারেব না - তা বুঝেব না। aতeব, পিবt কুরআন পাঠ করা মূলতঃ
uপেদশ gহণ করা আর eকজন মু’িমেনর জনয্ eিট eকাn আবশয্ক। েকননা eিটi মানুষেক তাkoয়ার েkেt unত কের।
আlাh তা’লা aপর eকsােন বেলন:
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ِ
ٖ ِ ٰ ٰ ﺮوا
ِ َ ْ َ ْ اﻳﺘﻪ َوﻟ ِ َ َﺘﺬَ ﻛَّ َﺮ ُاو ﻟ ُ ْﻮا
اﻻﻟﺒﺎب
ۤ ْ ُ َّ ﻴﺪَ ﺑ
ٌ َ ٰ ُ اﻟﻴﻚ
َ ْ َ ِ ﺰﻟﻨﻪ
ّ َ ّ ِ ﻣﱪك ﻟ
ُ ٰ ْ َ ْ ﻛﺘﺐ ا َﻧ
ٌ ٰ

‘আমরা েতামার pিত ei কলয্াণময় gn (কুরআন) aবতীণর্ কেরিছ, যােত েলােকরা eর আয়াতসমূহেক aনুধাবন কের আর
ধীসmn বয্িkগণ িশkা gহণ কের।’
(সূরা সাদ: 30)

aতeব, পিবt কুরআেনর মানয্কারী o eর পাঠকi বুিdমান বা ধীসmn। িক কারেণ বুিdমান? eজনয্ েয, eেত িবগত সকল নবীর িশkা
সমূেহর েসসব িবষয়ািদo সিnেবিশত হেয়েছ যা আlাh তা’লা বলবৎ রাখেত েচেয়েছন, েযgেলা যুেগাপেযাগী সিঠক িশkা। আর বতর্মান
o ভিবষয্ৎ িশkামালা aথবা েসসব িবষেয়রo uেlখ রেয়েছ, যা িকয়ামত পযর্n মানব জািতর জনয্ আlাh তা’লা pেয়াজনীয় মেন
কেরেছন, aথর্াৎ িতিন মহানবী (সা.)-eর pিত তা aবতীণর্ কেরেছন। aতeব, পিবt কুরআন েয েঘাষণা িদেয়েছ তার pিত aিভিনেবশ
কেরা, িশkা gহণ কেরা, েকননা eিটi বুিdমােনর কাজ। e েঘাষণার uপর আমরা তখনi pিতি ত হেত পারেবা, যখন sয়ং আমরা e
িশkা িনেজরা িশেরাধাযর্ করেবা।
eরপর িতলাoয়াত কীভােব েশানা uিচত e সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন,

ِ َ ﺮان َﻓﺎ
ِ
ﻮن
ََِ
ْ ُ ٰ ْ ُواذا ﻗُ ِﺮئ َ اﻟ ْﻘ
َ ْ ُﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗُ ْﺮ َﲪ
ْ ُ َ ّ َ َ ﺳﺘﻤﻌُ ْﻮا َﻟﻪٗ َوا َ ْﻧﺼﺘ ُ ْﻮا
‘eবং যখন পিবt কুরআন িতলাoয়াত করা হয়, তখন েতামরা তা গভীর মেনােযােগর সােথ েশান eবং িনরব থাক, েযন
েতামােদর uপর aনুgহ করা হয়।’
(সূরা আl আ’রাফ: 205)

pিতিট আহমদীর hদেয় পিবt কুরআেনর pিত ei মযর্াদা বা সmান সৃি করেত হেব, আর িনেজেদর সnান-সnিতর মােঝo eর grt
s করেত হেব। aেনেকi aসতকর্তা pদশর্ন কের, িতলাoয়ােতর সময় বয্িkগত আলাপচািরতায় মg থােক, েকান েকান বািড়র িটিভেত
aেনক সময় কুরআন িতলাoয়াত হেত থােক aথচ ঘেরর েলাকজন বয্িkগত কথা-বাতর্ায় মশgল থােক। িনরবতা aবলmন করা uিচত,
হয় িনরেব িতলাoয়াত নুন, aথবা জrরী কথা বলার pেয়াজন হেল, যিদ eকাn কথা না বলেলi নয় তেব িটিভর আoয়াজ বn কের
িদন। aমুসলমানেদর েpkাপেটo eকi িনেদর্শনা রেয়েছ, যিদ িনরবতার সােথ e কালাম (কুরআন) েশােন, তেব তারাo বুঝেত পারেব
েয, কীrপ মহান বাণী eিট। আlাh তা’লা e কারেণ তােদর pিতo কrণা করতঃ েহদায়াত o পথpদশর্েনর বয্বsা করেবন। aতeব,
আlাh তা’লার কালামেক িনরবতার সােথ না o বুঝার, আর েবিশ েবিশ আlাh তা’লার রহমত লােভর মানেস আমােদর মােঝ গভীর
সেচতনতা সৃি করা uিচত।
eরপর aনয্t আlাh তা’লা বেলেছন:

ِ َ ّ ِ ؕ ﺗﻄﻐ َﻮا
ِ
َ َ ﻣﻌﻚ
َ َ َ ﺗﺎب
َ ْ ِﻛﻤﺎ ۤا ُﻣ
ْ ِ َ ﻮن
َ ْ َ ﲟﺎ
َ ْ ُ ﺗﻌﻤ ﻠ
َ ٗاﻧﻪ
ْ ْ َ وﻻ
َ َ ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ
َ َ ﺮت وَ ﻣَ ْﻦ
ْ َْ َ
ٌ ﺑﺼﲑ
‘aতeব েতামােক েযভােব িনেদর্শ েদয়া হয়, তুিম eর uপর দৃঢ়ভােব pিতি ত হo, আর তারাo েযন pিতি ত হয়, যারা
েতামার সােথ তtবা কেরেছ আর সীমািতkম কেরা না, িন য়i আlাh তা’লা ঐ সmেn সিবেশষ aবগত যা েতামরা কর।’
(সূরা হূদ: 113)

eিট সূরা hেদর আয়াত। ei িনেদর্শ ধু মহানবী (সা.)-eর জনয্i িছল না, eমিনেতo মহানবী (সা.)-eর pিত যত িনেদর্শ aবতীণর্
হেয়েছ তা তঁার umত o তঁার মানয্কারীেদর জনয্i। িকnt eখােন িবেশষভােব মু’িমন o aনুেশাচনাকারীেদর anভূর্k করা হেয়েছ, aথর্াৎ
সমুদয় িনেদর্েশর uপর (িনেজরাo) দৃঢ়ভােব pিতি ত হo eবং aনয্েদরo করাo। আেরকিট িবষয় sরণ রাখ, েকবলমাt iবাদেতর
uপেরi িনভর্র করেব না, বরং মূল িবষয় সnান কর যা eর pাণ, আর তা হল, আlাh তা’লার সntি লাভ করা। েখাদা তা’লা মহানবী
(সা.)-েক e িনেদর্শ িদেয় বেলেছন, যারা e দাবী কের েয, আমরা তoবা কেরিছ, তারাo েযন আlাh তা’লার িনধর্ািরত সীমােরখা সmেn
aবগত হয় eবং বুেঝ। আর e সmেকর্ েবিশ েবিশ jান লাভ কের, uপরnt কখেনাi eিট ল ন করার sধর্া না েদখায়, তেবi আlাh
তা’লার সntি লাভ হেত পাের। eেkেt আমােদর আর eকিট দািয়t হেলা - িনজ সnান-সntিতর eমনভােব তরিবয়ত করা, যােত তারা
আlাh তা’লার e কালামেক বুঝার, pিণধান করার o িনেজেদর জীবেন e িশkা বাsবায়েন সেচ হয়।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বয্াখয্া করেত িগেয় eকsােন বেলন:
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‘আমার গভীর আেkপ হয় যখন েদিখ েয, মুসলমানরা মৃতয্ু সmেকর্ িহnুেদর মতo সেচতন নয়। রসূলl
ু াহ (সা.)-েক েদখ!
ِ
ِ
।
।
েকবল eকিট িনেদর্শ ﺮت
َ ْ ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ ﻛ َ َﻤﺎ ۤ ا ُ ﻣ
ْ َ ْ َ ’i তঁােক বৃd কের িদেয়েছ মৃতয্ু র কত গভীর uপলিb তঁার aবsা েকন eমন
হেয়িছল? েকবল e জনয্, যােত আমরা eেtেক িশkা gহণ কির।’

মহানবী (সা.)-eর pিত যখন e িনেদর্শ আেস তখন িতিন (সা.) বেলন, e আয়াতিট আমােক বৃd কের িদেয়েছ। েকন
(বেলেছন)? েযন তঁার মানয্কারী umত eেtেক িশkা gহণ কের। িতিন (সা.) তােদর কথা িচnা করেতন। িতিন (আ.) বেলন,
‘রসূেল করীম (সা.)-eর পুত পিবt জীবেনর eর েচেয় বড় আর কী pমাণ হেত পাের েয, আlাh তা’লা তঁােক সেবর্াtম পথ
pদশর্ক তথা িকয়ামত পযর্n েগাটা িবে র জনয্ মেনানীত কেরেছন। িকnt তঁার জীবেনর সমs ঘটনাবলী eকিট বয্বহািরক
িশkার সমি । েযভােব পিবt কুরআন আlাh তা’লার uিk িভিtক gn আর pাকৃিতক িনয়মাবলী (কানুেন কুদরত) হেc তঁার
বয্বহািরক gn, aনুrপভােব মহানবী (সা.)-eর জীবন eকিট বয্বহািরক gn যােক পিবt কুরআেনরi বয্াখয্া o িবে ষণ বলা
যায়।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.), সূরা হূদ:113, 2য় খn - পৃ: 704)

e িবষেয় আেরা বয্াখয্া করেত িগেয় িতিন (আ.) বেলেছন:
‘রসূলl
ু াh (সা.) মানুেষর িজjাসার utের বেলন, সূরা হূদ আমােক বৃd কের িদেয়েছ। েকননা ei িনেদর্েশর মাধয্েম aেনক
grদািয়t আমার uপর aিপর্ত হেয়েছ। মানুেষর িনেজর যতটুকু সmকর্ আেছ, sয়ং িনেজেক িঠক করা আর আlাh তা’লার
িনেদর্শাবলী পূণrেপর্ aনুসরণ করা সmব। িকnt aনয্েদরেকo aনুrপ বানােনা সহজ কাজ নয়। eর মাধয্েম আমােদর িpয় নবী
(সা.)-eর সুuc মযর্াদা eবং পিবt করণশিk সmেকর্ ধারণা করা যায়। েদখুন িতিন (সা.) ei িনেদর্শ কত সফলrেপ পালন
ِ َ ّ ﺮﺟﺖ ِﻟﻠﻨ
কেরেছন। সmািনত সাহাবীেদর eমন eকিট পিবt জামাত pিত া কেরেছন যােদরেক ﺎس
ْ َ ﺘﻢ
ْ َ ِ ﺧﲑ َ ُاﻣّ َ ﺔٍ ا ُ ْﺧ
ْ ُ ْ ُ( ﻛসূরা আl
ِ
iমরান: 111) বলা হেয়েছ আর ؕ ﻋﻨﻪ
ّٰ َ َ( ّرসূরা আl মােয়দা: 120) eর uপািধ তারা লাভ কেরেছন। তঁার
ُ ْ َ ور ُﺿ ْﻮا
ْ ُ ْ َ ُ اﻪﻠﻟ
َ َ ﻋﻨﻬﻢ
জীবdশায় পিবt মদীনােত েকান মুনািফক বা কপট িছল না। েমাটকথা, eমন সফলতা িতিন লাভ কেরেছন যার দৃ াn aনয্
েকান নবীর জীবন চিরেত েদখা যায় না। eেত আlাh তা’লার uেdশয্ eিটi িছল েয, ‘ ধু কথার মােঝ িবষয় সীমাবd থাকা
uিচত নয়।’ েকননা (তা যিদ) েকবল কথার ৈখ ফুটােনা eবং েলাক েদখােনা পযর্ni যিদ িবষয়িট সীমাবd থােক তেব আমােদর
o aনয্েদর মােঝ পাথর্কয্ িক থাকল? aনয্েদর uপর কী িবেশষt থাকেব?’
(আl হাকাম - 5ম খn, নাmার - 29, 10 আগ , 1901 - পৃ: 1 eবং pাgk - পৃ: 704-705)

aতeব, আজ আমােদর জনয্o eকi কথা pেযাজয্, েকবল বুিল সবর্s হেলi চলেব না বরং আlাh তা’লার িনেদর্শাবলী বুেঝ েস aনুযায়ী
িনেজেদর জীবনেক পিরচািলত করার েচ া করা uিচত, েকননা eিটi আlাh তা’লার িনেদর্শ। েযমন eকsােন িতিন বেলন:

َ ُ ُﺗﺒﻌ
َ ٌ ٰ ﺰﻟﻨﻪ
وﻫﺬا ِ ٰ ٌ ﻧ
ۙ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗُ ْﺮ َﲪ ُ ﻮْ َن
َ ٰ َ
ْ ِ ّ ﻣﱪك َﻓﺎ
ْ ُ َّ َ َ ﻮه َوا ّﺗﻘُ ْﻮا
َ ُ ُ ٰ ْ َ ْ َ ﻛﺘﺐ ا

‘eবং eিট eকিট আিশষমিnত িকতাব, যা আমরা নািযল কেরিছ, সুতরাং েতামরা eর aনুসরণ কর আর তাkoয়া aবলmন কর
েযন েতামােদর pিত দয়া করা যায়।’
(সূরা আl আn’আম: 156)

আরo eকিট িবষয় যা আমােদর সমােজর জনয্, শািn o িনরাপtার জনয্ আবশয্ক তা আিম eখােন uেlখ করিছ, যিদo পূেবর্i uেlখ
করা আবশয্ক িছল, আlাh তা’লা বেলন,

ِ
ِ ِ ْ َ ٰ َ رﺑﻜﻢ ﻋ
ِ َ ِ َ اﻧﻪٗ ﻣ َ ْﻦ
ِ َ ّ ﺟﺂءك
َّ َ ۙ َ ﺮﲪﺔ
ﻨﻜﻢ
ْ ُ َ ﻮن ِﺑﺎ ٰﻳ ٰ ِ َﻨﺎ
َ َ َ واذا
ََِ
َ ْ َ ّ ﻧﻔﺴﻪ ا ﻟ
َ ْ ُ اﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ﻳ ُ ْﺆ ﻣﻨ
ٌ ٰ َ ﻓﻘﻞ
ْ ُ ْ َ َ ﺳﻠﻢ
ْ ُ ْ ﻋﻤﻞ ﻣ
ْ ُ ُ ّ َ ﻛﺘﺐ
َ َ َ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ٍ َ ﻮءا ِﲜ
ِ
ٖ ِ ْ َ ﺛﻢ َﺗﺎب ﻣِ ْ ۢﻦ
َ ّ َ َ ﺑﻌﺪه َوا َ ْﺻﻠ َ َﺢ
رﺣﻴﻢ
ُ َ ٗﻓﺎﻧﻪ
ٰ َ ۢ ً ٓ ْ ُﺳ
ٌ ْ ﻏﻔ
ٌ ْ َّ ﻮر
َ َّ ُ ﻬﻠﺔ

‘যারা আমােদর আয়াত সমূেহর pিত ঈমান eেনেছ তারা যখন েতামার িনকট আেস তােদরেক বল, ‘েতামােদর pিত শািn
বিষর্ত েহাক’। েতামােদর pভু েতামােদর pিত রহমত বষর্ণ করার িবষয়িট িনেজর পk েথেক aবধািরত কের িনেয়েছন। aথর্াৎ,
েতামােদর মধয্ েথেক েকu যিদ ajতা বশতঃ মn কাজ কের eরপর যিদ েস তoবা কের eবং সংেশািধত হয়, তাহেল িন য়
আlাh aতীব kমাশীল, পরম দয়াময়।’
(সূরা আl আn’আম: 55)
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aতeব, ei aনুপম িশkাi সমােজর েসৗnযর্ বৃিd কের। যিদ পরsরেক শািnর বাণী েpরণ করেত থােকন তাহেল পারsিরক িবেdষ,
aিভেযাগ eবং দূরt আপনা-আপিন দূর হেয় যােব, আর হoয়া uিচৎ। eর ফেল েযসব ভাi-ভাi পরsর িববােদ িলp, eবং যােদর
মােঝ িবিভn aসেnাষ রেয়েছ, তােদর েভতর আেপাষ হেয় যােব। আমােদর দাবী হেলা, আমরা আহমদী eবং পিবt কুরআেনর pিত
পিরপূণর্ িব াস রািখ, আর eর িশkা aনুযায়ী জীবন যাপেনর েচ া কির। p হেলা, কুরআন বেল - মীমাংসা কর, তাসেtto েকান েকান
েkেt aসntি র বিহঃpকাশ েদখা যায়।
aতeব, িচnা-ভাবনা করা uিচৎ। আর িনেজেদর তুcািততুc sােথর্ পিবt কুরআেনর মহান িশkা eবং eর িনেদর্শাবলীেক জলা িল েদয়া
uিচত নয়। কােজi pেতয্ক আহমদীেক বুেঝ- েন পিবt কুরআন পাঠ করা uিচত। eিট eমন eক সুমহান gn যােত eমন েকান িদক
েনi যা বিণর্ত হয়িন। তাi সমােজর শািn, িনজ আধয্ািtক unিত eবং েখাদার ৈনকটয্ লােভর জনয্o, আমােদরেক পিবt কুরআেনর
িনেদর্শাবলী িচিhত কের তার pিত আমল করার েচ া করা eকাn আবশয্ক। আর eিট তখনi সmব হেব যখন আমরা িনয়িমত কুরআন
িতলাoয়াত করেবা eবং eর pিত গভীর aিভিনেবশ করেবা। আিম পূেবর্i বেলিছ, সব কথা বলা সmব নয়। িকছু uেlখ কেরিছ, বাকী
iনশাlাh আগামীেত বলেবা।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘কুরআন শরীেফর pিত গভীর aিভিনেবশ কেরা - eেত সব িকছু রেয়েছ। পাপ-পুেণয্র িবsািরত িববরণ রেয়েছ আর ভিবষয্েতর
খবরাখবর iতয্ািদo আেছ। ভােলাভােব েজেন রাখ! eিট েসi ধমর্ uপsাপন কের যার uপর েকান আপিt হেত পাের না।
েকননা eর আিশস o ফলসমূহ সকল ঋতুেত সেতজ পাoয়া যায়। iি েল ধমর্েক পিরপূণর্rেপ বণর্না করা হয়িন। eর িশkা েস
যুেগর uপেযাগী হেত পাের, িকnt তা কখেনাi সকল যুগ o সকল পিরিsিত aনুযায়ী নয়। e েগৗরব েকবল পিবt কুরআেনরi,
েকননা আlাh তা’লা eর মােঝ সকল েরােগর িচিকৎসা বাতেল িদেয়েছন আর সকল বৃিtর পিরচযর্া বাতেল িদেয়েছন। eছাড়া
েযসব পােপর কথা uেlখ কেরেছন তা দূর করার uপায়o বেল িদেয়েছন। তাi পিবt কুরআন পাঠ করেত থােকা, eবং েদায়া
aবয্াহত রাখ; আর sীয় আচার-আচরণেক কুরআেনর িশkার aধীনs রাখার েচ া কর।
(মলফুযাত - 5ম খnড, পৃ: 102 - নবসংsরণ)

আlাh তা’লা আমােদরেক কুরআন পড়ার, েবাঝার eবং eর pিত আমল করার েতৗিফক দান কrন। আমরা িনেজরাo েযন eর মাধয্েম
আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেত পাির। িনেজেদর বংশধরেদরেকo কুরআেনর aনুপম িশkার pিত মেনােযাগী কrন eবং তােদর
hদেয় কুরআেনর pিত ভালবাসা সৃি কারী েহান, আমীন।
(জােময়া আহমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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