ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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‘হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েলখনীর আেলােক জামাত pিত ার uেdশয্ eবং আমােদর করণীয় সmেকর্
grtপূণর্ নসীহত’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
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* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

اﻫﺪﻧﺎ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِّ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط
ucারণঃ 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)
hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, হযরত আকদাস মসীh মouদ (আ.) িবিভn সময় জামাতেক েয নসীহত কেরেছন
eেত জামাত pিত ার uেdশয্ সmেকর্ বেলেছন আর পাশাপািশ জামােতর সদসয্েদর দািয়েtর pিতo িতিন
মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেছন। দািয়t পালন eবং ei uেdশয্ aজর্েনর লেkয্ কৃত েচ া-pেচ ার ফেল জামােতর
uপর িক পিরমান আlাh তা’লার ফযল বিষর্ত হেব তার pিতrিতo আlাh তা’লা তঁােক o তঁার জামাতেক
িদেয়েছন। আlাh তা’লা ei জামাতেক কত unিত িদেবন তাo তঁােক জািনেয়েছন। eর সূেt eখন আিম
আপনােদর সmুেখ িকছু কথা তুেল ধরেবা, যােত আমােদর দািয়েtর pিত আমরা সেচতন থািক eবং e দািয়t
পালেনর পাশাপািশ আমরা আlাh তা’লার ৈনকটয্ eবং সntি aজর্নকারী হেত পাির। েসসব কলয্ােণর utরািধকারী
হেত পাির যা জামােতর সােথ যুk থাকার ফেল আমরা লাভ করেবা। জামাত pিত ার uেdশয্ o লkয্ বণর্না করেত
িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
ei যুগo আধয্ািtক যুেdর যুগ, শয়তােনর সােথ যুd আরm হেয়েছ। শয়তান sীয় pতারণা eবং পুেরা
শিk িদেয় iসলােমর dেগর্র uপর আkমণ করেছ eবং েস iসলামেক পরাs করেত চাiেছ। িকnt েখাদা
তা’লা eখন শয়তােনর সবর্েশষ যুেd তােক িচরকােলর জনয্ পরাs করার িনিমেt ei জামাতেক pিত া
কেরেছন। েসৗভাগয্বান িতিন িযিন eেক িচনেত পােরন বা সনাk কেরন।
eরপর hযূর (আi.) বেলন, আমরা আlাh তা’লার pিত কৃতj, েকননা িতিন তঁার aপার aনুgেহ আমােদরেক ei
ু েষর পুেণয্র কলয্ােণ ei
জামােত anভুর্k হবার েতৗিফক িদেয়েছন। আমােদর মধয্ হেত aেনকেক তােদর পূবর্পr
জামাতেক েচনার েতৗিফক িদেয়েছন eবং আমরা আhমদী পিরবাের জn িনেয়িছ। আবার aেনকেক আlাh তা’লা
sয়ং বয়’আত কের ei জামােত anভুর্k হবার েতৗিফক িদেয়েছন। ei জামাত আজ পযর্n kমবধর্নশীল আর
বাড়েতi থাকেব, iনশাআlাh তা’লা। আমরা েযন েসi িবেশষ দলভুk হi যারা শয়তােনর িবrেd iসলােমর
সবর্েশষ যুেd জয়ী হেয় আlাh তা’লার সntি aজর্নকারী হেয়েছ। eকারেণi আজ আমােদর মধয্ হেত aেনকেক
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িবিভn েদেশ কিঠন পিরিsিত o িবপদাপেদর সmুখীন হেত হয়, েকননা আমরা e যুেগর iমামেক েমেনিছ। িকnt
eকিট মহান uেdশয্ eবং লkয্ পূরেণর েkেt আমােদর ei সামানয্ তয্াগ েকানi মূলয্ রােখ না। হযরত মসীh
মouদ (আ.) আমােদরেক সবর্দা eসব পরীkা o িবপদাপদ সmেকর্ aবিহত কেরেছন। যা তঁার aগিণত রচনায়
আজo আমােদর জনয্ সংরিkত রেয়েছ। িতিন (আ.) eকsােন বেলন,
e সময় আমােক যারা েমেনেছন তােদরেক বাহয্ত িনজ pবৃিtর সােথ চরম যুd করেত হেc। aেনক সময়
তার াতৃt বnন েস িছn হেত েদখেব। তার পািথর্ব বয্বসা-বািণেজয্র পেথ বঁাধা বা anরায় সৃি করা হেব,
তােক গািল-গালাজ নেত হেব, তার uপর aিভসmাত বষর্ণ করা হেব। িকnt িতিন eসব িকছুর িবিনময় বা
pিতদান আlাhর কাছ েথেক পােবন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) েয কথা বেল েগেছন বতর্মান যুেগ িবিভn েদেশ তা আমরা hবh পূণর্ হেত েদখিছ। আর
আজo েযসব আhমদী কুরবানী করেছন িনি তrেপ তারা আlাh তা’লার পk েথেক পুরsার বা utম pিতদান
পােবন। বতর্মােন িবেশষভােব পািকsােন eবং পািকsােনর পর ভারেতo a-আhমদীরা নবাগত আhমদীেদর uপর
চরম িনযর্াতন চালােc। আlাh তা’লার সntি র লেkয্ আপনারা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বািহনীেত েযাগ
িদেয়েছন। তাi িনজ ঈমানেক দৃঢ় কের আlাh তা’লার কােছ দৃঢ় পদেkপ eবং aিবচলতা কামনা করত সবর্দা eবং
pিত মুহূেতর্ ৈধযর্ eবং বীরt pদশর্ন কrন। আlাh তা’লার সমীেপ aিধক িবনত েহান। চুড়াn িবজয় হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর জামাতi লাভ করেব, iনশাআlাh তা’লা। েযভােব িতিন (আ.) বেলেছন, ei শয়তানী eবং
িবেdাহী শিkেক পরাভূত করার জনয্ আlাh তা’লা ei জামাত pিত া কেরেছন। িকnt eকিট িবষয় আমােদর সবর্দা
মেন রাখেত হেব আর তা হেলা, বিহ:শtrেক পরাs করার জনয্ আভয্nরীণ শtr eবং শয়তানেক দমন করেত হেব।
েকননা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ যুk থাকার ফেলi আমােদর িবজয় বা সফলতা আসেব, বািহয্ক
েকান uপকরণ dারা নয় বরং েদায়ার মাধয্েম। আর েদায়া গৃহীত হবার জনয্ sয়ং িনেজেক েখাদা তা’লার icানুযায়ী
পিরচািলত করা pেয়াজন। e জনয্ নফেসর িজহাদ আবশয্ক। e pসে নসীহত করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ
(আ:) আমােদরেক বেলন,
pবৃিtর তাড়না িশrকসম। eটা hদয়েক পদর্াবৃত কের। যিদ মানুষ বয়’আতo কের তবুo eিট তার জনয্
েহঁাচেটর কারণ হয়। আমােদর জামােতর িশkা হেc, মানুষ েযন pবৃিtর তাড়না পিরহার কের িব dিচেt
খঁািট েতৗহীেদর uপর pিতি ত হয়।
সুতরাং eকজন আhমদীর জনয্ আবশয্ক, সবর্pকার বয্িksাথর্ o pবৃিtর তাড়না েথেক আপন hদয়েক পিবt কের
আlাh তা’লার েতৗহীদ pিত ার কােজ বয্াপৃত হoয়া।
হযরত মসীh মouদ (আ.) aনয্t বেলন,
আlাh তা’লা িব েক েখাদাভীr eবং পিবt জীবেনর দৃ াn েদখােত iেc কেরেছন আর েস uেdেশয্i
িতিন ei জামাত pিত া কেরেছন। িতিন পিবtতা কামনা কেরন eবং eকিট পূত-পিবt জামাত গঠন করাi
তঁার aিভpায়।
সুতরাং বতর্মান িবে িনলর্jতা চরম rপ ধারণ কেরেছ। আlাhর aিধকার pদােনর pিত কােরা মেনােযাগ েনi আর
আlাhর বাnার pাপয্ aিধকােরর pিতo কােরা েকান দৃি েনi। সবর্t ৈনরাজয্ o aশািn িবরাজমান। আজ
মুসলমানরা েখাদার নাম িনেয়, ধেমর্র নােম aপর মুসলমােনর গলা কাটেছ। আlাh তা’লা eেদরেক িবেবক
খাটােনার েতৗিফক িদন।
hযূর আেনায়ার (আi.) eরপর বেলন: েসসব আhমদী, যােদরেক আlাh তা’লা sাcnয্ pদান কেরেছন; তারা
aেনক সময় আhমদী হবার uেdশয্ ভুেল বেস eবং pেয়াজনািতিরk পািথর্ব কেমর্ জিড়েয় পেড়। জামাতী রীিতনীিত eবং iসলামী িশkার pিত দৃি রাখা হয় না বেল িবিভn aিভেযাগ আেস। েতৗহীদ pিত ার জনয্ যা সবেচেয়
grtপূণর্ কাজ আর মানব সৃি র uেdশয্, aথর্াৎ iবাদত করা eবং নামােযর িহফাযত করা, eর pিত যথাথর্
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মেনােযাগ েদয়া হয় না। aতeব বড়i ভেয়র বয্াপার হেব, আমােদর মধয্ হেত েকান eকজেনর dবর্লতাo েযন
তােক আlাh তা’লার ei িনেদর্েশর সতয্য়নকারী না বানায়,
ِ
أﻫﻠﻚ
ٌ َ َ إﻧﻪ
ٍ َ ﻏﲑ
َ ِ ْ َ ‘ ﻟ َ ْ َﺲ ِﻣ ْﻦেস েতামার পিরবারভুk নয়’, ﺻﺎﱀ
ُ َّ ِ ‘িন য় েস aিত aসৎকমর্পরায়ণ।’ (সূরা হূদ: 47)
ُ ْ َ ﻋﻤﻞ

আlাh না কrন, েখাদা তা’লার দৃি েত কখনi েকান বয়’আত gহণকারীর পদমযর্াদা েযন eমন না হয়। eকথা েন
ভেয় আমােদর শরীেরর েলাম দঁািড়েয় যাoয়া uিচত। আlাh তা’লা আমােদরেক েসi কমর্ করার েতৗফীক িদন যা
তঁার দৃি েত সৎকমর্। আমরা িনেজেদর মেত, sয়ং িনেজেক মনগড়া পুেণয্র মাপকািঠেক যাচাi না কির বরং পুেণয্র
েসi uc মােন aিধি ত হবার েচ া কির যা e যুেগর iমাম তঁার জামােতর কােছ pতয্াশা কেরেছন।
িতিন (আ.) বেলন,
যতkণ পযর্n আমােদর জামাত tাকoয়া aবলmন না করেব ততkণ তারা মুিk পােব না। েখাদা তা’লা
তােদরেক িনরাপtা িদেবন না। যিদo েখাদা তা’লা জামাতেক pিতrিত িদেয়েছন েয িতিন জামাতেক eসব
িবপদাবলী হেত (eখােন েpেগর uেlখ করা হেয়েছ) িনরাপদ রাখেবন। িকnt eেkেto শতর্ িনধর্ারণ
ٍ ْ ُ ِ ﻢإﳝﺎ
কেরেছন, ﺑﻈﻠﻢ
ْ ُ َ َ ِ ﻟﻢ َﻳﻠ ْ ِ ُﺴﻮا
ْ َ aথর্াৎ যারা িনেজেদর ঈমানেক aনয্ােয়র সােথ িমি ত কেরিন তারা িনরাপtা

লাভ করেব। eরপর ( اﻟــﺪارগৃেহর চতুঃসীমা) সmেকর্ pিতrিত িদেয়েছন। eেkেto শতর্ আেরাপ কেরেছন
েয ‘ilাlাযীনা আলাo িমন iসিতকবািরন’ eখােন ‘আলাo’ শেbর aথর্ হেc, িবনেয়র সােথ েয ধরেনর
আনুগতয্ করা uিচত তা না করা। যতkণ পযর্n মানুষ িব d িচেt সিতয্কার িসজদা বা আনুগতয্ বেল তা
না করেব ততkণ পযর্n েস ei dার বা গৃেহর চতুঃসীমায় anভুর্k নয় আর তার মু’িমন হবার দাবী
মূলয্হীন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) aনয্t বেলন,

আমােদর জামােতর সদসয্রা যিদ সিতয্কার aেথর্i জামাতবd হেত চায় তাহেল তােদর eকিট মতুয্
aবলmন করা uিচত। pবৃিtর আকাkা eবং pবৃিtর তাড়না েথেক িনেজেক রkা কের eবং আlাh
তা’লােক সবিকছুর uপর agািধকার pদান কের। কপটতা eবং aনথর্ক কেমর্র ফেল মানুষ ংস হেয় যায়।
সুতরাং আমােদর সবর্দা আিtক িবে ষণ করা uিচত।
eরপর িনেজর েয িচt ফুেট uঠেব েসi েমাতােবক সংেশাধেনর েচ া করা। pেতয্েকর নফস েযন sয়ং তােক
সংেশাধেনর pিত ধািবত কের।
হযরত মসীh মouদ (আ.) তঁার িpয় জামােতর সদসয্েদর নসীহত করেত িগেয় eকsােন বেলন,
pেতয্ক aেচনা বয্িk যার সােথ েতামার সাkাত হয় েস েতামার মুখাবয়ব েদেখ eবং েতামার আচারবয্বহার, aভয্াস, ৈধযর্-দৃঢ়িচtতা eবং ঐশী িনেদর্শাবলীর pিত aনুশীলন পযর্েবkণ কের, তা িকrপ। যিদ
utম না হয় তাহেল েস েতামার মাধয্েম েহঁাচট খােব। সুতরাং e িবষয়gেলােক sরণ রােখা। েখাদা তা’লা
eখন সতয্বাদী বা িব াসীেদর জামাত গঠন করেছন। সুতরাং আমােদরেক সেতয্র দৃ াn sাপন করা
pেয়াজন।
সতয্ কী? eর বয্াখয্া করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
যখন সাধারণভােব মানুষ সতয্বািদতা eবং সতয্া য়ীেক ভালবােস eবং সতয্েক জীবন চলার পেথ পােথয়
কের েনয় তখন ei সতয্বািদতাi েসi মহান সতয্েক আকষর্ণ কের যা েখাদা তা’লােক দশর্ন করায়।
aতeব মানুষ যখন েখাদােক দশর্ন কের তখন েখাদা তা’লার eকtবােদর মা’েরফত বা তttjানo েস লাভ কের।
আর আlাh তা’লার মা’েরফত যখন লাভ হয় তখন eর পূণর্ আনুগেতয্র pিতo সবর্দা দৃি িনবd থােক। আlাh
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তা’লােক ভালবাসার সিতয্কার jান লাভ হয়। সব ধরেনর িশrক eর pিত ঘৃণা-িবেdষ জেn। আlাh তা’লার
সিতয্কার বাnা হবার সিঠক jান লাভ হয়। আlাh তা’লার খািতের ৈধযর্ eবং বীরেtর সােথ সব ধরেনর িবপদাপদ
eবং dঃখক সহয্ করার শিk সৃি হয়। আlাh তা’লার uপর িনভর্রতা জেn। সবর্pকার unত আচার-আচরণ করার
pিত মেনােযাগ িনবd হয়। েমাটকথা আlাhর aিধকার eবং বাnার pাপয্ aিধকার pদােনর লেkয্ সেতয্র unত
দৃ াn sাপেনর জনয্ সবর্দা eবং pিতিট মুহূতর্ েচি ত থােক।
hযূর (আi.) বেলন, আlাh কrন যােত আমােদর মধয্ হেত pেতয্েক হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামােতর
েসi বয্িkবেগর্র মেধয্ গণয্ হi যারা tাকoয়ার পেথ পিরচািলত eবং তােদর মেধয্ গণয্ হi যােদর সmেকর্ হযরত
মসীh মouদ (আ.) বেলন,
েখাদা তা’লা ei পাপাচািরতার আgন েথেক eকিট জামাতেক রkা করার eবং তােদরেক মুtাকী o
িন াবানেদর দলভুk করার সংকl কেরেছন।
ei মুtাকীেদর দল েকানিট! েস pসে িতিন (আ.) বেলন,
যারা বয়’আত aনুযায়ী ধমর্েক পািথর্বতার uপর pাধানয্ েদয়।
বয়’আত করার aথর্ হেc, বয়’আেতর শতর্াবলী পালন আর েস aনুযায়ী িনেজেক গড়ার েচ া করা। আlাh কrন
যােত আমােদর মধয্ হেত pেতয্েক ধমর্েক পািথর্বতার uপর pাধানয্ িদেয় েসi মুtাকীেদর দলভূk হi eবং হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আেতর সিতয্কার তাৎপযর্ েযন aনুধাবন কির, যা িতিন বণর্না কেরেছন। কখনo
বয্িkগত আকাkা পূরণকেl eবং আিমেtর কারেণ আমরা আlাh তা’লার িনেদর্শাবলীেক েযন uেপkা না কির।
aনয্েদর জনয্ aনুকরণীয় আদশর্ েহান।
িতিন (আ.) eকsােন বেলন,
আমােদর aনুসারীেদর uপর eমন eক যুগ আসেব যখন unিতর পর unিত হেব িকnt eিট জািন না তা
আমার যুেগi হেব নািক আমােদর পের হেব। েখাদা তা’লা pিতrিত িদেয়েছন, বাদশাh েতামার কাপড়
হেত আিশস aেnষণ করেব। সুতরাং eিট aবশয্i পূণর্ হেব। eিট েখাদা তা’লার সুnত বা রীিত, pথেম
িনেজর জনয্ িতিন eকিট দিরd ে ণীেক িনবর্াচন কেরন eরপর তারা সফলতা eবং unিত লাভ কের।
আমােদর aনুসারীরা ধনী বা সmদশালী নয়। eটা েদেখ আমরা েমােটo আ যর্ হিc না। eরা aবশয্i
সmদশালী হেব। িকnt পিরতাপ eজনয্, যিদ eরা সmদশালী হয় তাহেল েসসব েলাকেদর মত ধমর্ সmেকর্
uদাসীন হেয় পািথর্বতােক আবার pাধানয্ না িদেয় বেস।
e হেলা হযরত মসীh মouদ (আ.) কিথত মূল শbাবলী। জামাত unিত করেবi, iনশাআlাh তা’লা। িকnt ei
unত aবsায় েপঁৗেছ েকাথাo পািথর্ব জগতেক আবার pাধানয্ না িদেয় বেস আর আlাh তা’লার বয্াপাের uদাসীন
না হয়। আlাh তা’লা pেতয্ক আhমদীেক িনজ দায়-দািয়t পালেনর েতৗফীক িদন। হযরত মসীh মouদ (আ.)
িনজ জামােতর কােছ েয আশা-আকাkা বা pতয্াশা েরেখেছন েসi মাপকাঠীেত যথাথর্ভােব utীণর্ হবার েতৗফীক
িদন। pেতয্ক েসi মnকমর্ েথেক িনরাপদ রাখুন েয সmেকর্ িতিন িচিnত িছেলন। আlাh কrন আমরা েযন সবর্দা
তঁার েদায়ার utরািধকারী হi।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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