ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘সাtার’ (পদর্া েপাষণকারী) - pথম aংশ

‘েখাদা তা’লার সাtার ৈবিশ য্ সmেকর্ পিবt কুরআন, হাদীস eবং মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn udৃিতর
আেলােক তtপূণর্ আেলাচনা’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
27েশ মাচর্, 2009iং

 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 ﻟﺮﺟﻴﻢ

ﻧﻌﺒﺪ
َ َ ّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ اﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ ) آﻣﲔ
َ ّ َّ

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, আlাh তা’লার eক নাম সাtার, aিভধােন েলখা আেছ, ‘সাtার’ aথর্ েসi
সtা িযিন পদর্ার আড়ােল আেছন বা িযিন লুিকেয় আেছন। eছাড়াo, আlাh তা’লা সmেকর্ বলা হয়
‘oয়াআlাh সাtাrল uiয়ুব’। aথর্াৎ, আlাh তা’লাi েসi সtা, িযিন ভুল- ািn o dবর্লতােক েগাপন
রােখন। আlাh তা’লা ধু মানুেষর ভুল- ািn o dবর্লতা েগাপনi কেরন না, বরং হাদীেস eেসেছ, আlাh
তা’লা েঢেক রাখা (dবর্লতা) o েগাপনীয়তা পছn কেরন। মুসনাদ আহমদ িবন হাmল eর eকিট হাদীেস
eেসেছ, নবী করীম (সা.) বেলেছন:

َ ّ اﻪﻠﻟ ﻋ ّﺰ
ْ َّ َ َ ﳛﺐ اﳊْ َ َﻴﺎء
َّ ِ
ُ ّ ِ ُ وﺟﻞ
َ َ ّ إن
َ واﻟﺴﱰ

aথর্াৎ, ‘হযরত iয়ালা িবন uমাiয়া বণর্না কেরেছন, মহানবী (সা.) বেলেছন, aবশয্i আlাh তা’লা
লjােবাধ o েগাপনীয়তা পছn কেরন।’ (মুসনাদ আহমদ িবন হাmল, 6 খn, পৃ:163)
eছাড়া আlাh তা’লা কীভােব িনজ বাnার dবর্লতা েঢেক রােখন েস সmেকর্o eকিট হাদীস বিণর্ত হেয়েছ।
সাফoয়া িবন েমাহেরয বণর্না কেরন,
‘eক বয্িk হযরত iবেন oমর (রা.)-েক p করেলন, আপিন রসূলl
ু াh (সা.)-eর কােছ
েগাপনীয়তার িবষেয় িক েনেছন? িতিন বলেলন: মহানবী (সা.) বেলেছন, েতামােদর েকu িনজ
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pভু-pিতপালেকর eতটা িনকটবতর্ী হেব েয িতিন তার uপর রহমেতর ছায়া েফলেবন eবং বলেবন
তুিম aমুক aমুক কাজ কেরছ? েস বলেব, হয্া আমার pভু; আবার বলেবন তুিম aমুক aমুক কাজ
কেরছ? েস বলেব হয্া। আlাh তা’লা তার sীকােরািk িনেয় বলেবন, আিম েসi জগেত েতামার
েদাষ েগাপন কেরিছলাম, আজo (িকয়ামত িদবেস) েদাষ-trিট েগাপন করিছ আর তুিম েয সব মn
কাজ কেরিছেল েসgেলা kমা করিছ।’
(বুখারী-িকতাবুল আদাব-সাতrল মু’িমেন আলা নাফিসহী, হাদীস নাmার: 6070)

আlাh তা’লা বাnার েদাষ-trিট েগাপন রােখন, e pসে হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলেছন,
‘aপরাপর ধমর্ আlাh তা’লা েয aেনয্র dবর্লতা েঢেক রােখন তার ধারণাi uপsাপন করেত পাের
না, তােদর মােঝ (আlাh তা’লা সmেকর্) যিদ eমন িব াস থাকত, uদাহরণsrপ যিদ ি ানেদর
মােঝ aেনয্র েদাষ েগাপন রাখার ধারণা থাকত তেব তােদর মােঝ pায়ি তয্বােদর ধারণাi সৃি হত
না আর eভােব আযর্েদর মােঝo পুনর্জn o জnাnরবােদর িব াস থাকত না। aতeব eকমাt
iসলামi আlাh তা’লার সাtািরয়ােতর e ধারণা uপsাপন কের যার pকাশ e পৃিথবীেতo হয় আর
পরকােলo।’
hযূর বেলন, আlাh তা’লা আপন বাnার েদাষ-trিট েগাপন রােখন, e pসে eকিট দীঘর্ হাদীেস বিণর্ত
হেয়েছ েয,
‘িফির া বাnার েদাষ েগাপন করার পর েস যিদ তoবা কের, তেব আlাh তা’লা তার তoবা gহণ
কেরন eবং তার aপসািরত পদর্া িফিরেয় েদন। বরং pেতয্ক পদর্ার sেল তােক আেরা নয়িট পদর্া
দান কেরন, যােত তার kমার uপকরণ ৈতির হেত থােক, eবং তার dবর্লতা ঢাকা থােক। িকnt বাnা
যিদ তoবা না কের eবং পােপ িলp থােক তখন িফির া বলেব, আমরা তােক কীভােব ঢাকেবা? e
বয্িk eেতা বাড় েবেড়েছ েয আমােদরেকo কলুিষত করেছ। তখন আlাh তা’লা বলেবন, eেক
িন:স েছেড় দাo।’
eরপর, তার সােথ কী বয্বহার করা হয়? হাদীেস েলখা রেয়েছ:
‘আlাh তখন তার সব ভুল-trিট o aপরাধ, তা েস aিত সংেগাপেন কের থাকেলo, তা pকাশ কের
েদেবন।’
aতeব, আমােদরেক সবর্দা েচ া করা uিচত আlাh তা’লা েযন আমােদরেক তoবাকারী বাnা হoয়ার
েতৗিফক দান কেরন, eবং সব সময় েযন আমরা তঁার সাtািরয়াত হেত aংশ েপেত থািক।
হযরত মসীh মouদ (আ.) আlাh তা’লার সাtািরয়াত (েদাষ-trিট েঢেক রাখা) ৈবিশ য্ সmেকর্ বলেত িগেয়
aনয্t বেলন,
‘মািলক iয়াo িমdীেনর কাজ হেলা সফলকাম করা, েযভােব eক বয্িk পরীkার জনয্ aেনক
পির ম কের, pstিত েনয় িকnt পরীkায় di-চার নmেরর ঘাটিত েথেক যায়, জাগিতক আiন o
িনয়মকানুন তােক েকান ছাড় েদয় না, বরং তােক বয্থর্ েঘাষণা কের িকnt আlাh তা’লার রিহিময়াত
তার dবর্লতা েঢেক রােখ eবং তােক সফলকাম কের েদয়। রিহিময়ােত eক ধরেনর েদাষ-trিট
েগাপন রাখার ৈবিশ য্o আেছ।
iসলাম েসi েখাদােক uপsাপন কেরেছ, িযিন সকল pশংসার aিধকারী। e কারেণi িতিন
সিতয্কার দাতা, িতিন রহমান, িতিন েকান কমর্ীর কেমর্র aেপkা না কেরi aনুgহ কেরন। েসi
েখাদার ধারণা iসলাম uপsাপন কেরেছ, িযিন সকল pকার pশংসা পাoয়ার েযাগয্, তঁার মােঝ
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সমs pশংসা eকীভূত। িতিনi eকমাt সtা যার মােঝ e সমs ৈবিশ য্ েকndীভূত হেত পাের, eবং
িতিন eমন দাতা িযিন বাsিবক aেথর্i দাতা আর রহমািনয়ােতর ৈবিশ য্ pকােশর মাধয্েম দান
কেরন। েকu যিদ েকান কাজ নাo কের বা যৎসামানয্ আমল করেলo িতিন aগিণত দান কেরন, eটা
তঁার মািলিকয়াত, িতিন দাতা, রহমান। তঁার মািলিকয়াত কখেনা কখেনা eমন দৃশয্ েদখায় যা তঁার
রহমািনয়ােতর েজয্ািতেত pকাশ পায়। িতিন েকান pকার কমর্ ছাড়াi দান কের েযেত থােকন eবং
ভুল-trিট েঢেক েযেত থােকন।
আিম eখনi বেলিছ, মািলিকয়াত iয়াoিমdীন সফল কের। পািথর্ব রা বয্বsা কখেনা pেতয্ক
িব.e. পাশ বয্িkেক চাকির েদয়ার িন য়তা িদেত পাের না। িকnt আlাh তা’লার সরকার, aতয্n
িনখুঁত, aফুরn ধন ভাnেরর aিধকারী, যঁার কােছ েকান িকছুর aভাব েনi। আমলকারী েস েয-i
েহাক না েকন, িতিন সবাiেক সফলতা দান কেরন। েনকী o পুেণয্র েkেt িকছু িকছু েয dবর্লতা রেয়
যায় িতিন তা েঢেক রােখন।
িতিন তাoয়াব eবং মুসতাhয়ী। আlাh তা’লা তঁার বাnার সহs সহs েদাষ-trিট সmেকর্ aবগত
িকnt pকাশ কেরন না। তেব হয্া, eমন eক সময় আেস যখন মানুষ eতটা ধৃ হেয় পেড় েয পােপর
েkেt সীমা ছািড়েয় েযেত থােক আর আlাh তা’লার লjাশীলতা o aেনয্র েদাষ েগাপন করার
ৈবিশ য্ হেত েস লাভবান হয় না। বরং নািsকতা তার মােঝ মাথাচাড়া েদয় তখন আlাh তা’লার
আtািভমান ei ধৃ েক ছাড় েদয়া পছn কের না িবধায় তােক লাি ত করা হয়।
েমাট কথা, আমার কথার aথর্ হেলা রিহিময়ােত dবর্লতা ঢাকার ৈবিশ য্ আেছ িকnt e েদাষ-trিট
ঢাকার পূেবর্ েকান আমল থাকাo আবশয্ক, eবং e আমেলর মােঝ যিদ েকান কমিত বা ঘাটিত থােক
তখন আlাh তা’লা তঁার রিহিময়ােতর মাধয্েম তা পূণর্ কের েদন।’ (মলফুযাত-1ম খn, পৃ: 126-127,
নবসংsরণ, রােবায়া েথেক pকািশত)

hযূর বেলন, মহানবী (সা.)-e সmেকর্ েদায়া িশিখেয়েছন। হযরত যুবােয়র িবন মুতেয়ম বণর্না কেরন,
আিম হযরত iবেন oমর (রা.)-েক বলেত েনিছ, রসূলুlাh (সা.) e েদায়াgেলা পাঠ করা হেত
কখনi িবরত থাকেতন না েয, ‘েহ আlাh! আমার নgতােক েঢেক দাo, আমার শ াgেলা িনরাপtায়
বদেল দাo, েহ আlাh! তুিম আমােক (ঐ সব িবপদাপদ হেত) িনরাপদ রােখা যা আমার aেg o
প ােত রেয়েছ, ডােন-বােম o uপের রেয়েছ। আিম (ঐ সব িবপদাপদ হেত) েতামার শিkর আ েয়
আসিছ, যা আমােক িনচ েথেক gাস করেত পাের।’
(আবু দাuদ-িকতাবুল আদাব, বাবু মাযা iয়াকুলু iযা আসবাহা-হাদীস নাmার: 5074)

eিট আlাh তা’লার সাtািরয়াত হেত পিরপূণর্ভােব লাভবান হoয়ার েদায়া। মহানবী (সা.)-eর সােথেতা
আlাh তা’লার oয়াদা িছল, িতিন তঁােক সব ধরেনর িবপদাপদ হেত সবর্pকার পাপ হেত িনরাপদ রাখেবন;
বরং িতিন e পযর্n বেলেছন েয, আমার শয়তানo মুসলমান হেয় েগেছ। pকৃতপেk eসব েদায়া আমােদরেক
েশখােনা হেয়েছ। আlাh তা’লা আমােদরেক e িবষয়িটর grt aনুধাবন কের e েদায়াgেলা পাঠ করার o
েস aনুযায়ী আমল করার েতৗিফক দান কrন।
eরপর, e যুেগ মহানবী (সা.)-eর pকৃত েpিমক আমােদরেক েয েদায়া িশিখেয়েছন eরo d’eকিট দৃ াn
uপsাপন করিছ। হযরত মসীh মouদ (আ.) eভােব েদায়া করেতন:
‘েহ আমার দয়ালু o কৃপালু েখাদা! আিম েতামার eক aেযাগয্ সৃি , dরn পাপী eবং uদাসীন। তুিম
আমার হােত aনয্ােয়র পর aনয্ায় হেত েদেখছ িকnt েতামার পk েথেক তুিম aনুgেহর পর aনুgহ
কেরছ। তুিম আমােক uপযর্পুির পাপ করেত েদেখছ aথচ পুরsােরর পর পুরsার িদেয়ছ। তুিম সদা
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আমার েদাষ-trিট েঢেক েরেখছ eবং আমােক েতামার aগিণত পুরsাের ভূিষত কেরছ। আিম
aনুেরাধ করিছ e aধম o পাপীর uপর পুনরায় সদয় হo eবং তার aেযাগয্তা o aকৃতjতােক
kমাসুnর দৃি েত েদেখা। তুিম দয়া পরবশ হেয় আমার e dঃখ েথেক আমােক মুk কর েকননা তুিম
বয্িতত aনয্ েকান পিরtাতা েনi, আমীন সুmা আমীন।’
(মকতুবােত আhমদীয়া, 5ম খn, নাmার: 2-হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা.)-েক েলখা িdতীয় পt-পৃ: 3)

eরপর aনয্t তঁার আর eকিট েদায়া রেয়েছ যা িতিন করেতন:
‘েহ িব pিতপালক! আিম েতামার aনুgেহর কৃতjতা pকাশ কের েশষ করেত পারেবা না, তুিম
িনতাni দয়ালু o সmািনত eবং আমার uপর েতামার aপিরসীম aনুgহ, আমার aপরাধ kমা কের
দাo, যােত আিম ংস না হi। আমার hদেয় েতামার pিত িব d ভালবাসা স ার কর যােত আিম
জীবন লাভ কির। আমার dবর্লতা েঢেক রাখ eবং আমার হােত eমন কাজ করাo যােত তুিম সnt
হo। আিম েতামার পিবt েচহারার েদাহাi িদেয় েতামার দরবাের e িবষয় হেত আ য় pাথর্না করিছ,
আমার uপর েযন েতামার েkাধ বিষর্ত না হয়। আমার pিত দয়া কেরা। iহ o পরকালীন িবপদাপদ
হেত আমায় রkা কেরা। েকননা সকল কলয্াণ o ম ল েতামা হেত িনসৃত হয়, আমীন সুmা আমীন।’
(মলফুযাত, 1ম খn, পৃ: 153, নবসংsরণ, রাboয়া েথেক pকািশত)

eরপর hযূর বেলন, আlাh তা’লার সাtািরয়াত ৈবিশ য্ হেত কলয্াণমিnত হoয়া eবং তঁার কৃপা লােভর
জনয্ মহানবী (সা.) eকজন মু’িমেনর uপর িক দািয়tভার aপর্ণ কেরেছন, e সmেকর্o কেয়কিট হাদীস
uপsাপন করিছ। eক বণর্নায় eেসেছ, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk েকান মু’িমন নারীর সmেমর েহফাযত কের আlাh তা’লা তােক আgন হেত রkা
করেবন।’ (মাজমাuy যoয়ােয়দ, 6 খn, পৃ: 268)
e হাদীসিট আিম িবেশষ কের ঐ সব েলাকেদর জনয্ েবেছ িনেয়িছ যারা sামী-stীর সmেকর্র মােঝ
টানােপােড়ন সৃি হেল পর রেক েদাষােরাপ করা আরm কের, ধু তারাi নয় বরং uভয় পিরবােরর
সদসয্রাo। িবেশষ কের যখন েছেল পেkর আtীয়-sজন েমেয়র uপর বা েমেয়র পিরবােরর uপর aপবাদ
আেরাপ করেত থােক তখন aেনক সময় িবনা কারেণi eসব কের। আlাh তা’লা বেলেছন, েদাষ-trিট েঢেক
রােখা। িকছু কথা সিঠক বা স ত িঠকi আর িকছু কথা ঢাহা aপবাদ েদয়া ৈব িকছু নয়। কখেনা কখেনা েছেল
aথবা েছেল পk কাযা েবােডর্ বা েকােটর্ েমেয়র িবrেd eমন eমন aিভেযাগ আেন যা েদেখ বা নেতo
লjা হয়। aথচ মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘মু’িমন নারীর সmেমর েহফাযত কর তাহেল আlাh তা’লা েতামােক আgন হেত রkা করেবন।’
aেনক সময় sভােবর িমল হয় না বেল িববাহ িবেcদ ঘেট। কারণ যাi েহাক না েকন পৃথক যিদ হেত হয়
েহান িকnt েযসব আপিt utাপন করা হয় েসgেলা ছাড়াo িবেরাধ িমমাংসা করা যায়। কােজi
আhমদীেদরেক e সব িবষয় eিড়েয় চলা uিচত, েস েয পki েহাক না েকন। e হাদীেস দৃ াn srপ নারীর
সmােনর কথা বলা হেয়েছ িকnt পরবতর্ী হাদীেস সবর্জনীন দৃি েকান েথেক eিটেক uেlখ করা হেয়েছ। আবু
সাঈদ খুদরী (রা.) বণর্না কেরেছন: মহানবী (সা.) বেলেছন:
‘েয মু’িমন িনজ ভাi eর েদাষ-trিট েদখার পর তা েঢেক রাখেব আlাh তা’লা তােক জাnােত pিব
করেবন।’ (মাজমাuy যoয়ােয়দ, 6 খn, পৃ: 268)
আর eকিট হাদীেস e িবষয়িট আেরা সুs হেয়েছ, হযরত iবেন oমর (রা.) বেলন, রসূলl
ু াh (আ.)
বেলেছন,
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‘eক মুসলমান aপর মুসলমােনর ভাi, েস তার uপর aতয্াচারo করেত পাের না eবং যখন
সাহােযয্র pেয়াজন হয় তখন তােক eকা পিরতয্াগ করেত পােরনা। েয আপন ভাiেয়র aভাব
েমাচেনর কােজ েচ ারত থােক আlাh তা’লাo তার aভাব দূরীভূত করেত সেচ থােকন। েয েকান
মুসলমােনর ক দূর করেব িকয়ামত িদবেস আlাh তা’লাo তার ক দূর করেবন। েয েকান
মুসলমােনর েদাষ-trিট েগাপন রাখেব আlাh তা’লাo িকয়ামত িদবেস তার dবর্লতা েঢেক রাখেবন।’
(বুখারী-িকতাবুল মাযােলম, হাদীস নাmার: 2442)

e pসে হযরত মসীh মouদ (আ.) eকsােন বেলন,
‘জামােতর েভতর aেনক সময় ঝগড়া-িববাদo হেয় যায়। আর সামানয্ ঝগড়ার ফেল পরsেরর
মান-সmােনর uপর আkমণ করা আরm কের। eবং িনজ ভাiেয়র সােথ িবতnায় িলp হয়। eিট
খুবi aপছnনীয় কমর্। eমন হoয়া েশাভন নয়। যিদ eকজন িনেজর ভুল sীকার কের েনয় তােত
aসুিবেধ কী। aেনেক সামানয্ বয্াপাের aনয্েক লাি ত না করা পযর্n িবরত হয় না। eমন িবষয় হেত
িবরত থাকা আবশয্ক। েখাদা তা’লার নাম সাtার। তেব eরা েকন িনজ ভাiেয়র pিত দয়াdর্ হয় না
eবং মাজর্না o েগাপনীয়তা রkা কের না। আপন ভাiেয়র েদাষ-trিট েঢেক রাখা uিচত। তার মানসmােনর uপর আkমণ করা aনুিচত।’
িতিন (আ.) বেলন,
‘েছা eকিট পুিsকায় আিম পেড়িছ, eকজন বাদশাh কুরআন (aনুিলখন) িলখেতন! eক েমাlা
বেল, ei আয়াত ভুল েলখা হেয়েছ। বাদশাh তখন েসi আয়ােতর চারিদেক eকিট বৃt eঁেক িদেয়
বুঝান েয, eিট েকেট েদয়া হেব। যখন েস (েমাlা) চেল যায় তখন েসi বৃt মুেছ েফেলন।
বাদশাhেক erপ করার েহতু িজেjস করেল িতিন বেলন, pকৃতপেk েস (েমাlা) ভুল কেরেছ িকnt
আিম েস সময় বৃt েটেন িদেয়িছলাম যােত তার মনতুি হয়।
aপেরর েদাষ-trিট pচার কের েবড়ােনা eিট aহংকােরর মূল eবং বয্ািধ। eমন কেমর্র ফেল আtা
কলুিষত হয়, eেtেক িবরত থাকা uিচত। েমাটকথা eসব িবষয় tাকoয়ার anর্গত eবং আভয্nরীণ
o বািহয্ক িবষেয় tাকoয়ার আেলােক কমর্ সmাদনকারী িফির ােদর মােঝ গণয্ হয় েকননা, তার
েভতর েলশমাt aবাধয্তা aবিশ থােক না।
tাকoয়া aজর্ন কেরা, েকননা tাকoয়ার মাধয্েমi েখাদা তা’লার আিশস o কৃপা আেস। মুtাকীেক
পািথর্ব িবপদাপদ হেত রkা করা হয়। েখাদা তােদর পদর্াবৃত কের রােখন। যতkণ ei রীিত
aবলmন না করা হেব েকান লাভ হেব না। eধরেনর মানুষ আমার হােত বয়’আত কের িকছুমাt
লাভবান হয় না। কী কের লাভবান হেত পাের, েকননা eক pকার aনয্ায়েতা েভতের রেয়i েগেছ।
যিদ েসi uেtজনা, aহংকার, গবর্, আtmিরতা, শঠতা, eবং বদেমজাজ েথেকi যায় যা aনয্েদর
েভতরo রেয়েছ, তাহেল আর পাথর্কয্ কী থাকেলা?
যিদ সাঈদ, aথর্াৎ পুণয্ pকৃিতর মানুষ, থােক আর পুেরা gােম eকজনo থােক তাহেল মানুষ
aেলৗিককভােব তার dারা pভািবত হয়। েনক মানুষ িযিন েখাদা তা’লােক ভয় কেরন েনকী aবলmন
কেরন, তঁার েভতর eকিট ঐশী pতাপ থােক আর hদয় বেল েয, iিন েখাদােpমী বাnা। eিট
িনতাni সতয্ কথা, িযিন েখাদার পk েথেক েpিরত হন েখাদা আপন শিk হেত তঁােক aংশ দান
কেরন, eবং পুণয্বানেদর রীিতo eিটi।
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aতeব, sরণ েরখ! েছাট-খাট িবষেয় ভাiেদরেক ক েদয়া কাময্ নয়। মহানবী (সা.) unত
ৈনিতকতার মূিতর্মান rপ, eবং েখাদা তা’লা eযুেগ তঁার unত ৈনিতকতার েশষ আদশর্ pিত া
কেরেছন। eখনo যিদ েসi পাশিবকতা েথেক যায়, তাহেল চরম পিরতাপ eবং dভর্াগয্।
aতeব, aনয্েদর েদাষােরাপ কেরা না, েকননা pকৃতপেk তার মােঝ যিদ েসi েদাষ না থােক,
তাহেল aপরেক েদাষােরাপ করেত করেত aেনক সময় মানুষ sয়ং তােত িলp হেয় পেড়। আর যিদ
সিতয্কােরi তার মেধয্ েসi েদাষ েথেক থােক তাহেল েস েখাদার সােথ বুঝেব।
ভাiেয়র uপর aনয্ায় aপবাদ আেরাপ করা aেনেকর aভয্াস হেয় থােক। eমন করা েথেক িবরত
হo। মানুেষর uপকার কেরা, eবং িনজ ভাiেদর pিত সহানুভূিতশীল হo। pিতেবিশর সােথ
সdয্বহার কেরা। িনজ ভাiেদর সােথ পিবt জীবন যাপন কেরা eবং সবর্ােg িশrক মুk হo েকননা
eিট tাকoয়ার pথম iঁট।’ (মলফুযাত, 3য় খn, পৃ: 571-573, নবসংsরণ, রােবায়া েথেক pকািশত)
hযূর বেলন, আlাh তা’লা েদাষ-trিট েঢেক রাখার eবং বয্িkগত dবর্লতা ফঁাস না করা সmেকর্ কত কেঠার
িনেদর্শ িদেয়েছন েস pসে eকিট আয়ােত eেসেছ।
ِ َ
ِ َ ِ ﻳ ﻣﻨ ﺟﺘ ِﺒ
َ ّ ﻛﺜﲑ ا ﻣّ ِ َﻦ ا
 ِ ّ َ ﺑﻌ ﻟﻈ ِّﻦ
ﺐ
َ َ اﺛﻢ ّو َ َﻻ َﲡ َ ّ َﺴ ُﺴ ْﻮا
ً ْ َ ﺑﻌﻀﻜﻢ
ُ ّ ِ ﺑﻌﻀﺎ ؕ ا َ ُﳛ
ٌ ْ ﺾ ا ّﻟﻈ ِّﻦ
ْ ُ ُ ْ َ ّ ﻳﻐﺘﺐ
َ ْ َ ان
ْ َ ْ َ وﻻ
ً ْ َ ﻳ ٰ ۤ َﺎﻳ ّ ُ َﻬﺎ اﻟ ّﺬ ْ َﻦ ا ٰ َ ُ ْﻮا ا ْ َ ُ ْﻮا
ِ
ِ ِ َ ﺎﮐﻞ ﳊَ ﻢ
ﺣﻴﻢ
َ ّ ِ ؕ َ اﻪﻠﻟ
ُ ْ ﻫﺘﻤ
ّٰ ان
ّٰ ﻮه ؕ َوا ﺗ ّ َ ﻘُ ْﻮا
ْ َ اﺣﺪﻛﻢ
ُ ُ ْ اﺧﻴﻪ ﻣ َ ْ ًﺘﺎ ﻓ َﻜَ ِﺮ
ٌ َ ّاﻪﻠﻟ َ ﺗ َﻮ
ٌ ْ اب ّ َر
ْ ُ ُ ََ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ّ ان ﻳ

aথর্: েহ যারা ঈমান eেনছ! সেnহেক যতেবশী সmব eিড়েয় চেলা। কারণ কতক সেnহ পাপ
িবেশষ। eবং েতামরা িছdােnষণ কেরা না, eবং eেক aপেরর িপছেন কুৎসা কের েবিড়o না।
েতামােদর মেধয্ েকu তার মৃত ভাiেয়র মাংস খাoয়া পছn করেব িক? aবশয্i েতামরা eেক ঘৃণা
করেব; eবং আlাhর tাকoয়া aবলmন কেরা। িন য় আlাh পুনঃ পুনঃ সদয় দৃি পাতকারী, পরম
দয়াময়।’ (সূরা আl hজুরাত: 13)
hযূর বেলন, uপেরাk আয়ােতর আেলােক কুৎসাকারী eেকেতা কুৎসার aপরােধ aপরাধী হেc, েগাপনীয়তা
রkা না করার aপরাধ করেছ। aনয্িদেক aশািn সৃি র কারণ হেc। আর ৈনরাজয্ সmেকর্ আlাh বেলন,
িফৎনা হতয্া aেপkা grতর। eভােব কুৎসা রটনাকারী সমােজ a ীলতা eবং েনাংরামী ছড়ােনার কারণ
হেc। েকননা েসi িবষয়, যা বলা হেc তা যিদ মn o পাপ হেয় থােক তাহেল তা aেনক সময় dবর্ল
iমােনর েলাক eবং যুবকেদর মnকােজ uৎসািহত কের। বেল েয, েসo কেরিছল তাi আমরা করেল েদাষ
িক? aথচ, আlাh তা’লা বেলন,
ِ َ ﳛﺒ ُﻮن َأن
ِ َ َ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔُ ِﰲ اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳﻦ َآ ﻣﻨ ُﻮا َﳍ ﻢ
ِ
ِواﻵ َِﺧ ﺮة
َّ ِ
َ ِ َ ْ ﺗﺸﻴ َﻊ
ّ أﻟﻴﻢ ِﰲ
َ َ
َ ْ َ ﻧﻴﺎ
ْ َ ّ ُ إن اﻟ ّ َ ِﺬ ﻳ َﻦ
ٌ َ ْ ُ
ٌ ﻋﺬاب
َ ْ ُ اﻟﺪ
aথর্: যারা ei কামনা কের েয, মু’িমনেদর মােঝ a ীলতা িবsার লাভ কrক, তােদর জনয্ িন য়
iহ o পরকােল যntনাদায়ক শািs আেছ।’ (সূরা আn নূর: 20)
eখন েদখুন! আlাh তা’লা লjা-শরম, েদাষ-trিট েঢেক রাখা eবং বাnােক kমা করা পছn করা সেtto
eমন েলাকেদর জনয্ যারা েগাপনীয়তা ফঁাস করেত ভালবােস, eবং eর মাধয্েম পৃিথবীেত a ীলতা ছড়ােত
চায়, যারা eকিট কদযর্ িবষয় pকাশ কের মু’িমনেদর মােঝ েনাংরামী ছড়ােত চায়। eেদর সmেকর্ বেলেছন,
তােদর জনয্ iহ o পরকােল যntণাদায়ক শািs রেয়েছ। যখন সমােজ pকাশয্ a ীলতা ছড়ােব eবং eর চচর্া
হেব, eেক aপেরর েগাপনীয়তা ফঁাস করা আরm হেব তখন আর লjা-শরেমর বালাi থাকেবনা। ei
সমােজ তথা পা ােtয্ pকােশয্ েযসব aপকমর্ হয় eর কারণ হেলা, eেদর মােঝ লjা-শরম েনi। আর
eখনেতা েটিলিভশন o aনয্ানয্ pচার মাধয্ম েগাটা িব েকi িনলর্j বািনেয় িদেয়েছ। আবার eরi নাম রাখা
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হেয়েছ sাধীনতা। যার ফেল নgতা o িনলর্jতা পরবতর্ী pজেnর েভতরo স ািলত হেc। পিরতােপর সােথ
বলেত হেc, aেনক সময় কতক আhমদীo eেত pভািবত হেc। তাi পদর্া eবং লjা-সmেমর uপর iসলাম
যেথ grtােরাপ কেরেছ। পাশাপািশ aনয্েদরo বেলেছ েয, েতামরা aেনয্র েদাষ-trিট খুঁেজ েবড়ােবনা
eবং তা ছড়ােবনা। যিদ কােরা েদাষ-trিট েচােখ পেড়, েয eতi িনলর্j েয, pকােশয্ করেছ আর বারংবার
করেছ তাহেল জামােতর বয্বsাপনা আেছ। সংি কমর্কতর্া বা েনযাম আেছ, aবিহত কর তারপর চুপ কের
থাক। তুিম েতামার দািয়t পালন কেরছ। eখন তার জনয্ েদায়া কর। যিদ তুিম কথা বেল েবড়াo eবং তা
uপেভাগ কর, তার aপরাধ ছড়ােনার কারণ হo তাহেল tাকoয়া েথেক দূের সের যাc। ধের েনয়া যাক; যিদ
ঘটনাkেম েকu কােরা েকান aপকমর্ সmেকর্ jাত হয়, তারপর েসi বয্িk যিদ েসi মn পিরতয্াগ করা
সেtto েকান িবেরােধর কারেণ সুেযাগ বুেঝ তা pচার কের; তাহেল েস েকবল কােরা বয্িkগত dবর্লতা ফঁাস
করার aপরােধi aপরাধী নয়, বরং আlাh বেলন, েতামার কুৎসা করা েকান বয্িkর মৃত ভাiেয়র মাংস
খাoয়ার মত িবষয়। aতeব সমাজেক সব ধরেনর aশািn eবং িনেজেক জাহাnােমর আgন েথেক বঁাচােনার
লেkয্ dবর্লতা েঢেক রাখা eকাn আবশয্ক। িকnt েযভােব আিম বেলিছ, যিদ েকান মnকমর্ েদখেত পান আর
সংেশাধন uেdশয্ হয় তাহেল েদায়ার মাধয্েম সংি কমর্কতর্ােক aবিহত করা আবশয্ক। তারপর eকাn
েগাপনীয়তার সােথ সব িবষয় সামেন েরেখ সংেশাধেনর েচ া করা uk কমর্কতর্ার দািয়t। eরপর েকu যিদ
মn কেমর্র বয্াপাের হঠকারীতাপূণর্ আচরণ না কের তাহেল কমর্কতর্ােদর uিচত যতদূর সmব িবষয়িট েগাপন
রাখার আpাণ েচ া করা।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘েকান ভাiেয়র েদাষ-trিট েদেখ আমােদর জামােতর uিচত তার জনয্ েদায়া করা। aিধকnt, েদায়া
না কের েস যিদ তা মানুেষর কােছ বেল েবড়ায় আর kমাগতভােব বলেতi থােক তেব েস পাপ
কের। eমন েকাn েরাগ আেছ যা দূরীভূত হেত পাের না? eজনয্ সবর্দা েদায়ার মাধয্েম aনয্ ভাiেয়র
সাহাযয্ করা uিচত।
মহানবী (সা.)-eর কােছ পরচচর্ার (গীবত) srপ জানেত চাoয়া হেল িতিন বেলন, কােরা
aনুপিsিতেত তার সmেকর্ েকানrপ সতয্ কথা eভােব বণর্না করা েয uপিsত থাকেল েস তা পছn
করেব না, eেকi পরচচর্া (গীবত) বলা হয়। আর তুিম যা বলেছা তা যিদ তার েভতর না থােক
ْ َ أﺣﺪﻛﻢ
ِ َ ﻳﺄﮐﻞ ﳊَ ﻢ
َ ُ ِ ﺑﻌﻀﺎ َ ُأﳛ
তাহেল eর নাম aপবাদ, েখাদা তা’লা বেলন, أﺧﻴﻪِ ﻣ َ ْ ًﺘﺎ
ً ْ َ ﺑﻌﻀﻜﻢ
ْ ْ ُ ُ َ ﺐ
ْ ُ ُ ْ َ (সূরা
َ ْ َ ُ َ أن
ّ
আl hজুরাত: 13) eখােন কুৎসা রটনােক মৃত ভাiেয়র মাংস ভkেনর সােথ তুলনা করা হেয়েছ।
কথা হেc; eখন জামােতর pারিmক aবsা। েযভােব েকu কিঠন েরােগর পর আেরাগয্ লাভ কের
আর পের ধীের ধীের িকছুটা শিk িফের পায়। aতeব, যার েভতর dবলর্তা পিরলিkত হয় তােক
aিত েগাপেন নসীহত করা uিচত। যিদ না মােন, তার জনয্ েদায়া কেরা। যিদ uভয় pকার েচ া বয্থর্
হয়, তাহেল তকদীেদর িলখন মেন কেরা। েযখােন েখাদা তা’লা কাuেক gহণ কেরেছন েসখােন
কােরা dবর্লতা েদেখ তাৎkিণকভােব েতামােদর uেtিজত হoয়া uিচত নয়, েস সংেশািধতo হেত
পাের।
aেনক েচার o বয্িভচারী eকপযর্ােয় কুতুব eবং আবদাল হেয়েছন। ঝট কের কাuেক পিরতয্াগ করা
আমােদর রীিত নয়। কােরা সnান ন হেল েস তার সংেশাধেনর পুেরা েচ া কের। aনুrপভােব
িনেজর েকান ভাiেক পিরতয্াগ করা uিচত নয় বরং তার সংেশাধেনর লেkয্ পুেরা েচ া করা
আবশয্ক। েদাষ-trিট েদেখ তা ছড়ােনা eবং aেনয্র কােছ বেল েবড়ােনা েকানভােবi কুরআনী িশkা
সmত নয়, বরং িতিন বেলন, ِﺮﲪ َ ﺔ
َ ّ ِ ( ﺗ َ َﻮا َﺻ ْﻮاসূরা আl বালাদ: 18) aথর্াৎ, তারা ৈধযর্
َ ْ َ ﺑﺎﻟﺼ ْﱪ ِ وَ ﺗ َ َﻮا َﺻ ْﻮا ِﺑﺎ ْﳌ
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eবং দয়ার মাধয্েম uপেদশ েদয়। aেনয্র েদাষ trিট েদেখ তােক uপেদশ েদয়া eবং তার জনয্
েদায়া করার নামi হেc ِﺮﲪ َ ﺔ
َ ْ َ  ﻣ। েদায়ার pভাব সুদূর pসারী। বড়i পিরতাপ েসi বয্িkর জনয্! েয
eকজেনর েদাষ-trিট শতবার বণর্না কের িঠকi িকnt eকবারo তার জনয্ েদায়া কের না। pথেম
কােরা জনয্ কম পেk চিlশ িদন েকঁেদ েকঁেদ েদায়া করার পরi তার েদাষ-trিট বণর্না করা েযেত
পাের।
েতামােদর ‘তাখাlাকু িব আখলািকlা’-e সিjত হoয়া uিচত। আমােদর কথার uেdশয্ ei নয় েয,
পােপর পৃ েপাষক হo, বরং েতামরা তার pচার o পরচচর্া েথেক িবরত থাক। আlাhর পিবt gেn
eেসেছ, পােপর pচার eবং পরচচর্া করা পাপ। েশখ সাদী (রহ.)-eর d’জন িশষয্ িছল। eেদর মধয্
হেত eকজন তtt eবং মা’েরফত বণর্না করেতা (jানী িছল) আর aনয্জন তা েদেখ িহংসায় jলেতা।
পিরেশেষ pথমজন েশখ সাদী (রহ.)-eর কােছ aিভেযাগ কের, যখনi আিম িকছু বণর্না কির
aপরজন তা েদেখ িহংসায় jেল। েশখ utের বেলন, eকজন েতামার pিত িহংসা কের েদাযেখর পথ
aবলmন কেরেছ আর তুিম কেরছ তার গীবত। সারকথা হেলা, যতkণ পযর্n পরsেরর pিত দয়া,
েদায়া, েগাপনীয়তা রkা eবং সহমিমর্তা না করা হেব ততkণ ei জামাত চলেত পাের না।’
(মলফুযাত, 4থর্ খn, পৃ: 60-61, নবসংsরণ, রাboয়া েথেক pকািশত)

hযূর বেলন, eসকল gণাgণ আমােদরেক জামােতর েভতর সৃি করেত হেব। আর যতেবিশ হযরত মসীh
মouদ (আ.) িবিভn sােন েদায়া eবং dরব্র্লতা েঢেক রাখার বয্াপাের বারংবার জামাতেক নসীহত কেরেছন।
আlাh তা’লা আমােদরেক ei িশkামালার uপর pিতি ত হেয় েখাদা তা’লার সাtারী ৈবিশ য্ হেত সবর্দা
aংশ লােভর েতৗিফক দান কrন। আlাh তা’লা আপন কৃপায় সকল েনাংরািমর pিত আমােদর hদেয় ঘৃণা
সৃি কের িদন। সবর্দা আমরা েযন েনকীর পােন পদচারণা করেত পাির eবং হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
আিবভর্ােবর মহান uেdশয্ পূণর্কারী হi।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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