ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-নূর’ (েজয্ািত) - চতুথর্ aংশ
‘সামািজক কদাচার eবং কুpথা পিরহার কের েখাদার েজয্ািতেত েজয্ািতমর্িnত হবার ঔdাt আহবান’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
15i জানুয়াির, 2010iং

 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 * اﻟ ّ َ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
َ ّ َّ
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)
hযূর আেনায়ার (আi.) িনেmাk আয়াতিট িতলাoয়াত কেরন:

ِ
ِ
ٖ ِ ﺑﺎﻪﻠﻟِ ور ﺳ
ِ ْ ُ ّ ﻮﻟﻪ َواﻟﻨ
ۤ ْ ِ َّ ﻮر
ْ ِ َ ﻮن
ّٰ َ ؕ ﺰﻟﻨﺎ
َ ْ َ ْ اﻟﺬى ا َﻧ
َ ْ َ ﲟﺎ
َ ْ ُ ﺗﻌﻤ ﻠ
َ ُ واﻪﻠﻟ
ْ ُ َ َ ّٰ ِ َﻓﺎ ٰﻣﻨ ُ ْﻮا
ٌ ﺧﺒﲑ

aথর্: aতeব েতামরা আlাh, তঁার রসূল eবং েসi েজয্ািতর uপর ঈমান আেনা যা আমরা
নািযল কেরিছ, eবং েতামরা যা িকছু কেরা আlাh েস সmেn সিবেশষ aবিহত আেছন।’
(সূরা আt তাগাবুন: 9)

eরপর hযূর বেলন, বাnার pিত eিট আlাh তা’লার eকিট মহান aনুgহ েয, িতিন মানুষেক সৃি র েসরা
জীব বািনেয় eমন jান বুিd দান কেরেছন; যা কােজ লািগেয় তারা aনয্ানয্ সৃ জীব o aনয্ সব বstেক
েকবল িনেজেদর aিধনsi কের না বরং েসgেলােক utমrেপ কােজ লাগায়। মানুেষর jান বুিdর
েযাগয্তা বেল pতয্হ িনতয্ নতূন আিব ারাদী আমােদর দৃি েগাচর হেc। আজ েথেক দশ বা িবশ বছর
পূেবর্ যা িছেলা কlনাতীত eখন তা বাsব সতয্। িকnt e পািথর্ব unিত-i িক মানুেষর জীবেনর পরম
লkয্?
পািথর্বতার পূজারী মানুষ eমনিট-i মেন কের। েস ভােব েয, আমার ei unিত, kমতা, আমার pভাব
pিতপিt, পািথর্ব েভাগ িবলােস মt হoয়া, েছাট o দূবর্লেদর সামেন সmেদর বড়াi করা, সmদেক
েভােগর কারণ িহেসেব েনয়া eবং িনেজর kমতা বেল aনয্েদরেক পদানত করাi সৃি র uেdশয্। বরং
বতর্মান যুেগর যুব সমাজ; ধেমর্র pিত যােদর েকান আকষর্ণ েনi, যারা পািথর্ব েভাগ িবলােসর েমােহ
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আcn, তারা মেন কের aধুনা েযসব আিব ারাদী রেয়েছ তাi সবিকছু। তারা আেরা মেন কের,
েটিলিভশন, inারেনট egেলাi আমােদর unিতর eকমাt কারণ; িকnt eিট eকিট াn ধারণা।
জাগিতক unিত বা জাগিতকতার েkেt unত হবার aলীক ধারণার ফেলi aেনক বড় বড় aতয্াচারী o
িন ুর সমাজপিতর জn হেয়েছ। eমন ধারণা যুেগ যুেগ েফরাuেনর জn িদেয়েছ। সমg িবে র pভুpিতপালক o সৃি কতর্া আlাh তা’লা aতয্n কেঠার ভাষায় eমন ধারণােক pতয্াখয্ান কেরেছন। িতিন
বেলেছন, েতামরা েযসব িবষয়েক েতামােদর িনেজেদর সৃি র uেdশয্ মেন কেরা তা েতামােদর জীবেন
মূল uেdশয্ নয়। বরং আlাh তা’লা বেলেছন,
‘আিম িজn o iনসানেক েকবল আমার iবাদেতর জনয্i সৃি কেরিছ।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘মানব সৃি র pকৃত uেdশয্ হেলা, pিতপালক-pভুেক েচনা eবং তঁার আনুগতয্ করা। েযভােব
আlাh তা’লা বেলেছন,

َ ّ ِ واﻻ ِﻧ ْ َﺲ
ِ ْ ُ ُ ْ َ ِ اﻻ
ﻟﻴﻌﺒﺪون
ْ َ ﺧﻠﻘﺖ اﳉْ ِ َّﻦ
ُ ْ َ َ َﻣﺎ

arথ: ‘আিম িজn o iনসানেক েকবল আমার iবাদেতর জনয্i সৃি কেরিছ।

(সূরা আy যািরয়াত: 57)

িকnt পিরতােপর িবষয় হেলা, পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষ pাp বয়s হেতi িনেজর aবশয্ পালনীয়
দািয়t eবং তার জেnর মূল uেdশয্েক লkয্ িহেসেব িনধর্ারেণর পিরবেতর্ আlাh তা’লােক
পিরতয্াগ কের - পািথর্ব সmদ o সmােনর pিত eমনভােব আসk হয় েয, তার মােঝ আlাhর
aংশ খুব সামানয্i aবিশ থােক আর aেনেকর েভতর থােকi না। তারা পািথর্ব িবষেয় মt o
িনমg হেয় যায়, eকথাi ভূেল যায় েয, eকজন আlাh রেয়েছন।’
মানব সৃি র মূল uেdশয্ aজর্ন eবং iবাদেতর রীিত-নীিত িশkা েদয়ার জনয্ যুেগ যুেগ আlাh তা’লা
নবী-রসূল েpরণ কেরেছন। যারা sজািতেক iবাদেতর পdিত o সৃি র uেdশয্ লােভর পথ বাতেল
িদেয়েছন। eরপর মানুষ যখন সব ধরেনর বাণী েবাঝার েযাগয্তা aজর্ন কের, jােনর uৎকষর্তায়
েপঁৗছেলা, যখন েস iবাদেতর uc মানেকo বুঝেত সkম হেলা eবং পািথর্ব jান বুিdর িদক েথেকo
unিতর িনতয্ নতুন মাধয্ম আিব ার করা r করেলা, পারsািরক েসৗহাদর্য্ o সামািজকতার গিn িবsৃত
হেলা তখন আlাh তা’লা পিরপূণর্ মানব o খাতামুল আিmয়া হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.)-েক েশষ
শিরয়তসহ েpরণ করেলন। িতিন (সা.) আlাhর পk েথেক আিদ হেয় e েঘাষণা করেলন,

ِ
ِ ُ َ ورﺿﻴﺖ
ِ ُ َ اﻛﻤﻠﺖ
ِ َ ْ ِ ﻋﻠﻴﻜﻢ
دﻳﻨﺎ
ْ َ َ دﻳﻨﻜﻢ
ً ْ ِ اﻻﺳﻼم
ُ ْ َ واﲤ
ُ ْ َ ْ َ ﻮم
ْ ُ ْ َ َ ﻤﺖ
ْ ُ َ ْ ﻟـﻜﻢ
ْ
َ َ ْ ْ ﻟﻜﻢ
َ ْ َ ا َْﻟﻴ
ُ ُ ْ َ َ ْ ﻧﻌﻤﱴ

aথর্: ‘েতামােদর কলয্ােণর জনয্ আজ আিম েতামােদর ধমর্েক পিরপূণর্ কের িদলাম, আমার
িনয়ামত (পুরsারসমূহ) o aনুgহেক সmূণর্ করলাম eবং েতামােদর জনয্ ধমর্ িহসােব
iসলামেক মেনানীত করলাম।’
(সূরা আl মােয়দা: 4)

আlাh তা’লা েশষ শিরয়ত gn কুরআেনi তঁার ৈনকটয্ লােভর uপায় বণর্না কেরেছন। iবাদেতর uc
মান aজর্েনর পdিত, সামািজক সmকর্ রkা করার রীিত, eমনিক শtrর সােথ েকমন আচরণ করেত হেব
েস পdিতo িশিখেয়েছন। সমােজর dবর্ল বা িনচু ে ণীর aিধকার pদান, নারীর aিধকার সংরkণ,
ভিবষয্েতর আিব ারািদ সিঠকভােব কােজ লাগােনা eবং পৃিথবী o আকােশ যা িকছু রেয়েছ তা pিণধান
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করার jান িদেয়েছন। েমাটকথা, সকল jােনর মূিতর্মান rপ হেc পিবt কুরআন। eেত eমন সব িবষয়
বিণর্ত হেয়েছ, যা আজ েথেক েচৗdশত বছর পূেবর্র মানুষ িকছুi বুঝেতা না আর eর আেগর মানুেষর
জনয্ তা েকানভােবi বুঝা সmব িছেলা না। িকnt বতর্মােন মানুেষর বুিdর েদৗড় েস পযর্n েপঁৗেছ েগেছ।
তখন e সব িবষয় সাধারণ মুসলমানরা না বুঝেলo মহামানব o খাতামুল আিmয়া হযরত মুহাmদ (সা.)
তঁার দূরদিশর্তার েজয্ািতেত eসব িবষয় বুঝেতন। aতeব িতিন eমন eক পিরপূণর্ নূর িছেলন, িযিন
আlাhর নূের আেলািকত িছেলন eবং িতিন তঁার সাহাবােদর মােঝ তঁােদর েযাগয্তানুসাের েসi েজয্ািত
সৃি কেরিছেলন। তােদরেক iবাদেতর পdিত িশিখেয়েছন, তােদরেক iবাদেতর uc মান aজর্েনর pিত
মেনােযাগ আকৃ কেরেছন, সৃি র uেdশয্ aনুধাবেনর pিত তােদর দৃি আকষর্ণ কেরেছন। মহানবী
(সা.)-eর কাছ েথেক েসi েজয্ািত েপেয় সাহাবাগণ (রা.) তঁােদর s s েযাগয্তা aনুযায়ী তা aনয্েদর
মােঝ িবsৃত কেরেছন। eক pদীপ েথেক আেরক pদীপ pjিলত হেয়েছ eবং eভােব চতুিদর্ক
আেলািকত হেয়েছ।
eখন e পূণর্া ীন িকতােবর মাধয্েম িকয়ামত পযর্n pদীপ আেলািকত হেত থাকেব। ভিবষয্েতর মু’িমনরা
আlাh তা’লার e aনুgহ pতয্k করেব। eকজন বstবাদী মানুষ e িবষয়িটেক পািথর্ব দৃি েত েদখেলo
eকজন সিতয্কার মু’িমন e িবষয়েক েখাদা তা’লার ভিবষয্dাণীর পূণর্তা িহেসেব েদেখ থােক। মু’িমনেদর
দৃি েকবল eসব জাগিতক কলয্াণ পযর্ni সীমাবd থাকেব না বরং তারা সৃি র uেdশয্েক aনুধাবন কের
েসi pকৃত েজয্ািত েথেক কলয্াণমিnত হবার েচ া করেব, যা আlাh তা’লার সবেচেয় িpয় নবী eবং
আফযালুর রসূল, মহানবী হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.) িনেয় eেসিছেলন। আজ েথেক েচৗdশত বছর
পূেবর্ anকার o ajতায় িনমিjত মানুষ ei নবীর েজয্ািতেত আেলািকত হেয়িছেলন eবং সকল েkেt
uৎকেষর্ uপনীত হেয়িছেলা। aনুrপভােব েয বয্িk িকয়ামত পযর্n ei মহান রসূল o ei শিরয়ত aথর্াৎ
পিবt কুরআেনর সােথ সmকর্ বজায় রাখেব েস anকার েথেক আেলার পেথ agসর হেত থাকেব।
iহকাল o পরকােল আlাh তা’লার জাnােতর utরািধকারী হেব।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর সূরা tালােকর 12 নাmার আয়ােত e pসে বেলেছন,

ِ
ِ ُ ُ ّ اﻟﺼﻠﺤﺖ ﻣِ َﻦ
ِ ِ ّٰ ﻋﻤﻠ ُﻮا
ِ َ ّ ﺮج
ِ ٰ ٰ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ٍ ٰ ِّ اﻪﻠﻟِ ﻣﺒ
اﱃ
َ ِ اﻟﻈﻠﻤﺖ
ْ ُ ّ ِ ﻨﺖ ﻟ
ْ َ ّ ً َّر ُﺳ ْﻮﻻ
َ ِ ﻴﺨ
ٰ
ْ َ َاﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ا ٰ َﻣﻨ ُ ْﻮا و
ْ ُ ْ َ َ ﻳﺘﻠ ُ ْﻮا
َ ُ ّٰ اﻳﺖ
ٰ
ِ ِ ْ ﺟﻨﺖ َﲡ
ِ ْ
ِ ْ ُ ّ ﺻﺎﳊـﺎ
ِ ّٰ ِ ﻮر ؕ و ﻣ َ ْﻦ ﻳ ّ ُ ْﺆ ﻣِ ْ ۢﻦ
ِ ِ ٰ  ٰ ُﺮْ َ اﻻ
ٍ ّٰ َ ﻠﻪ
ؕ اﺑﺪا
ْ ﲢﺘﻬﺎ
ً َ َ ۤ ﻓﻴﻬﺎ
َ ْ ِ ﺧﻠﺪ ﻳ ْ َﻦ
َ ِ ْ َ ﺮى ﻣ ْﻦ
ْ
ُ ْ ﻳﺪﺧ
َ ْ َ َ ﺑﺎﻪﻠﻟ
َ ِ ْ ُ ّ ا ﻟﻨ
ً َ وﻳﻌﻤﻞ
رزﻗﺎ
ً ْ ِ ٗاﻪﻠﻟ ُ َﻟﻪ
ّٰ ﺣﺴ َﻦ
َ ْ َ َﻗﺪْ ا

aথর্: ‘eক রসূল িহেসেব িযিন েতামােদর িনকট আlাh তা’লার সমুjল আয়াত সমূহ পাঠ কের
নান যােত ঐ েলাকেদরেক যারা ঈমান eেনেছ eবং সৎকমর্ কেরেছ anকার েথেক আেলার
িদেক িনেয় আেসন। েয আlাh তালার pিত ঈমান eেনেছ eবং সৎকমর্ সmাদন কেরেছ তােক
eমন জাnােত pিব করেবন যার েভতর নহরসমূহ pবািহত হেব। আর েস েসখােন িচরকাল
থাকেব। pেতয্ক eমন বয্িk েয সৎকমর্ সmাদন কের তার জনয্ আlাh তা’লা aেনক utতম
িরয্ক িনধর্ারণ কের েরেখেছন।’
(সূরা tালাক: 12)

hযূর বেলন, aতeব যিদ আlাh তা’লার সntি aজর্ন করেত হয় তাহেল মহানবী হযরত মুহাmদ (সা.)eর আদশর্ eবং তঁার uপর aবতীণর্ শিরয়ত o িশkার uপর আমল করা eকাn আবশয্ক।
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hযূর বেলন, আlাh তা’লা ভােলা ভােবi জােনন, মানুষ েকান কাজ তঁার সntি র জনয্ কের। রসূেলর
আদশর্ eবং িশkার uপর কতটুকু আমল করার েচ া কেরেছ। কােজi, মানুেষর pিত eিট আlাh তা’লার
aপার aনুgহ, িতিন eমন eক রসূল পািঠেয়েছন যার িশkা িশেরাধাযর্ করার মােঝi iহকাল o পরকােল
মানুেষর মুিk িনিহত।
পুনরায় আlাh তা’লার aনুgহ েদখুন! ‘আখারীনা িমনhম’-eর সংবাদ িদেয় ei আ াসবাণীo pদান
কেরেছন েয, মহানবী (সা.) eবং কুরআনী েজয্ািতর কলয্াণ ধারা aবয্াহত রেয়েছ। eক দীঘর্ aমািনশার
পর মহানবী (সা.)-eর িন াবান েpিমক o তঁার েজয্ািতেত সবেচেয় েবিশ আেলািকত েয-i মসীh o
মাহদীর আগমেনর কথা িছেলা, তঁার মাধয্েম আবার anকার েথেক আেলার পােন মানুষ পথ িনেদর্শনা
পােব। আগমনকারী pিতrত মসীh o iমাম মাহদী পুনরায় umেত মুসিলমােক বরং সমg জগতেক ধমর্িব াস eবং কেমর্র anকার েথেক মুk করেবন। েয তঁার সােথ িনেজেক সmৃk করেব, েয তঁােক gহণ
করেব, েয তঁার সােথ সিতয্কার সmকর্ sাপন করেব, েয পৃিথবীর বৃথা কমর্ েথেক িনেজেক মুk েরেখ
তঁার সােথ কৃত a ীকার পালন করেব, েস-i ঐশী কৃপা আকৃ কের জাnােতর সুসংবাদ নেব।
aতeব েযখােন e কথা dারা eকজন আহমদীর hদেয় pশািn িমেল েসখােন eিট িচnারo িবষয় বেট।
আমােদর সবর্দা আtিবে ষণ করা pেয়াজন। েকানিট সৎকমর্ আর েকানিট a-সৎকমর্ তা িনেয় িচnা করা
uিচত। সুখ আর dঃখ e d’িট মানব জীবেনর aিবেcদয্ aংশ। আনn-ulাস eবং েশাক pকােশর
েkেto িকছু সীমােরখা বা বাধয্বাধকতা আেছ। আজ মুসলমানেদর মােঝ খুিশর uপলkয্gেলােত
সমােজর pভােব িবিভn ধরেনর িব’দাত o কুpথা aনুপেবশ কেরেছ। আর েশাক pকােশর েবলায়o
িবিভn pকার িব’দাত eবং কুpথা sান কের িনেয়েছ।
আিম েয খুিশ o আনেnর uেlখ কেরিছ eর মােঝ যােক সবেচেয় বড় আনেnর িবষয় মেন করা হয় তা হেলা িবেয়-শাদীর আনn। আর িবেয় eকিট আবশয্কী দািয়t। েকান েকান সাহাবী বেলিছেলন,
েখাদা তা’লার iবাদেতর জনয্ আমরা িচরকুমার থাকেবা, িবেয় করেবা না।
মহানবী (সা.) eিট aপছn কেরেছন। আর বেলেছন,
পুণয্ তা-i যা আমার সুnেতর aনুকরেণ আমার িশkা aনুযায়ী করা হয়। আর আিম িবেয়o
কেরিছ েরাযাo রািখ আবার িবিভn iবাদতo কির।
eরপর hযূর িবেয়-শাদীর নােম আজকাল েযসব কুpথা সমােজ ছড়ােc তা িবsািরত তুেল ধেরন eবং
বেলন, সমােজর েদখােদিখ আজ েকান েকান আহমদীo eসব কদাচার eবং কুpথায় িলp হেc। গােয়
হলুদেক িবেয়র aবশয্ পালনীয় aনু ান মেন কের তােত িলp হয়।
hযূর সারা িবে র আহমদীেদর eসব কুpথা eবং aধািমর্কতা পিরহােরর আহবান জানান। িতিন বেলন,
আজ িবে র pােn pােn সিতয্কার iসলােমর বাণী েপঁৗছােনা হেc আহমদীেদর aনয্তম দািয়t আর
আমরাi যিদ iসলামী িশkা েথেক িবচুয্ত হেয় সামািজকতা রkার নােম eসব কুpথায় জিড়েয় পিড়
তাহেল হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ কৃত বয়’আেতর a ীকার িক কের রkা হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eকবার বেলন,
‘আমােদর জািতর মােঝ eিট eকিট কুসংsার েয, aনথর্ক িবেয়েত শতশত টাকা খরচ করা হয়।’
hযূর বেলন, আজ েথেক শত বছর পূেবর্র শত rপী খরচ করার aথর্ হেলা, aেনক বড় aপবয্য়। িকnt
আজকাল শত শত নয় বরং লk লk টাকা খরচ করা হয়, িনেজর সামেথর্র বািহের খরচ হয়। হয়েতা eিট
ঐ যুেগর শত শত rপীর েচেয়o aেনক েবিশ হেয় েগেছ। বরং eটাo বেলেছন- আতশ বািজ iতয্ািদo
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হারাম। আজকাল িবেয় uপলেkয্ েলােকরা ঘের আেলাকসjা কের। eকিদেক পািকsােন সবাi
িবdয্েতর ঘাটিতর aিভেযাগ কের আর পিtকােতo e সংবাদ ছাপা হয়। pতয্হ কেয়ক ঘnা েলাড েশিডং
হয়, aপর িদেক মানুেষর e ধরেনর aপবয্য় বড় adুত িবষয়। dবয্মূেলয্র kমবধর্মান ঊধর্গিত মানুেষর
েমrদn েভে িদেc। aপর িদেক aেনেক pেয়াজনািতিরk খরচ কের, aপচয় কের ধু িনেজi
kিতgs হেcনা বরং েদেশরo kিত করেছ। eজনয্ পািকsােন বসবাসকারী আহমদীেদর e িবষেয়
সতকর্তা aবলmন করা uিচত যােত বাhলয্ েকান খরচ না হয়। আর রাবoয়ােত িবেশষভােব e িবষেয়র
pিত দৃি রাখা সদর uমুমীর দািয়t। e িবষেয় িনগরানী কrন। aেথর্র গিরমা েদখােত িগেয় িবেয়েত
েযন েকানrপ বৃথা খরচ না করা হয়।
dঃখ-েবদনা বা েশাক pকােশর েয রীিতনীিত a-আহমদীেদর মােঝ pচিলত তা েথেক সাধারণত
আহমদীরা িনরাপদ রেয়েছ।
hযূর বেলন, িবেয়র আবশয্কীয় দািয়েtর মােঝ oলীমা বা বu-ভাত করার িনেদর্শ রেয়েছ। িবেয়র পর
িনকটাtীয় eবং বnু-বাnবেক িনমntণ কের খাoয়ােনা হয়। পযর্েবkণ করেল েদখা যায় েয, iসলােম
িবেয় uপলেkয্ eিটi eকমাt পালনীয় িনেদর্শ। িকnt েসেkেto আবশয্ক নয় েয, বড় ঘটা কের তা
পালন করেত হেব বরং pেতয্েকর সাধয্ানুসাের তা করা uিচত।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা aতয্n pা লভােব মানব সৃি র uেdশয্ বণর্না কেরেছন। তঁার সntি aজর্েনর
uেdেশয্ েযসব সৎকমর্ করা হয় তা সবi iবাদত বেল গণয্ হেব। যিদ e িবষয়িট সবর্দা আমােদর দৃি েত
থােক, তাহেল eেতi আমােদর মুিk িনিহত।
কােজi যিদ anকার েথেক মুk হেত চাo, নূর লাভ করেত চাo, যুগ iমােমর হােত বয়’আেতর
a ীকার রkা করেত চাiেল পািথর্বতা েথেক মুk হেত হেব। িনেজর েভতর পিবt পিরবতর্ন সৃি করেত
হেব। unত gণাবলী eবং চিরt গঠন করার জনয্ aেনক েচ া সাধনা করেত হেব। লjা eমন িজিনষ যা
iমােনর aংশ। িট.িভ, inারেনট pভৃিত aধুনা যুেগর আিব ারািদ লjা o শালীনতার সংjাi বদেল
িদেয়েছ। a ীলতা pদশর্েনর পরo eরা বলেছ egেলা েকান a ীলতা নয়। কােজi িট.িভ বা inারেনেট
pদিশর্ত েনাংরামী - eকজন আহমদীর শালীনতার পিরপnী। যুেগর unিতর বাহানায় eমন সব আচরণ
করা হয়, যা েকান ভd মানুষ েদখেতo aপছn করেব। eমন কতক আচরণ রেয়েছ যা aেনয্র সামেন
pকাশ করা হেল তা ধু aৈবধi হেব না বরং পাপ বেল গণয্ হেব, eমনিক তা sামী-stীর মেধয্ হেলo।
aতeব সmাn আহমদী পিরবারgেলা যিদ িনেজেদরেক eসব িনলর্jতা েথেক মুk না রােখ, তেব তারা
বয়’আেতর a ীকারo পূণর্ কের না বরং িনেজেদর iমান-i হািরেয় বসেলা।
রসূলুlাh (সা.) পির ার কের বেলেছন,
‘আল হায়াo েশা’বাতুম িমনাল iমান’
aথর্: লjাo iমােনর eকিট aংশ।
কােজi তrণ pজেnর আহমদীেদর িবেশষভােব e িবষয়িট দৃি েত রাখেত হেব, িমিডয়ােত বতর্মান
যুেগর েনাংরামী দশর্ন কের তারা েযন eর ফঁােদ না পেড় নতুবা তারা iমান হািরেয় বসেব। eসব
েনাংরামীর pভােবi কখেনা কখেনা জামােতর িকছু েলাক ভdতার সীমা ছািড়েয় যায়, আর e কারেণ
কাuেক কাuেক জামাত েথেক বিহ ার করার বয্বsাo করেত হয়। সবর্দা e িবষয়িট েযন মাথায় থােক
েয, আমার সব কাজ আlাh তা’লার সntি লােভর uেdেশয্ করেত হেব।
eকিট হাদীেস eেসেছ, মহানবী (সা.) বেলেছন,
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‘িনলর্jতা - িনলর্j বয্িkেক কু ী বািনেয় েদয়, আর লjােবাধ - লjাশীল বয্িkেক
েসৗnযর্য্মিnত কের। আর e েসৗnযর্য্ মানুেষর েভতর পুেণয্র pিত aনুেpরণা সৃি কের।’
আlাhেক পাবার জনয্ হযরত মসীh মouদ (আ.) eকিট েদায়া কেরেছন,
‘েহ আমার শিkশালী েখাদা! েহ আমার িpয় পথ pদশর্ক! তুিম আমােদরেক েসi পথ েদখাo
েযখােন পিবtেচতা েলােকরা েতামােক লাভ কের। eবং আমােদরেক eমন পথ েথেক দূের রাখ
েয পথ কামনা-বাসনার aনুসরণ o িহংসা-িবেdষ ছাড়া আর িকছু নয়।’
aতeব আমােদর েচ া করা uিচৎ, আমরা েযন বয়’আেতর a ীকার পালন কের, বয়’আেতর pকৃত aথর্
aনুধাবন কের, pকৃত ঈমান আনয়নকারীেদর মােঝ anভুর্k হেত পাির।
সবর্দা sরণ রাখা pেয়াজন, আমরা েসi নবীর মানয্কারী িযিন আমােদরেক সিঠক পথ pদশর্ন কেরেছন।
আমােদরেক ভাল-মেnর পাথর্কয্ িশিখেয়েছন।
hযূর বেলন, আজ মুসলমানেদর dভর্াগয্, তারা েহদায়াত লাভ করা সেtto তােদর ঘােড় aেনক ধরেনর
েবিড় রেয়েছ। িকnt আমরা আহমদীরা মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আেতর a ীকার করার পর e
সতয্েক িdতীয়বার aনুধাবন কেরিছ। aথর্াৎ e েবিড় িনেজেদর ঘাড় েথেক কীভােব aপসারণ করেত হেব
তা আমরা িশেখিছ। আlাh তা’লার aপার aনুgহ েয, আমরা কবেরর uপর েসজদা করা েথেক রkা
েপেয়িছ। পীর পূজা েথেক আমরা মুk। আর সাধারণভােব িবিভn pকার কুসংsার েথেকo আমরা মুk
আিছ। aতeব আমােদরেক সবর্দা আtিবে ষণ করা uিচত। মহানবী (সা.) sয়ং নূর িছেলন, আর
আকাশ েথেক পিরপূণর্ নূর তঁার pিত aবতীণর্ হেয়িছেলা। িতিন (সা.) e েদায়া করেতন,
‘েহ আlাh! তুিম আমার hদয় eবং আমার িবিভn a -pতয্ে আেলা বষর্ণ কেরা।’
e েদায়া pকৃত পেk আমােদরেক িশখােনা হেয়েছ। সবর্দা িনেজেদর aবsার pিত িবে ষণাtক দৃি
রাখেবন eবং িনেজেদর a -pতয্ েক আlাh তা’লার িশkা aনুযায়ী বয্বহার করার েচ া করেবন eবং
eর জনয্ েদায়া করেবন। আlাh তা’লা আমােদরেক শিk িদন েযন আমরা আমােদর ঈমােন দৃঢ়তা সৃি
করেত পাির। আlাh eবং তঁার রসূেলর িনেদর্েশর uপর আমরা েযন শতভাগ আমল করেত পাির,
সামািজক কদাচার eবং কুpথা েথেক েযন েবঁেচ থাকেত পাির। জাগিতক েলাভ-লালসা eবং aনয্ায়
েথেকo েযন দূের থাকেত পাির। আর আlাh তা’লার নূর েথেক আমরা েযন সবর্দা aংশ লাভ করেত
পাির। dভর্াগয্ েযন আমােদরেক কখেনা e নূর েথেক বি ত করেত না পাের, আমীন।

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