ِ ﺑﺴﻢ
ِ ِ َّ اﷲ اﻟ َّﺮْﲪـ ِﻦ اﻟ
ِ ْ ِ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
আlাh তা’লার gণবাচক নাম ‘আl-খােলক’ (সৃি কতর্া)
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
7i েম, 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

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

ِ َ ﺮزﻗﻜﻢ ِّﻣﻦ
ِ اﻟﻨﺎس اذْ ُﻛ
ِ ّٰ ﻏﲑ
ِ ّٰ ﻧﻌﻤﺖ
ﻋﻠﻴﻜ ْﻢؕ َ ْ ِﻣ ِﻟـ
ﻮن
ّٰ َ َ اﻟﻪ ِ َّاﻻ ُﻫ َﻮ
ُ ْ َ َ اﻪﻠﻟ
َ ٰ ِ ۤ واﻻر ِضؕ َﻻ
َ ُّ َ ۤ ٰ
َ َ ْ ﺮوا
ْ ُ ُ َّ ﻳﺎﻳﻬﺎ
َ ْ ﻓﺎﱏ ُﺗ ْﺆﻓَ ُﻜ
ْ َ ْ َ اﻟﺴﻤﺂء
َ ّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ اﻪﻠﻟ ﻳ
ُ ْ َ ٍﻫﻞ ْﻦ َﺧﺎ ﻖ
(সূরা আl ফােতর: 4)

eরপর hযূর বেলন, আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর aসংখয্ sােন uেlখ কেরেছন েয, িতিন খােলক (s া)।
েখাদার বাnা হoয়া সেtto সিতয্কার aেথর্ মানুষ তঁার দাসt কের না। খােলক আlাh তা’লার eকিট gণবাচক
নাম। মুফরাদাত নামক aিভধােন েলখা হেয়েছ, pকৃত পেk ‘আl খাlক’ শেbর aথর্ েকান িকছু সৃি র লেkয্
পিরপূণর্ ধারণা করা বা aনুমান করা। ei শb সৃি র সূচনার জনয্o বয্বhত হয় aথর্াৎ েকান uপাদান o নমুনা
ِ
ছাড়াi েকান িজিনস সৃি করা। aতeব পিবt কুরআেনর আয়াত, واﻷرض ِﺑﺎ ﳊْ َ ّ ِﻖ
َ ّ  َﺧﻠ َ َﻖaথর্াৎ িতিন
َ ْ َ َ ﻤﺎوات
َ َ اﻟﺴ
আকাশ o পৃিথবী যথাযথভােব সৃি কেরেছন। eখােন ‘খাlক’ নমুনা িবহীন সৃি ’র aেথর্i বয্বhত হেয়েছ,
ِ
ِ َ aথর্াৎ
ِ َ ﻤﺎوات
েকননা aনয্sােন িবষয়িটেক eভােবi বণর্না করা হেয়েছ। েযমন বলা হেয়েছ, واﻷرض
َ ّ ﺑﺪ ﻳ ُﻊ
ْ َ َ َ اﻟﺴ
িতিন আকাশ o পৃিথবীেক পূেবর্র েকান নমুনা ছাড়াi সৃি কেরেছন। আবার eক বst dারা aনয্ িকছু বানােনা
eবং আিব ার করার aেথর্o বয্বhত হয়। েযভােব বলা হেয়েছ, ٍواﺣﺪة
ُ َ َ َ aথর্াৎ িতিন
َ ِ َ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣّ ِ ﻦ ّ َﻧﻔْ ٍﺲ

ٍ َ َ اﻹ ﻧﺴﺎن ﻣِ ﻦ
েতামােদরেক eক আtা হেত সৃি কেরেছন। ﺳﻼﻟﺔ
َ َ َ aথর্াৎ আমরা মানুষেক কাদা-মািট
َ ْ َ َ ْوﻟﻘﺪ
َ َ ِ ْ ﺧﻠﻘﻨﺎ
ُ
েথেক সৃি কেরিছ। আyহারীর মেত ‘আl খােলক’ eবং ‘আl খাlাক’ আlাh তা’লার gণবাচক নামgেলার
eকিট। আিলফ o লাম aথর্াৎ ‘আl’ যুk হেল e gণবাচক নামিট আlাh ছাড়া aনয্ আর কােরা জনয্ বয্বhত
হয় না। eর aথর্ েসi সtা! িযিন সকল িজিনসেক শূনয্ েথেক সৃি কেরন। ‘খাlক’ শেbর মূল aথর্ হেc,
aনুমান বা ধারণা করা। aতeব, েকান িকছুর aিst সmেকর্ aনুমান করা eবং েস aনুমান aনুযায়ী
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েসgেলােক aিst দান করার aেথর্ আlাh তা’লা খােলক। সৃি করার িদক েথেক পিবt কুরআেন আlাh
তা’লার aনয্ানয্ নামo বয্বhত হেয়েছ। েযমন ‘বারী’ aথর্াৎ eমন িকছুর সৃি কতর্া - যার পূেবর্ েকান নমুনা বা
দৃ াn িছল না বা সৃি র সূচনা করা। ‘বারী’o আlাh তা’লার আেরকিট gণবাচক নাম; eর aথর্ eমন সtা, িযিন
েকান pকার নমুনা aথবা sান o কােলর বাধয্বাধকতা েথেক মুk হেয় সৃি কেরন। aথর্াৎ সৃি করার জনয্ তঁার
েকান িকছুর pেয়াজন েনi। আেরকিট শb হল ‘ফােতর’। eিট যখন আlাh তা’লার জনয্ বয্বhত হেব তখন eর
aথর্ হেব, সৃি র সূচনা eবং তােত েসৗnযর্য্ দানকারী।
hযূর eরপর ‘আl খােলক’ eর আেলােক পিবt কুরআেনর িবিভn আয়াত uপsাপন কের তার বয্াখয্া কেরন।
aতঃপর hযূর বেলন, খুতবার rেত আিম েয আয়াতিট পাঠ কেরিছ তার aনুবাদ হল,
‘েহ মানব জািত! েতামােদর pিত আlাhর aনুgহরািজ sরণ কর। আlাh ছাড়াo িক েকান সৃি কতর্া
থাকেত পাের, িযিন েতামােদরেক আকাশ o পৃিথবী েথেক িরyক দান কেরন। িতিন বয্তীত aনয্ েকান
uপাসয্ েনi। aতeব েতামােদর েকাথায় িফিরেয় িনেয় যাoয়া হেc?’

(সূরা আল ফােতর: 4)
পিবt কুরআেনর aনয্sােন আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ َ ِﻓﺄﻧﺒ ْﻨﺎ ِﺑﻪ
َ
ٍ ْ َ ذات
ِ
ﻟﻜﻢ
ُ َ َواﻷرض َوأ َﻧ َﺰل
َّ ﻟﻜﻢ ﻣّ ِ َﻦ
َ ّ أ َﻣَّ ْﻦ َﺧﻠ َ َﻖ
َ ْ َ ْ َ ﻤﺎوات
َ َ َ ﺣﺪا ﺋ َﻖ
َ َ َ َ اﻟﺴ َﻤﺎء َﻣﺎء
َ َ ﺑﻬﺠﺔ ّ َﻣﺎ
َ َ اﻟﺴ
ْ ُ َ ﮐﺎن
ِ َ أإﻟﻪ ﻣّ َ َﻊ
ِ ْ َ ﺑﻞ ُﻫﻢ ﻗ َﻮم
ﻮن
َ َ َأن ُﺗﻨ ِ ﺘ ُﻮا
ٌ َ ِ َ ﺮﻫﺎ
َ َ ﺷﺠ
ّ
َ ُ ﻳﻌﺪ ﻟ
ٌ ْ ْ ْ َ اﻪﻠﻟ
aথর্াৎ ‘aথবা (বল েদিখ) িতিন েক, িযিন আকাশসমূh o পৃিথবী সৃি কেরেছন eবং েতামােদর জনয্
আকাশ হেত পািন aবতীণর্ কেরেছন? eর মাধয্েম আমরা শসয্-শয্ামল বাগান বািনেয়িছ। eটা করা
েতামােদর সােধয্র মেধয্ িছল না। aতeব, আlাhর সােথ িক aনয্ েকান uপাসয্ আেছ? কখেনা না,
বরং তারা eমন েলাক যারা aিবচার করেছ।’

(সূরা আn নামল: 61)
e আয়ােতর বয্াখয্া করেত িগেয় hযূর বেলন, uk আয়ােত আlাh তা’লা বেলেছন, েতামােদর পেk e
পৃিথবীেত জীবেনাপকরণ সৃি করা সmবপর িছল না। কােজi e িবষয়িটেক uপলিb কের আমােদরেক েখাদা
তা’লার সমীেপ aিধক aবনত হoয়া uিচত। েযমনিট আিম পূেবর্i বেলিছ, েখাদা তা’লা মানুেষর ৈদিহক চািহদা
পূরেণর বয্বsা কেরন eবং তঁার pিতপালন ৈবিশে য্র aধীেন আমােদর জনয্ িবিভn pকার সৃি েক aিstদান
কের থােকন - েসখােন মানব সৃি র মূল uেdশয্ বাsবায়েনর জনয্ েকান বয্বsা করেবন না, তা িক হেত পাের?
আlাh তা’লা বেলন, e uেdশয্েক sরণ করােনা আর তা বাsবায়েনর জনয্ যুেগ যুেগ নবী-রসূল েpরেণর
eকিট িবধান রেয়েছ, আর তঁারা eর pিত মানুেষর মেনােযাগ আকষর্ণ কেরন। নবীেদর মাধয্েম আধয্ািtক পািন
বিষর্ত হয়। েযভােব বৃি র পািন বিষর্ত হoয়ার ফেল ভূিমেত তrলতা জেn, ফসল o বাগানসমূহ সেতজতা
িফের পায়। পাশাপািশ eমন সব glলতা আর আগাছাo জেn যা ফসেলর জনয্ kিতকর; aিভj কৃষেকর
কােছ িবষয়িট aজানা নয়। কখেনা কখেনা ফসেলর মােঝ eেতা েবিশ আগাছা জেn যা পিরsার করা dঃসাধয্
হেয় যায়, ফেল আসল ফসলo ন হেয় যায়। eখন unত েদশgেলােত ঔষধ pেয়ােগর মাধয্েম eসব আগাছা
দূর করা হয়। িকnt পৃিথবীেত eমন েদশo রেয়েছ েযখানকার কৃষকরা পির মী নয়, বৃি র কারেণ ফসেলর
েkেত েযসব আগাছা জেn তার dারা তােদর বয্পক kিত সািধত হয়। aেনক সময় eেতা েবিশ আগাছা জেn যা
পিরsার কেরo েশষ করা যায় না। eকi বৃি eকজেনর uপকার সাধন কের আবার েস-i বৃি েক সিঠকভােব
কােজ লাগােত না পারার কারেণ aনয্জেনর kিত হয়। আধয্ািtক জীবেনর েবলায়o eকi কথা pেযাজয্।
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নবীেদর আগমেনর ফেল েয আধয্ািtক বৃি বিষর্ত হয় তা েথেক সৎ o পির মীরা uপকৃত হয় িঠকi িকnt
িবrdবাদী o ধমর্হীনরা বি ত েথেক যায়। েকবল বি তi থােক না বরং তারা তােদর িনেজেদরেক ংস কের
থােক। আমরা েদিখ েয, মহানবী (সা.)-eর যুেগ দিরd ে ণী e বৃি েথেক েবিশ লাভবান হেয়েছ। আর লাভবান
হেয় রািযয়াlাh আনhর মযর্াদা েপেয়েছ। aপরিদেক aেনক েনতৃsানীয় e পৃিথবীেতi তােদর মn পিরণােম
েপঁৗেছেছ। eছাড়া তােদর সmেকর্ আlাh তা’লা পরকােলর শািsর সংবাদo িদেয়েছন। e যুেগ েখাদা তা’লা
যােক পািঠেয়েছন িতিন েখাদা তা’লার ভালবাসা o aনুgেহর দৃশয্াবলী pতয্k কেরেছন। িকnt িবrdবাদীরা
েসi ঐশী পািন েথেক বি ত েথেক েগল যা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর মাধয্েম বিষর্ত হেয়েছ।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর aনয্t বেলন,

َ َ َ ﻗﻠﻴﻼ َﻣﺎ
ِ ِ َّ أإﻟﻪ ﻣَّ َﻊ
ِ ْ َ ْ ﺧﻠﻔﺎء
َﻣ
ﺮون
َ ْ ُ ْ ﻴﺐ ا
ُ ّ وﻳﻜﺸﻒ ا
َ َ ُ وﳚﻌﻠﻜﻢ
َ ِ ﳌﻀﻄ َّﺮ
ٌ َ ِ َ اﻷرض
ُ ِ ْ َ َ دﻋﺎه
ُ َ َ إذا
ّ ً َ اﻪﻠﻟ
َ ُ ّﺗﺬ ﻛ
ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ﻟﺴ ﻮء
ُ ِ أ َّ ﻦ ُﳚ

aথর্াৎ ‘aথবা েক আেছ েয- িবপদgs o uিdg বয্িkর েদায়া েনন যখন েস তঁার সমীেপ েদায়া কের
আর তঁার ক দূর কের েদন eবং েতামােদরেক পৃিথবীর utরািধকারী কের েদন? আlাhর সােথ aনয্
েকান uপাসয্ আেছ িক? েতামরা কমi uপেদশ gহণ কের থাক।’

(সূরা আn নামল: 63)
uk আয়ােত েসসব েলােকর িচt aি ত হেয়েছ - যারা িবপেদ পড়েলi আlাh তা’লার দরবাের aবনত হয়।
যখন aবsা চরমrপ ধারণ কের আর েকান uপায় থােক না, তখন মানুষ েখাদা তা’লার দরবাের uপিsত হয়;
আর বেল, েহ আমােদর েখাদা! পৃিথবীর সকল পথ আমােদর জনয্ rd। েহ pিতপালক-pভু! তুিম আকাশ o
পৃিথবীর aিধপিত। আধয্ািtক বৃি বষর্ণ করা েতামারi eকিট পুরsার। আর েতামার pিতিনিধেক gহণ করেত
পারা - eিটo েতামারi পুরsার। িকnt তঁােক gহণ করার পর েতামার পৃিথবীেক আমার জনয্ সংকীণর্ করা হেc।
েয পরীkা o িবপদাপদ eেসেছ েকবলমাt তুিমi তা দূরীভূতকারী। কােজi আমার uপর েথেক তুিম e পরীkা
aপসারণ কর।
hযূর বেলন, আমরা েদখিছ, পািকsােন দীঘর্িদন েথেক আহমদীেদর জনয্ চরম ৈবরী পিরেবশ িবরাজমান।
eেtেক মুিk লােভর পnা eকটাi আর তাহেলা - িন ার সােথ তঁার সমীেপ aবনত হoয়া; e েথেক utরেণর
e ছাড়া আর েকান পথ েনi। আজকাল aনয্ানয্ েদেশo eকi পিরিsিত িবরাজ করেছ েযমন, িমশর। কােজi
eকমাt আlাhর দরবাের সমপর্েণর মাধয্েমi e েথেক মুিk পাoয়া সmব। আlাh তা’লা বেলন, যখন eমন
িবনত aবsা সৃি হেব, আর িবনত aবsায় েদায়া করা হেব - তখন আিম তা gহণ করেবা।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েলখা হেত udৃিত uপsাপন কের hযূর বেলন,
‘ঐশী কালােম মুজতার শb dারা েসi িবনয়েক বুঝায় যা িবপেদর সময় pকাশ পায়। িকnt েকান শািsর
সময় েয িবনয় pকাশ পায় তা েমােটo e আয়ােতর uিd নয়। নতুবা নূহ, লুত, মুসা o েফরাuন eর
জািতর েদায়া ঐ িবনেয়র সময় কবুল করা হেতা। িকnt eমন হয়িন, বরং েখাদার হাত ঐ জািতgেলােক
ংস কের িদেয়েছ।’
কােজi েযসব sােন আহমদীরা কে আেছন - আপনরা sরণ রাখেবন, আজ ধু আহমদীরাi আেছন; যারা
পরীkা বা িবপেদর সময় িবনয়াবনত হয়। আর তােদর েদায়াi আlাh তা’লা gহণ করার pিতrিত িদেয়েছন।
eছাড়া পৃিথবীর aনয্ানয্ যারা িবপেদ আেছ - তােদর েদায়া কবুল করার জনয্ িতিন েকান pিতrিত েদনিন,
েকননা তারা েখাদার েpিরতেক মানেত asীকার কেরেছ। িবনেয়র সােথ o িবগিলত িচেt েদায়া কেরা তারপর
েদখ! েখাদা তা’লা কীভােব েতামােদর েদায়া কবুল কেরন।
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যােহাক, হযরত মসীh মouদ (আ.) তঁার আিবভর্ােবর েঘাষণা িদেয় মানবজািতর uেdেশয্ বেলন,
‘েহ আlাhর বাnাগণ! আপনারা জােনন, যখন aনাবৃি হয় আর দীঘর্িদন ধের খরা চলেত থােক eর
ফলrিতেত পিরেশেষ aবsা eমন হয় েয, কূপo িকেয় েযেত আরm হয়। কােজi েযভােব বstজগেত
আকােশর পািন ভূ-ভােগর পািনেত eক pকার আেলাড়ন সৃি কের, েতমিনভােব আধয্ািtক জগেত ঐশী পািন (aথর্াৎ েখাদা তা’লার oহী) হীন িচnাধারায় সিজবতা সৃি কের। aতeব, e যুগo েসi
আধয্ািtক পািনর মুখােপkী িছল। আিম আমার দাবী সmেn eতটা বেল েদয়া আবশয্ক মেন কির েয,
আিম eকাn pেয়াজেনর সময় েখাদার পk েথেক েpিরত হেয়িছ। eযুেগ বh মুসলমান ihদীেদর রীিত
aবলmন কেরেছ। তারা ধু tাkoয়া o পিবtতােকi িবসজর্ন েদয়িন, হযরত ঈসার যুেগর ihদীেদর
নয্ায় সেতয্র শtr হেয় দঁািড়েয়েছ। eরi পিরেpিkেত েখাদা আমার নাম মসীh েরেখেছন। eমন নয়
েয, ধু আিমi e যুেগর েলাকেদর আhান জািনেয়িছ, বরং যুগ (আমার pেয়াজন aনুভব কের) sয়ং
আমায় েডেক eেনেছ।’

(বারাহীেন আহমদীয়া-5ম খেnর iয়াd দাশেতঁ (sৃিতর পাতা েথেক) পৃ া: 12)
সুতরাং মুসলমানরা যিদ িনেজেদর মােঝ পুনজর্াগরণ েদখেত চায়, তেব তােদর হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
সােথ িনিবড় সmকর্ sাপন করেত হেব; eকিন ভােব আlাh তা’লার pিত aবনত হেত হেব। মেন রাখেবন,
কখেনাi তরবাির হােত তুেল েনয়া বা িবশৃ লা সৃি র মাধয্েম পুনজর্াগরণ সmব নয়।
hযূর আেরা বেলন, পিবt কুরআেন আlাh তা’লা বেলেছন, আমরা আকাশ o ভূ-পৃ েথেক েয িরyক লাভ
করিছ, তা আlাh তা’লাi আমােদর দান করেছন। কােজi আlাh তা’লার কােছ নত হo আর তঁার সিnধােনi
সকল pকার কলয্াণ aেnষণ কর। আlাh তা’লার সাহাযয্ ছাড়া জাগিতক িরyক পাoয়াo সmব নয় eবং
আধয্ািtক িরyক লাভ করাo aসmব।
eরপর আlাh তা’লা বেলন:

ِ ُ ُ َ ﻳﻌﻴﺪه و ﻣ ﻦ ﻳ
ِ ْ َ ْ اﻟﺴ ﻤﺎء
ﺮﻫﺎﻧﻜﻢ ِإن
ْ ُ ِ اﻪﻠﻟ
َ ّ أإﻟﻪ ﻣّ َ َﻊ
َ ّ ُ ﳋﻠ ْ َﻖ
َ ْ َ أ َﻣّ َ ﻦ
َ ْ ﻳﺒﺪأ ُ ا
ٌ َ ِ َ واﻷرض
ُ ْ َ َ ُ ُ ِ ُ ﺛﻢ
َ َ َ ّ ﺮزﻗﻜﻢ ﻣّ َﻦ
ْ ُ َ َ ْ ُ ﻗﻞ َﻫﺎﺗُ ﻮا ﺑ
ِ ِ ﻛُ ﺘﻢ
ﺻﺎدﻗﲔ
َ ْ ُ
َ

aথর্াৎ েক সৃি র সূচনা কেরন, aতঃপর তার পুনরাবৃিt কেরন? আর েক েতামােদরেক আকাশ o ভূ-পৃ
েথেক িরyক েদন? আlাh তা’লা ছাড়া আেরা েকান uপাসয্ আেছ িক?

(সূরা আn নামল: 65)
পূেবর্ােlিখত আয়াত সমূেহ আlাh তা’লা pিতিট িবষয় uপsাপেনর েশেষ বেলেছন, আlাh তা’লা বয্তীত আেরা
েকান uপাসয্ আেছ িক? যিদ থােক তেব িনেয় আস। aতeব e বয্াপাের মু’িমনেদরেক pিণধান করেত হেব।
hযূর বেলন, আজ েকান েকান আহমদীo ei িচরnন িবধান ভুলেত বেসেছ। আিম পূেবর্o aেনকবার uেlখ
কেরিছ, eসব ঘটনা pায়শঃi ঘেট থােক। তাi e িবষয়িট আবারo বলিছ, িনয়িমত নামায পড়া eবং eর
সুরkার pিত যtবান হoয়া eকাn pেয়াজন। েদায়ার জনয্ aেনেক আমার কােছ আেবদন কের, তােদর
aেনেকর েচহারা েদেখi েবাঝা যায় েয, ধু pথাগতভােব, েদায়ার জনয্ বলেছ। তােদর যিদ িজjাসা করা হয় তুিম িক িনেজ নামায পড়, েদায়া কর? তখন তােদর পk েথেক না েবাধক utর পাoয়া যায়। আমােদর
eকজনo েযন নামায পিরতয্াগ না কের। গতকাল eকিট ঘটনা ঘেটেছ। eক িপতা পুtসহ আমার সােথ সাkাত
করেত eেসেছন। িপতা, পুেtর সামেনi তার িবrেd aিভেযাগ করল েয, েস নামােযর বয্াপাের uদাসীন।
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পুেtর বয্বসা ভাল চলেছ আর বয্বসায় utেরাtর unিতর জনয্ আমার কােছ েদায়ার আেবদন জানািcল। তখন
আিম তােক বললাম, তুিম আমােক েয কথা বলেছা - eটােতা েখাদা তা’লার সােথ ঠা া-তামাশার শািমল।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলেছন,
‘েয বয্িk আমােক ধু বয্বসা-বািণেজয্র জনয্ েদায়া করেত বেল, তােদর pিত আমার eক ধরেনর
ঘৃণা হয়।’
জাগিতক unিতর জনয্o েদায়া করার pেয়াজন রেয়েছ। িকnt েসটাi আমােদর জীবেনর eকমাt লkয্ হoয়া
uিচৎ নয়, বরং সবর্ােg েখাদা তা’লার aিধকার pদােন যtবান হেত হেব। আর pেতয্ক আহমদীেক e বয্াপাের
মেনােযাগী হoয়া pেয়াজন। আিম েসi েছেলেক বেলিছ, েতামার বয্বসা ভােলা চলেছ, eটাo আlাh তা’লার
কৃপা। েয েখাদা েতামার বয্বসায় unিত দােনর kমতা রােখন, িতিন িনঃসেnেহ e pাচুযর্ েকেড়o িনেত পােরন
আর আপন দয়ার হাত pতয্াহার করেত পােরন। eজনয্ েখাদা তা’লার দয়া আকৃ করার জনয্ তঁার iবাদত করা
eকাn pেয়াজন। আর eটাi মানব সৃি র সবেচেয় বড় uেdশয্। aতeব আমরা তখনi আমােদর সৃি কতর্া-pভু
েখাদার হক আদায় করেত পারব, যখন আমরা তঁােক সিতয্কার uপাসয্ jান করব eবং তঁার সামেন সmূণর্rেপ
িবনত হব। আlাহ তা’লা আমােদর সবাiেক ei েসৗভাগয্ দান কrন।

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