ْ
الرحمن ﱠ
الرحيم
َ ْ بسم ﷲ ﱠ

িখলাফত শত বািষর্কী uপলেkয্ হযরত আমীrল মু’িমনীন িমযর্া মসrর আহমদ
খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আi:)-eর 27েশ েম’ 2008 e পূবর্ লnেনর
eেkল েসnাের pদt বkৃতা
ً
 أما بعد فأعوذ با من الشيطان.محمدا عبده ورسوله
 وأشھد أن،أشھد أن ال إله إال ﷲ وحده ال شريك لـه
*الرجيم
ُ ْ َ ْ * الرحيم
ُ ُ ْ َ إياك
يوم ﱢ
ْ
الرحمن ﱠ
الرحمن ﱠ
] وإياك
الحمد
َ ﱢ
َ نعبد َ ﱠ
َ َ َ ْ رب
َ الدين * ﱠ
ْ َ الرحيم * َمالك
َ ْ بسم ﷲ ﱠ
َ ْ العالمين * ﱠ
ُ َ ْ َ)
َ ْ * نستعين
َ ْ َ ْ َ الذين
ْ َ عليھم
الضالين] )آمين
ُ ْ َ ْ غير
َ عليھم َوال ﱠ ﱢ
َ ِ صراط ﱠ
ْ ْ َ َ المغضوب
ْ ِ ْ َ َ أنعمت
َ ِ * المستقيم
َ اھدنا ﱢ
َ َ ْ ُ ْ َالصراط

আ

lাhতা’লার কৃপায় আহমদীয়া িখলাফেতর শতবষর্ পূিতর্ uপলেkয্ তঁার সমীেপ কৃতjতা pকােশর
aনুেpরণায় আমরা আজ eখােন সমেবত হেয়িছ, eকi সােথ পৃিথবীর aনয্ানয্ েদেশর
আহমদীরাo MTA-র মাধয্েম e aনু ােন েযাগ িদেcন। ei grtপূণর্ মূhেতর্ আপনােদর eবং
পৃিথবীর সকল আহমদীেদর আিম আnিরক েভcা জানািc। মহানবী (সাঃ)-eর ভিবষয্dাণী
aনুযায়ী তঁার িন াবান দাস তথা মসীh o মাহদীর জামা’েত anভূর্k হoয়ার কলয্ােণ আমরা আজ eক ঐেকয্র
বnেন আবd। হযরত মসীh মouদ (আ:)-েক pদt sীয় pিতrিত aনুসাের আlাhতা’লা েয aনুgহবাির বষর্ণ
কেরেছন eবং করেছন তারi সুবােদ েসi জনপদেকo আজ আমরা েদখেত পািc, aবশয্ সামেনর কেয়কজন
ছাড়া বাকীরা িটিভ না থাকার কারেণ েদখেছন না। েয জনপদ িছল eকিট েছা gাম মাt, যােক েকu িচনেতা না,
eখন তা আমােদর েচােখর সামেন রেয়েছ। সারা িব আজ, মুহাmদী মসীhর ei gামেকi েকবল িচেননা বরং ei
জনপেদর aিলগিল আর েসi
িমনারেকo িচেন যা মুহাmদী মসীhর আগমনবাতর্া o আিবভূর্ত হoয়ার pতীক
srপ িনমর্াণ করা হেয়েছ। িনজ িpয় মসীhেক pদt েখাদাতা’লার pিতrিত aনুযায়ী, দৃঢ় pতয্য়ী o pিতrত েসi
পুেtর aবদান িহেসেব তৃণলতাহীন eক pাnরেক সবুজ-শয্ামল, ফুেল ফেল সুেশািভত o গাছপালায় ছায়াময়
নগরীেত (রােবায়া) rপাnিরত হoয়ার দৃশয্o ei মহতী aনু ােন আজ আমরা aবেলাকন করিছ। eখন রাবoয়ার
ছিবo আমােদর সামেনi রেয়েছ। সুতরাং, আজ আপনারা পূবর্ েথেক পি েম েভেস আসা ei দৃশয্ eবং ঐশী

pিতrিত aনুযায়ী পা াতয্ েথেক sায়ী কুদরত pতয্k করার পাশাপািশ, ঐশী কৃপাবারীর বষর্ণ ধারা, পূবর্-পি ম,
utর-দিkণ, iuেরাপ, আেমিরকা, eিশয়া eবং আি কােতo যুগ খলীফােক সবাকিচt েদখেছন o নেছন। e
সবিকছু pেতয্ক আহমদীর দৃি সুিনি তভােব eিদেক িনবd কের েয, আlাhতা’লা আপন pিতrিত পূণর্ কেরেছন
eবং করেছন, হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর pচারেক পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗেছ িদেয়েছন eবং আজo
েপঁৗছােcন। আহমদীয়া িখলাফত pিত া eবং তঁার pিত সমথর্েনর িনদশর্নsrপ িখলাফেতর unিতর দৃশয্
aতীেতo আমরা েদেখিছ eবং আজo েদখিছ। আহমদীয়া িখলাফেতর সােথ েখাদাতা’লার বয্বহােরর শতবেষর্র
iিতহাস আমােদর ঈমানেক দৃঢ় o ujীিবত করেছ। e সব কারেণ েখাদার কৃতjতাপরায়ন দাস িহেসেব তঁার
সামেন কৃতjতা pকাশ করা িক আমােদর জনয্ আবশয্ক নয়? aতeব আজেকর ei aনু ানo কৃতjতার িনদশর্ন
srপi হেc। iসলােমর iিতহােস eক নব o েসানালী aধয্ায় রচনা করেছ ei িদন যা েখাদাতা’লা আমােদরেক
মহানবী (সাঃ)-eর িন াবান েসবেকর হােত pিতি ত জামােতর মাধয্েম েদখােcন। aতeব ei মানেস তথা ei
িনয়ামেতর pকাশ o কৃতjতার িনদশর্ন srপ e aনু ান আর িবে র িবিভn েদেশ e uপলেkয্ েযসব aনু ানািদ
আমরা পালন করিছ তা েকবল ৈবধi নয় বরং তা eকাnভােব েখাদাতা’লার িনেদর্শ aনুযায়ী হেc। আlাhতা’লা
বেলন,
ْ ربك َ َ ﱢ
فحدث
َ عمة َ ﱢ
ََﱠ
ِ َ ْ ِوأما ِبن
aথর্াৎ, তুিম েতামার pভুর িনয়ামেতর কৃতjতা pকাশ করেত থাক। (সূরা আy েযাহা: 12)

হযরত মসীh মouদ (আঃ) বেলন,
ْ ربك َ َ ﱢ
‘েখাদার দাসেtর জনয্ grtপূণর্ শতর্ হেলা, িবনয় eবং নmতা। িকnt فحدث
َ بنعمة َ ﱢ
ِ َ ْ ِ ِ وأما
ََﱠ
আয়ােত uেlিখত িনেদর্শ aনুযায়ী ঐশী িনয়ামত লােভর কথা pকাশ করাo aতয্াবশয্ক। িতিন
ْ ربك َ َ ﱢ
আরo বেলন, فحدث
َ بنعمة َ ﱢ
ِ َ ْ ِ ِ وأما
 َ َ ﱠিনেদর্শ aনুসাের eকথা pকােশ ei aধম েকান kিত
েদেখনা েয, দয়ালু o কৃপালু েখাদা ধুমাt িনজ aনুgেহ ei aধমেক সমs কলয্াণরািজর eক
িবরাট aংশ pদান কেরেছন eবং ei aকমর্ণয্েক িরkহেs পাঠান িন বা িনদশর্নাবলী ছাড়া
pতয্ািদ কেরন িন বরং eতসব িনদশর্নাবলী দান কেরেছন যার কতক pকািশত হেc eবং
ভিবষয্েতo হেব। েখাদাতা’লা সতয্ যতkণ সmূণr
র্ েপ pকাশ না করেছন ততkণ পযর্n e সমs
িনদশর্নাবলী pকাশ করেতi থাকেবন।’ eরপর িতিন (আঃ) বেলন, ‘sরণ েরেখা! মানুেষর সবর্দা
ْ ربك َ َ ﱢ
o সবর্াবsায় েদায়ার িভখারী হoয়া eবং فحدث
َ بنعمة َ ﱢ
ِ َ ْ ِ ِ وأما
’ َ َ ﱠর uপর pিতি ত থাকা
uিচত, েখাদা pদt দােনর কথা pকাশ করা uিচত; eেত েখাদাতা’লার pিত ভালবাসা বৃিd পায়
eবং তঁার eতায়াত o আনুগেতয্র জনয্ hদেয় pবল েpরণা সৃি হয়। তাহ্দীস েকবল েমৗিখক
pকাশেকi বলা হয়না বরং মানুেষর জীবেন তা pকািশত হoয়াo বা নীয়।

aতeব আlাhতা’লা তঁার aবািরত েয দােন আমােদরেক সমৃd কেরেছন eবং ভিবষয্েতo জারী রাখার pিতrিত
িদেয়েছন, e দােনর জনয্ েখাদার কৃতj পরায়ন বাnা হেয় কৃতjতা jাপন কrন েযন ei িনয়ামেতর pবােহ
কখনo ঘাটিত না আেস বরং pেতয্ক নতুন িদন েযন নতুন মিহমা িনেয় pকাশ েপেত থােক। হযরত মসীh মouদ
(আঃ)-eর uিk aনুসাের, িবনয় o নmতা হেলা eর শতর্। pেতয্ক আহমদীেক ei grtপূণর্ শেতর্র pিত সpিতভ

দৃি রাখা uিচত। আমরা আlাhতা’লার সmুেখ যতটা িবনত হেবা, ধু বািহয্কভােবi নয় বরং anেরর anঃsল
েথেক tাকoয়ার oপর যতটা pিতি ত েথেক িবনয় pদশর্ন করেবা, ততটাi আlাhতা’লার িনয়ামেতর aংশ আমরা
েপেত থাকেবা। আজেকর ei িদবসিট সাধারণভােব pিতবছরi যা পািলত হেয় থােক, আহমদীয়া িখলাফেতর
শতবষর্ পূিতর্ uপলেkয্ তা আমরা আজ িবেশষভােব পালন করিছ। ei িদবসিট আমােদর মােঝ েযন e েpরণা সৃি
কের েয, tাকoয়ার uপর pিতি ত হেয় িবনীত পnা aবলmেনর মাধয্েম আlাhতা’লার িশkা o সকল আেদশ
িনেষধ সmূণর্ভােব েমেন চলার বয্াপাের আমরা সেচ হi। আজ ধু নযম পড়া, েবলুন uড়ােনা iতয্ািদ, eবং
িবিভn কমর্সূচী পালন করা বা ei আনেn ভাল খাবার খাoয়া, িমি খাoয়া আমােদর মুখয্ uেdশয্ নয়। eখােন
েয aনু ান eখন হেc eবং িবিভn জামা’েতo যা হেব, তা িনছক আনn করার জনয্ নয়। হঁয্া eিটo eকিট
uেdশয্, েযমন আিম বেলিছ, eিট আlাhতা’লার িনয়ামত pািpর বিহpকাশ; িকnt eর ফেল আমােদর মেনােযাগ
tাকoয়ার pিত িনবd হoয়া uিচত। pিতেযািগতা যিদ ধু বািহয্ক ৈহ-ৈচ, কৃিtমতা eবং েলৗিককতার uেdেশয্
হেয় থােক তাহেল eিট িঠক েতমনi ঘৃণয্ িবষয় েযমন সালানা জলসা হেত পিবt পিরবতর্ন ছাড়া িরk হেs িফের
যাoয়া বা েয েকান aসু ু কাজ হেত িনিবর্কাের িনিলর্pভােব িফের থাকা, যা েখাদার সntি বিহভূর্ত হেয় থােক।
সুতরাং আজেকর ei িদন নতুনভােব a ীকার করার িদন। আজেকর ei িদন iিতহাস সmেকর্ আমােদর aবগত
হবার িদন। আজেকর িদনিট েসিদন সmেকর্ aবিহত হবার িদন, েযিদন জামােতর সদসয্েদর জীবেন eক ভূিমকm
েনেম eেসিছল। eকশত বছর পূেবর্ আজেকর ei িদনিটর িঠক eকিদন পূেবর্ eক ঘটনা ঘেটিছল যা জামাতেক
pকিmত কেরিছল। 1908 সেনর 26েশ েম’ যখন েখাদার িpয় মসীh মouদ (আ:) িনজ pভুর িনকট pতয্াবতর্ণ
কেরন আর েয সংবাদ আlাhতা’লা িকছু কাল ধের তঁােক িদেয় আসিছেলন, িতিন (আ:) তা জামাতেক aবগত
কের আসিছেলন eবং আl oসীয়য্ত পুিsকায় s ভােব e িদেক জামােতর দৃি আকষর্ণ কের ঈমান o
tাকoয়ায় unিত করার জনয্ িবেশষভােব নসীহতo কেরেছন; পাশাপািশ জামাতেক সাnনাবাণী েদন েয, eকথা
মেন কেরা না েয আমার িবদােয়র পর েখাদার সমথর্েনর হাত েতামােদর uপর েথেক pতয্াhত হেব বরং েখাদার
pিতrিত আমার মৃতুয্র পরo পূণর্ হেত থাকেব। িচরসতয্ কথা হেলা, pেতয্ক বয্িk e dিনয়ােত েয আেস তােক
চেল েযেত হয়। সকল নবীo e িবধান aনুযায়ী গত হেয়েছন eবং িনজ pভুর িচরsায়ী জাnােতর utরািধকারী
হেয়েছন যার জনয্ তঁারা aধীর আgেহ aেপkা করেতন। হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর জীবেনর pিতিট মূhতর্o
আমরা ei িচরsায়ী জীবেনর আকা ায় কাটেত েদিখ। তঁার মৃতুয্র পর জামােতর সদসয্েদর িব াসi হিcলনা েয
িতিন ei ধরাধাম েথেক িবদায় িনেত পােরন। যােহাক, তঁারা িনি ত হেলন েয, eিটi েসi pকৃত ঘটনা যার জনয্
হযরত মসীh মouদ (আঃ) sয়ং িকছুকাল েথেক জামাতেক pstত করিছেলন আর e িবষেয় iলহামo হিcল।
1908 সেনর 20েশ েম’ তঁার uপর iলহাম হয় ‘আr রাহীলু সুmার রাহীল oয়াল মoেতা করীব’ aথর্াৎ
পরপাের যাtার সময় eেস েগেছ, হঁয্া! যাtার সময় eেস েগেছ আর মৃতুয্ সিnকটবতর্ী। জামােতর সদসয্রা যখন
িনি ৎ হেলন েয, eকথা সতয্, বণর্নাকারী বেলন, মাগিরব নামােযর সময় কািদয়ােনর মসিজেদ েমাবারেকর ছােদ
আহাজাির o knেনর েরাল পেড় যায় িকnt eকi সমেয় িবrdবাদীেদর িনলর্j আচরণo িছল চরম পযর্ােয়।
লােহাের আহমদীয়া িবিlং eর পােশ েযখােন তঁার পিবt মরেদহ রাখা হেয়িছল িবrdবাদীরা শহেরর uশৃংখল
েলাকেদর েসখােন সমেবত কের আনn ulােস েমেত uেঠ আর গান গায়; বােজ আচরণ o িনলর্j বয্বহাের তারা
ভdতার সকল সীমা ছািড়েয় যায়; uশৃংখল েলাকেদর dারা eমনিট হoয়া সmব িকnt সংকীণর্মনা o নাম সবর্s
পt-পিtকাo তঁার মৃতুয্েত আনn ulাস কের িনেজেদর হীনতার পিরচয় িদেয়েছ eবং e মেনাভাব বয্k কেরেছ
েয, িমযর্া সােহেবর মৃতুয্র পর eখন e জামা‘ত (নাuযুিবlাh) ংস হেয় যােব। িকnt েস সকল aপলাপকারীেদর
জানা িছলনা েয, eিট তােদর ািn, dিনয়ার কীটেদর eিট েনাংরা বাসনা। eিট িছল তােদর ািn, েখাদাতা’লা েয
িনজ েpিরতেদর জনয্ আtািভমান রােখন েস িবষেয় তারা aনবিহত। তােদর িবেবেকর uপর পদর্া পেড়িছল,
তােদর েচাখo িছল an; যারা জানত না েয, e বয্িk! িযিন আজ e পৃিথবী েথেক িবদায় িনেয়েছন, িযিন িনজ
মিনব o aনুসরণীয় েনতা হযরত মুহাmদ মুsাফা (সাঃ)-eর েচৗdশ’ বছর পূেবর্র ভিবষয্dাণীর পিরপূরণsল, িতিন
মু’িমনেদর েসi জামাত pিত া কেরেছন যােদর সmেকর্ আlাhতা’লা aতয্n s ভাষায় বেলেছন, আিম eমন

েলাকেদর ভীিতপূণর্ aবsােক শািn o িনরাপtায় বদেল িদi eবং sীয় সাহাযয্ o সমথর্েন তােদর ভূিষত কির।
আlাhতা’লা মহানবী (সাঃ)-eর মাধয্েম pকৃত মু’িমনেদর ei সুসংবাদ িদেয়িছেলন েয, ‘মসীh o মাহ্দীর পৃিথবী
েথেক িবদােয়র পর শtrেদর আনn-ulাস হেব kণsায়ী eবং আlাhতা’লা তঁার কৃপা o aনুgেহর চাদের ei
মসীh o মাহ্দীর ভkেদর আcািদত করেবন। হযরত েহাযায়ফা হেত বির্ণর্ত eক হাদীেস মহানবী (সাঃ) িনজ যুগ
হেত আরm কের আখারীন পযর্n যুেগর িচt aংকন কের বেলন,
“িতিন {হযরত েহাযায়ফা (রা:)} বেলন, ‘হযরত রসূেল করীম (সাঃ) বেলেছন, েতামােদর মেধয্
নবুয়য্ত ততিদন পযর্n বতর্মান থাকেব যতিদন তা আlাhতা’লা চাiেবন। eরপর আlাh তা
uিঠেয় িনেবন। eরপর নবুয়য্েতর পdিতেত িখলাফত pিতি ত হেব eবং তা ততিদন িবদয্মান
থাকেব যতিদন আlাh চাiেবন। eরপর আlাh তা uিঠেয় িনেবন। eরপর uৎপীড়েনর রাজt
কােয়ম হেব। eিট ততিদন থাকেব যতিদন আlাh চাiেবন। eরপর আlাh তা uিঠেয় িনেবন।
eরপর জরবদিsমূলক সাmাজয্ কােয়ম হেব eবং eিট ততিদন থাকেব যতিদন আlাh চাiেবন।
eরপর আlাh তা uিঠেয় িনেবন। eরপর নবুয়য্েতর পdিতেত পুনরায় িখলাফত pিতি ত হেব।
eরপর িতিন (সাঃ) নীরব হেয় েগেলন।”
সুতরাং মু’িমনেদর uেdেশয্ eিট তঁার সাnনাবাণী িছল, েসi সমs মু’িমনেদর জনয্, যঁারা মহানবী (সাঃ)-eর
েpিমেকর জামােত anভূর্k হবার িছল। মসীh o মাহদীর aনুসারীেদর জনয্ আlাhতা’লার দয়া uতেল uঠেব আর
শtr যতi ঔdতয্ pদশর্ন কrক, যতi আনেnর বাদয্ বাজাক, েঢাল িপটাক, ei িচরsায়ী ‘িখলাফত আলা
িমনহািজন নবুয়ত’ মসীhর aনুসারীেদর সােথ সmৃk হেয় েগেছ যা pেতয্ক ভীিতর সমেয় তােদরেক িনরাপtার
ভসংবাদ িদেত থাকেব। আর eিট আlাhতা’লার তকদীর eবং eমন তকদীর যা aটল যা pকৃত মু’িমনেদর
িনয়িত। নীচমনা িকছু েলাক, কতক বখােট যারা িনেজেদরেক বড় jানী ভােব, তারা ei তকদীরেক পিরবতর্ন
করেত পারেব না।
হযরত মসীh মouদ (আঃ) aতয্n s ভাষায় আl oসীয়য্ত পুিsকায় e িবষয় বয্াখয্া কেরেছন eবং জামাতেক
সাnনা িদেয়েছন। িতিন (আঃ) জানেতন, েযভােব নবীেদর িবrdবাদীেদর চলমান রীিত eিট েয, তঁােদর
(নবীগেণর) মৃতুয্র পর িবেরাধীরা মেন কের েয, eরা ংেসর dারpােn uপনীত। িবrdবাদীরা o মুনািফকরা ei
জামাত িকভােব টুকেরা টুকেরা হয় েস দৃশয্ েদখার জনয্ uদgীব হেয় aেপkারত থােক। িকnt েসi েখাদা িযিন
sীয় নবীেদর পৃিথবীেত পািঠেয় থােকন িতিন আপন শিk pদশর্ন কেরন। আর েসi েখাদা িযিন সবর্ে রসূল eবং
খাতামুল আিmয়া (সাঃ)-েক িবে পািঠেয়িছেলন, e েঘাষণাo কিরেয়িছেলন েয, তঁার (সাঃ) শিরয়ত িচরsায়ী
শিরয়ত। তঁার মৃতুয্র পর umেতর uপর কতক িবপদ aবশয্i আসেব িকnt uেlিখত হাদীেসর আেলােকo s
েয, মুহাmদী মসীhর আগমেনর পর aবেশেষ iসলােমর িবজেয়র eক নতুন aধয্ােয়র সুচনা হেব eবং তা
িকয়ামত পযর্n aবয্াহত থাকেব। িবেরািধতা যিদo হেব িকnt পেথর ধুলার মতi েদখেত েদখেত তা aদৃশয্ হেয়
যােব। সুতরাং হযরত মসীh মouদ (আঃ) েখাদা pদt jােনর আেলােক সাnনা িদেয়েছন েয, িবrdবাদীরা যখন
হািস-ঠা া কের তখন িচিnত হেবনা। আl oসীয়য্ত পুিsকায় জামাতেক সাnনা িদেয় িতিন (আ:) বেলন,
‘আর eটা েখাদাতা’লার সুnত eবং যখন েথেক িতিন পৃিথবীেত মানব সৃি কেরেছন, তখন েথেক
সবর্দাi িতিন e সুnত pকাশ কের আসেছন েয, িতিন তঁার নবী রসুলগণেক সাহাযয্ কের থােকন
كتب ﱠ
eবং তঁােদর জয়যুk কেরন। e সmেn িতিন বেলন: ورسلي
ﷲُ َ َ ْ ِ َ ﱠ
َ َ َ (সূরা
ِ ُ ُ َ ألغلبن ََأنا
মুজাদালাঃ 22)। ‘গালাবা’ শেbর aথর্ হেলা-, েখাদার ‘hjত’ বা aকাটয্ pমাণ পৃিথবীেত
পূণভ
র্ ােব pিতি ত হoয়া যা রসুল o নবীগেণর লkয্ হেয় থােক eবং েকu েযন eর েমাকািবলা

করেত সkম না হয়, তদনুসাের েখাদাতা’লা pবল ‘িনদশর্নসমূহ’ dারা তােদর (aথর্াৎ নবীেদর)
সতয্তা pকাশ কেরন eবং েয সাধুতা তঁারা পৃিথবীেত pিতি ত করেত চান, েখাদাতা’লা তার
বীজ তঁােদর হােতi বপন কেরন। িকnt িতিন তঁােদর হােত eর পূণত
র্ া দান কেরন না বরং eমনi
সমেয় তঁােদরেক মৃতয্ু েদন, যা বাহয্ত eক pকার বয্থর্তার আশংকা িনেজর েভতর রােখ eবং
িতিন িবrdবাদীেদরেক হািস ঠা া-িবdrপ o uপহাস করার সুেযাগ েদন। আর তারা ঠা া-িবdrপ
pদশর্ন কের িনেল পর, িতিন আপন কুদরেতর aপর হs pদশর্ন কেরন eবং eমন uপকরণ সৃি
কেরন যdারা েসi uেdশয্সমূহ, যার কতক aসmূণর্ রেয় িগেয়িছল, তা-o পূণত
র্ া লাভ কের।
সংেkেপ, েখাদাতা’লা di pকােরর কুদরত (শিk o মিহমা) pকাশ কেরন। pথমতঃ sয়ং
নবীগেণর dারা তঁার শিkর eক হs pদশর্ন কেরন। িdতীয়তঃ aপর শিk বা মিহমা erপ সমেয়
pদশর্ন কেরন, যখন নবীর মৃতয্ু র পর িবপদাবলী uপিsত হয় eবং শtrপk শিkশালী হেয় uেঠ
eবং মেন কের নবীর িমশন eখন বয্থর্ হেয় িগেয়েছ; তখন তােদর ei pতয্য়o জেn েয, e
জামা’ত ধরাপৃ েথেক eখন িবলুp হেয় যােব; জামা’েতর েলাকজনo uৎকিnত হেয় uেঠ,
eমনিক তােদর েকামর েভে পেড় আর েকান েকান dভর্াগা মুরতাদ হেয় যায়। েখাদাতা’লা তখন
িdতীয়বার আপন মহাশিk pদশর্ন কেরন eবং পতেনাnুখ জামা’তেক রkা কেরন। সুতরাং যারা
েশষ পযর্n ৈধযর্ ধারণ কেরন, েখাদাতা’লার ei িনদশর্ন তারা pতয্k কেরন। েযমনিট হযরত
আবুবকর িসdীক (রাঃ)-eর সময় হেয়িছল। মহানবী (সাঃ)-eর মৃতয্ু েক যখন eক pকার
aকালমৃতয্ু মেন করা হেয়িছল; বh মrবাসী aj মুরতাদ হেয় িগেয়িছল eবং সাহাবাগণo
েশােক umাদpায় হেয় পেড়িছেলন, তখন েখাদাতা’লা হযরত আবুবকর িসdীক (রাঃ)-েক দঁাড়
কিরেয় পুনবর্ার তঁার শিk o কুদরেতর দৃ াn sাপন কেরন। eভােব িতিন iসলামেক িবলুিpর
পথ হেত রkা কেরন eবং بعد
ْ ِ لنھم
لھم َ َ ُ َ ﱢ
َََُ ﱢَ ﱠ
َ َ ْ الذي
ِ دينھم ﱠ
ِ ْ َ من
ْ ُ َ ارتضى
ْ ُ وليبد َ ﱠ
ْ ُ َ وليمكنن
ُ ُ َ ِ لھم
ً أمنا
ْ َ خوفھم
ْ ِ ِ ْ َ pিতrিত পূণর্ কেরন যা িতিন পূেবর্i িদেয়িছেলন; aথর্াৎ- “ভয়ভীিতর পর আিম
তােদরেক আবার সুদঢ়ৃ ভােব pিতি ত করব (সূরা নূরঃ 56)”।
িতিন (আ:) তঁার জামাতেক uেdশয্ কের বেলন,
‘‘aতeব েহ বnুগণ! েযেহতু আিদকাল হেত আlাhতা’লার িবধান eিটi েয, িতিন d’িট শিk
pদশর্ন কেরন, েযন িবrdবাদীেদর d’িট বৃথা আsালনেক বয্থর্তায় পযর্বিসত কের েদখান।
সুতরাং eখন eটা সmবপর নয় েয, েখাদাতা’লা তঁার িচরnন িনয়ম পিরহার করেবন। eজনয্
েতামােদরেক আিম েয কথা বেলিছ তােত েতামরা dঃিখত o িচিnত হেয়া না। েতামােদর িচt
েযন uৎকিnত না হয়। কারণ েতামােদর জনয্ িdতীয় কুদরতo েদখা pেয়াজন eবং eর আগমন
েতামােদর জনয্ ে য়। েকননা, তা sায়ী, যার ধারাবািহকতা িকয়ামত পযর্n িবিcn হেব না। েসi
িdতীয় কুদরত আিম না যাoয়া পযর্n আসেত পাের না। িকnt আিম যখন চেল যাব, তখন
েতামােদর জনয্ েখাদা েসi ‘িdতীয় কুদরত’ েpরণ করেবন যা িচরকাল েতামােদর সে থাকেব;
েযেহতু বারাহীেন আহমদীয়া gেn েখাদার pিতrিত রেয়েছ eবং েসi pিতrিত আমার িনেজর
সmেn নয় বরং তা েতামােদর সmেn। েখাদাতা’লা বেলেছনঃ

ميں اس جماعت کو جو تيرے پيروں ہيں قيامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا۔
{aথর্াৎ ‘আিম েতামার aনুসারী e জামাতেক িকয়ামত পযর্n aনয্েদর uপর pাধানয্ িদব’ aনুবাদক।}

সুতরাং েতামােদর জনয্ আমার িবেcদ িদবস uপিsত হoয়া aবশয্mাবী, েযন eরপর েসi যুগ
আসেত পাের যা িচরsায়ী pিতrিতর যুগ। আমােদর েখাদা pিতrিত পালনকারী, িব s eবং
সতয্বাদী েখাদা। যা িকছু িতিন a ীকার কেরেছন, তা সবi িতিন েতামােদর েদখােবন। বতর্মান
যুগ যিদo পৃিথবীর েশষ যুগ আর বh িবপদাপদo রেয়েছ যা eখন aবতীণর্ হoয়ার সময়, তথািপ
েস সমs িবষয় পূণর্ না হoয়া পযর্n e dিনয়া aবশয্i কােয়ম থাকেব, যার সmেকর্ েখাদা সংবাদ
িদেয়েছন। আিম েখাদার পk হেত eক pকার কুদরত srপ আিবভূত
র্ হেয়িছ। আিম েখাদার eক
মূিতর্মান কুদরত। আমার পর আরo কিতপয় বয্িk আসেবন যঁারা িdতীয় কুদরেতর িবকাশ
হেবন।” (আl oসীয়য্ত পুিsকা, rহানী খাযােয়ন 20তম খn, পৃ: 305-306)
আয়ােতর eকিট aংশ আিম udৃিতেত পেড়িছ পুেরা আয়াত যােক আয়ােত iেsখলাফ বলা হেয় থােক তা erপ:

وعد ﱠ
ُ ِ َ َ منكم
ُ َ الذين
كما
َ ِ ﷲُ ﱠ
ََ َ
ْ ُ الصالحات َ َ ْ َ ْ ِ َ ﱠ
ْ ُ ْ ِ آمنوا
ِ َ ِ وعملوا ﱠ
َ َ األرض
ِ ْ َ ْ ليستخلفنھم ِفي
ْ ِ الذين
ْ ِ وليبدلنھم
قبلھم َو َ ُ َ ﱢ َ ﱠ
بعد
َ ِ استخلف ﱠ
َ ََْْ
ْ ُ َ ليمكنن
ْ ُ َ ارتضى
َ َ ْ الذي
ْ ِ ِ ْ َ من
ْ ُ لھم َ َ ُ َ ﱢ َ ﱠ
ِ دينھم ﱠ
ِ ْ َ من
ُ ُ َ ِ لھم
ْ َ َ ً شيئا
ْ َ يشركون ِبي
الفاسقون
َ ِ َ ُ َ ذلك
َ ِ َ بعد
َ ْ َ كفر
َ ُ ِ َ ْ ھم
َ ُ ِ ْ ُ يعبدونني ال
َ َ َ ومن
ْ َ خوفھم
ِْ ِ ْ َ
ِ َ ُ ُ ْ َ ً أمنا
ُ ُ فأولئك
aথর্াৎ, েতামােদর মােঝ যারা ঈমান আেন o সৎকাজ কের আlাh তােদর pিতrিত িদেয়েছন,
িতিন aবশয্i পৃিথবীেত তােদর খলীফা বানােবন, েযভােব িতিন তােদর পূবর্বতর্ীেদর খলীফা
বািনেয়িছেলন; eবং aবশয্i িতিন তােদর জনয্ তােদর ধমর্েক সুদৃঢ়ভােব pিতি ত করেবন যা
িতিন তােদর জনয্ মেনানীত কেরেছন, eবং তােদর ভয়-ভীিতর aবsার পর eেক িতিন তােদর
জনয্ িনরাপtায় পিরবতর্ন করেবন; তারা আমার iবাদত করেব, আমার সােথ েকান িকছুেক
শরীক করেব না। eরপর যারা asীকার করেব, তারাi হেব d ৃতকারী। (সূরা আন-নূর:56)
e আয়াত মু’িমনেদর জনয্ eকিট মহান ভ সংবাদ eবং hদেয়র pশািnর জনয্ eমনi eক মেহৗষধ যার জনয্
েখাদাতা’লার কৃতjতা যতটাi pকাশ করা েহাক না েকন তা যেথ হেবনা িকnt eিট িচnার কারণo বেট।
আlাhতা’লা বেলন, আমার e pিতrিত মু’িমনেদর সােথ, eমন েলাকেদর সােথ যারা ঈমােন দৃঢ়, নামায কােয়ম
কের, eবং যাকাত pদান কের; aথর্াৎ েখাদার সকল aিধকার তঁােক pদানকারী। িবিভn sােন েখাদাতা’লা ঈমােনর
েয বয্াখয্া কেরেছন েসgেলার pথমিট হেলা aদৃেশয্র uপর ঈমান।
ei ঈমান যিদ পিরপূণর্ হয় তেবi মানুষ েখাদাতা’লার বাnা আখয্ািয়ত হেত পারেব। তেবi eমন বয্িkর
ভালবাসা েখাদার সntি র খািতের হেব। েখাদার ভেয় eমন মু’িমনেদর hদয় ভীত o ts থাকেব আর তারা
েখাদাভীিতর পেথ িবচরণকারী হেব আর পুেরা আনুগেতয্র সােথ আlাh o তঁার আেদশ মানয্কারী হেব।
আlাhতা’লা আবােরা বেলন, তারা ঈমােনর সােথ সৎকমর্ সmাদনকারী হেব। েকবল নামায পড়াi যেথ নয়, ধু
েরাযা রাখাo যেথ নয়, িনছক যাকাত েদয়াi যেথ নয়, হjj করাi সবিকছু নয় বরং আlাhতা’লা েযসব
সৎকেমর্র pিত পিবt কুরআেন দৃি আকষর্ণ কিরেয়েছন তা সmাদনo আবশয্ক। ঈমান o সৎকমর্ eকিট aপরিটর
পিরপূরক। ঈমান ছাড়া কমর্ েকান কােজর নয় eকi ভােব সৎকমর্ ছাড়া ঈমান aসmূণর্। aতeব আlাhতা’লা
িখলাফেতর সােথ সmৃk কের eমন eক সমাজ pিত া করেত চান যা আlাhর aিধকার eবং eকi সােথ
মানুেষর aিধকারo pদানকারী হেব।

হযরত মসীh মouদ (আঃ) ঈমান o সৎকমর্ সmেকর্ বেলন:
‘কুরআন শরীেফ আlাhতা’লা ঈমােনর সােথ সৎকমর্েক সংযুk কেরেছন। আমেল সােলh বলেত
েস কমর্েক বুঝায় যােত aনু পিরমানo trিট থাকেব না। sরণ রাখেব! মানুেষর কেমর্র uপর েচার
সদা হামলা কের; eর aথর্ িক? eর aথর্ হেলা েলাক েদখােনা, মানুষ pদশর্েনর জনয্ যখন েকান
কাজ কের, আt াঘা aথর্াৎ কাজ কের মেন মেন খুশী হয় ফেল িবিভn pকােরর aপকমর্ o পাপ
তার dারা সািধত হেত থােক, যার ফেল তার কমর্ েভেs যায়। eমন কমর্েকi সৎকমর্ বলা হয়
যােত aনয্ায় aহংকার o েলাক েদখােনা মেনাভাব থাকেবনা আর মানবািধকার েলশমাto খবর্
হেব না। সৎকেমর্র ফেল পরকােল েযভােব মুিk লাভ হেব e পৃিথবীেতo েতমিনভােব সৎকেমর্র
ফেল রkা পােব। গৃেহ যিদ সৎকমর্শীল eকজন বয্িko থােকন তাহেল পুেরা পিরবার রkা পায়।
ভালভােব বুেঝ নাo, েতামােদর মােঝ সৎকমর্ যতkণ না থাকেব ধু ঈমান আনা েকান uপকাের
আসেব না। eরপর বেলন, আমােদর িনেজেদর বানােনা বা মনগড়া কােজর নাম সৎকমর্ নয়।
বয্িk sয়ং আমেল সােলh বা সৎকেমর্র বয্াখয্া করার aিধকার রােখ না। সৎকমর্ মানুেষর
বয্িkগত পছn বা িসdােnর নাম নয়। pকৃতপেk আমেল সােলh eমন কমর্েক বলা হয় যার
মােঝ েকান ধরেনর trিট থােক না। েকননা সােলh শbিট ফাসােদর িবপরীত aেথর্ বয্বhত হয়।
uদাহরণ srপ েয খাবার কঁাচা বা পঁচা o িনকৃ মােনর নয় বরং তাৎkিণকভােব েদেহর aংশ
হেয় যাoয়ার মত; eমন খাবারi ৈতয়য্ব আখয্ািয়ত হয়। েতমিনভােব আমেল সােলh’র মােঝo
েকান pকার trিট থাকা uিচত নয় aথর্াৎ আlাhতা’লার hকুম o মুহাmদ (সাঃ)-eর সুnত
aনুযায়ী েযন হয় আর eেত েযন েকান pকােরর ৈশিথলয্, আt াঘা, েলাক েদখােনা মেনাভাব না
থােক আবার েযন তা িনেজর মনগড়াo না হয়। কমর্ যখন eমন হয় তখন eেক আমেল সােলh
বলা হয় আর eিট eকিট aমূলয্ রt aথর্াৎ দূলভ
র্ eক িজিনস eবং aতয্n মূলয্বান বst aথর্াৎ
pেতয্ক মু’িমেনর e কমর্পnা aবলmন করা uিচত।’
সুতরাং eমন পিরবতর্ন যারা আনয়ন করেবন তােদর সােথ আlাhতা’লার pিতrিত হেলা, eরা িখলাফেতর
কলয্াণ েপেত থাকেবন। eমন সব েলাকi িখলাফেতর সুরkাকারী হেবন eবং িখলাফত তােদর সুরkাকারী হেব।
আর আlাhর dীনেক দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধরেলi ei কলয্াণ o সুরkার দৃ াn পিরদৃ হেব aথর্াৎ যারা মনগড়া পেথ
চলেত চায় ei pিতrিত তােদর জনয্ নয়। আজ umেত মুসিলমায় িখলাফত pিত ার কতiনা েচ া চলেছ িকnt
তা ফলpদ হেত পাের না eবং কখনi হেত পাের না। েকননা eরা আlাhর পছnেক বাদ িদেয় িনেজেদর মনগড়া
ধমর্ pবতর্ন করেত চায়। আlাhর েpিরত িখলাফেতর আনুগতয্ না কের মানুেষর বানােনা িখলাফত pিত া করেত
চায়। তারা জােন েয, তারা ভুল করেছ তথািপ আlাhতা’লার িসdাn মানার জনয্ তারা pstত নয়। িকnt
েখাদাতা’লা আয়ােত iেsখলােফ জামা‘তেক েয সাnনা িদেয়েছন তার s বয্াখয্া হযরত মসীh মouদ (আঃ)
কেরেছন। আজ আহমদীয়া জামা’েতর iিতহাস িবেশষ কের আহমদীয়া িখলাফেতর শতবেষর্র iিতহাস pেতয্ক
আহমদীেক আয়ােত iেsখলােফর pকৃত jান o তাৎপযর্ িশিখেয়েছ eবং pেতয্ক আহমদীেক বাsেব
আlাhতা’লার িনয়ামতবািরর পিরপূরণsল বািনেয়েছ। সুতরাং আজ eিট pেতয্ক আহমদীর কােছ s আর সুs
হoয়া uিচত েয, eর pতয্kকারী ধু তারাi হেত পাের যারা পিরপূণর্ ঈমােনর aিধকারী হবার pেচ া aবয্াহত
রােখ eবং সৎকমর্শীল। বাiেরর েলােকরাo eখন আমােদর aবsা েদেখ িনিdর্ধায় e aিভবয্িk pকােশ বাধয্ হেc
েয, ভীিতপূণর্ aবsা শািn o িনরাপtায় পিরবতর্েনর দৃশয্ যিদ e যুেগ েদখেত হয় তাহেল আহমদীয়া জামা’তেক
েদেখ নাo। aতeব, কত েসৗভাগয্বান আমরা যারা হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর জামােত anভূর্k হেয় ei
িনয়ামত লােভর েযাগয্ হেয়িছ। সুতরাং ei আয়াত যােক আয়ােত iেsখলাফ বলা হয় আর যার িকছু aংেশর
uেlখ আমরা হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর udৃিত েথেক েনিছ, যা আমােদর মেনােযাগ e িদেক আকষর্ণ

কের েয, িনজ ঈমান o কেমর্র pিত দৃি দাo। আিম বলিছলাম- eরা বা a-আহমদীরাo চায় েয, তােদর মােঝ
িখলাফত pিতি ত েহাক, তারা eর আবশয্কতা uপলিb কের; িকnt eেদর মােঝ eিট pিতি ত হেতi পাের না
েকননা, তারা মনগড়াভােব eিটেক সংjািয়ত কের। আlাhর pিতি ত িখলাফতেক gহণ না কের eরা িনেজেদর
মনগড়া িখলাফত চািপেয় িদেত চায়। aতeব তােদর ভীিতর aবsা শািn o িনরাপtায় পিরবতর্ন হoয়া eবং
তােদর মােঝ িখলাফত বয্বsা pিতি ত হoয়া িক কের সmব? eিট আlাhতা’লার পুরsার। আlাhতা’লা ei
বয্বsাপনার মাধয্েম মু’িমনেদর ভীিতপূণর্ aবsােক েযভােব শািn o িনরাপtায় বদেল েদন েতমিনভােব তঁার
মেনানীত খলীফার hদয় েথেক সব ধরেনর জাগিতক ভীিত দূর কের ভেয়র েমাকািবলা করার শিk pদান কেরন।
pেতয্ক কিঠন মূhেতর্ িতিন sীয় aনুgেহ আ াসবাণী নান, েযন যুগ খলীফা জামা‘তেক সাnনা িদেত পােরন।
সুতরাং জাগিতক পিরকlনা িক ঐশী পিরকlনার েমাকািবলা করেত পাের? আlাhতা’লা ei আয়ােত পুনরায়
িন য়তা িদেcন েয, আlাhতা’লা েতামােদর ভীিতর aবsা শািnেত পিরবতর্ন করেবন। যুগ খলীফােক aবশয্i
পথ pদশর্ন করেবন, তঁার iবাদেতর িদেক aবশয্i মেনােযাগ িনবd হেত থাকেব eবং কখনi িতিন জাগিতক ভয়ভীিত o চাoয়া-পাoয়ােক আlাhর aংশীদার িহসােব দঁাড় করােবন না। িতিন কখনi aকৃতjতা েদখােবন না আর
আlাhতা’লার সাহাযয্ o সমথর্ন e িবষেয়র সাkী হেব। মানিবক dবর্লতাবশতঃ যুগ খলীফার dারা eমন েকান
কাজ যিদ হেয়o যায় তাহেল আlাhতা’লা sয়ং যুগ খলীফােক সিঠক পেথ পিরচািলত করেবন। েখাদাতা’লা sীয়
কৃপা o িনজ মেনানয়েনর কারেণ eমতাবsায়o utম ফলাফল pকাশ করেবন তেব জামােতর সদসয্েদর
iবাদেতর pিত মেনােযাগী হেত হেব আর িশেকর্র সূkািতসূk rপেকo eিড়েয় চলার েচ া করেত হেব eবং
আlাhতা’লার ei িনয়ামেতর মূলয্ায়ন কের সবর্দা তঁার কৃতj বাnা হবার েচ া করেত হেব। আিম বলিছলাম
জামােতর সদসয্েদরo ei িনয়ামেতর মূলয্ায়ন কের তঁার কৃতj বাnা হবার েচ া করা uিচত। eমনিট যিদ হয়
তাহেল িনি ত থাকেত পােরন েয, েখাদা eমন েলাকেদর সামেনo থাকেবন আর িপছেনo, ডােনo থাকেবন আর
বােমo eবং eমন েকu েনi েয তােদর েকান kিত সাধন করেত পাের। সুতরাং ei aবsা আমরা, েখাদার
pিতি ত জামা’েত তখনo েদেখিছ, যখন হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর মৃতুয্র পর জামােতর uপর eমন eক
aবsা েছেয় যায় যা সকল hদয়েক pচnভােব pকিmত কের। pেতয্ক আহমদীেক িবচিলত কের েতােল। েযমন
আিম পূেবর্i বেলিছ, শtrরা আনেn েঢাল িপিটেয়েছ েয, হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর মৃতুয্র পর ei জামাত
eখন িনঃেশষ হেত চলেলা। িবrdবাদীেদর েবhদা o আেজবােজ সব কথাবাতর্ার কতক eখােন uপsাপন করিছ
েযন নতুন pজn eবং নবাগতরাo বুঝেত পাের েয, িবrdবাদীরা জামােতর মেধয্ িবশৃংখলা সৃি র uেdেশয্
িকভােব gজব রিটেয়েছ। uদাহরণ srপ, পীর জামাত আলী শাহ’র aনুসারীরা ei aপpচার কেরেছ েয, aগিণত
িমযর্ায়ী েতৗবা কের িফের আসেছ aথর্াৎ আহমদীয়াত েছেড় তােদর তথাকিথত iসলাম gহণ করেছ’ aথচ
আহমদীয়াতi pকৃত iসলাম। egেলা িছল তােদর aপpচার। বতর্মােনo আমােদর িবেরাধী, হতভাগা েমৗলভীরা
e ধরেনর কথাi বেল েবড়ায় িকnt eসব েকবল তােদর aলীক বাসনা; eিট না পূেবর্ পূরণ হেয়েছ আর না আজ
হেব। eখন েতা জামােতর unিত েদেখ েবচারা িবrdবাদীরা eমনভােব কাnjান হািরেয় বেসেছ েয, eকিদেক
িববৃিত েদয় ‘আমরা আহমদীয়াতেক েশষ কের িদেয়িছ’ aপরিদেক iসলামী রা gেলার uপর চাপ েদয় েয,
কািদয়ািনেদর agযাtােক pিতহত কrন, aনয্থায় eরা সমs umেত মুসেলমােক িবপথগামী করেব।’ যােহাক, e
হেলা তােদর মেনাভাব। হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর মৃতুয্র পর কতভােবi না তারা তােদর মেনর jালা
িমিটেয়েছ। eসmেকর্o d’eকিট ঘটনা নুন। েমৗলভী সানাulাh িলেখেছ,
িমযর্ার (হযরত েগালাম আহমদ কািদয়ানী মসীh মouদ (আ:)-aনুবাদক) সমs পুsক সমূেd
নয়, চুেলায় িনেkপ কrন, ধু eিটi যেথ নয় বরং মুসিলম বা aমুসিলম েকান ঐিতহািসক,
ভারত বা iসলােমর iিতহােস ভিবষয্েত তার নামo েযন uেlখ না কের।’

খাজা হাসান িনযামী সােহব, বাহয্ত িযিন eকজন সুsয্ িচnার aিধকারী o আtমg বেল pতীয়মান হেতন, িতিন
আহমদীেদর পরামশর্ িদেয় িলেখন,
‘তারা েযন িমযর্া সােহেবর মসীh o মাহদী হবার দাবীেক s ভােব asীকার কের, aনয্থায়
িমযর্া সােহেবর মত বুিdমান eবং সুশংৃ খল বয্িkেtর aবতর্মােন আহমদী জামাত সmবত
িবrdবাদীেদর আেnালনেক সহয্ করেত পারেব না eবং তােদর ঐকয্ হািরেয় যােব।’
aতয্n নmভাষায় o aিত সmােনর সােথ নাম িনেয় কথা বেলেছন িকnt কথা eকi, আহমদীরা মসীh মouদ
(আঃ)-eর হােত কৃত বয়’আত েথেক েযন সের আেস আর তঁার দাবীেক েযন asীকার কের। বstত তখন aবsা
eমনi িছল। যােদর uেdশয্ aসৎ তারােতা বােজ বকিছলi িকnt আপাতঃ সুsয্ িচnাধারার aিধকারীরাo hদেয়র
সুp িবেdষ pকাশ কের েদয়। িকnt তােদর িচnাধারা েযেহতু পািথর্ব জীবন পযর্ni সীিমত িছল তাi ঐশী
pিতrিতর িদেক তােদর দৃি যায়িন আর যাবার কথাo নয়। তােদর পেk েখাদার মসীhর ei েঘাষণার মমর্ বুঝা
কখনo সmব িছলনা েয, ‘আিম যখন চেল যােবা েখাদাতা’লা েতামােদরেক িdতীয় কুদরত pদশর্ন
করেবন।’ মুহাmদী মসীhর sপেk কত মিহমার সােথ েখাদাতা’লার pিতrিত পূণর্ হেয়েছ eক িবশাল জনেগা ী
তা pতয্k কেরেছ। তােদর ঔdতয্ eবং নীচ কামনা-বাসনােক তােদর মুেখ ছুঁেড় মারা হেয়েছ। েযসব পুsকািদ
jািলেয় িদেত pেরাচনা েদয়া হিcল তা পৃিথবীর িবিভn ভাষায় aনুিদত হেয় আজ পুণয্বাণেদর পথিনেদর্শনার
মাধয্ম হেc। iিতহাস েথেক েয বয্িkর নাম িমিটেয় েদবার কথা চলিছল আজ তঁার জয় িন iuেরাপ, আি কা,
eিশয়া eবং আেমিরকায় pিত িনত হেc। হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী (আ:)-eর নাম, ছিব o িলখনী
iথােরর মাধয্েম আজ পৃিথবীর সকল a েল, pিতিট ঘের েপঁৗছুেc। যারা বলেতা, িবrdবাদীেদর হ েগাল
আহমদীয়া জামা‘ত সহয্ করেত পারেব না, আজ তারা েবঁেচ থাকেল েদখেতা েয, চাপ সহয্ করেত না পারার েতা
p i uেঠ না বরং আহমদীয়ােতর নাম পৃিথবীর pিতিট শহের েপঁৗেছ েগেছ। পৃিথবীর সকল েদেশ িবrdবাদীরা
আহমদীয়ােতর নাম েশানামাti পাশ কািটেয় পলায়ন কের, aবশয্ েনাংরা o aেশাভন কথা তােদর কােছ pচুর
নেত পােবন। সৎসাহস থাকেল pেতয্ক েদেশর িটিভ o েরিডo চয্ােনল নয্ােয়র uপর pিতি ত েথেক জাতীয়
েটিলিভশেন আহমদীেদরেক তােদর মতাদশর্ o িব াস uপsাপেনর aনুমিত o সুেযাগ pদান কrক। সরকার
নয্ােয়র uপর pিতি ত েথেক িনজ দািয়t পালন কrক eবং আহমদীেদর িনরাপtা িনি ত কrক। ধমর্ীয় িবষেয়
েজার-জবরদিsর েকান সুেযাগ েনi। মাশাআlাহ, pেতয্ক িবেবকবান সাবালক বয্িk িনেজর ভালমn বুেঝ।
সুতরাং তােদর ভয় িকেসর? েজার কের েকu কাuেক আহমদী বানােত পারেবনা। ei িবrdবাদীরা eখন
আমােদর চয্ােনল MTA-েক বn কের েদবার দাবী তুলেছ eবং কেয়ক জায়গায় েচ াo করা হেয়েছ, িকnt
আlাhতা’লা eমন uপকরণ ৈতির কেরন, eক sােন দিমেয় রাখার যিদ েচ া করা হয় তাহেল তা নতুন মিহমায়
aনয্t আtpকাশ কের। তােদর ৈহ-hlা জামােতর িকi-বা kিত করেত পাের? বতর্মােন েতা MTA তােদরেক
ভীত-ts কের েরেখেছ। eিট ঐশী pিতrিত পূণর্ হবার দৃশয্। েকu েখাদাতা’লার সােথ যিদ যুd করেত চায় তেব
কের েদখুক। পূেবর্o oরা িনেজেদর পিরণাম েদেখ eেসেছ আজo েদেখ িনক। হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর
iেnকােলর পর শtrরা সবর্pকাের eবং সবর্শিk িনেয়ািজত কের আহমদীয়াতrপী ei চারাগাছেক ংস করার
েচ া কেরেছ আর eলেkয্ যাবতীয় aপেকৗশল aবলmন কেরেছ। িকnt েসi েখাদা, িযিন হযরত মসীh মouদ
(আঃ)-েক iলহাম কেরেছন,
‘গারাসতু লাকা েবiয়াদী রাhমাতী oয়া কুদরাতী’
aথর্াৎ আিম িনজ হােত েতামার জনয্ sীয় রহমত o কুদরেতর বৃk েরাপন কেরিছ।

সুতরাং eিট শtrেদর ািn িছল যারা মেন করেতা েয আহমদীয়ােতর চারাগাছিট pাথিমক aবsায় আেছ eবং
হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eরপর eিট ংস হেয় যােব। আlাhতা’লা বেলেছন, আিমi e বৃk েরাপণ কেরিছ।
আমার রহমত o কুদরেতর eমন গাছ বপন কেরিছ যার aদৃ হেলা ফুেল ফেল সুেশািভত হoয়া o েবেড় uঠা,
যার িশকড় মািটেত দৃঢ়ভােব pিথত eবং শাখা-pশাখা গগনচুিm। আlাhতা’লার কাছ েথেক খবর েপেয় হযরত
মসীh মouদ (আঃ) েয িdতীয় কুদরেতর সুসংবাদ িদেয়িছেলন eবং eকi সােথ ei েঘাষণাo কেরিছেলন েয, তা
sায়ী; সিতয্কার aেথর্ আlাhতা’লার রহমেত েরািপত েসi বৃেkর ফল বহন o sীয় কােnর uপর দৃঢ়ভােব
দnায়মান হoয়ার ভিবষয্dাণী িছল। েসi বৃk যা েখাদাতা’লা িনজ হােত েরাপন কেরিছেলন েগাটা িবে র
পুণয্াtােদর িনজ েsেহর ছায়ায় যার আ য় েদবার িছল eবং িদেc তা eসকল বামনেদর পদাঘােত েমােটo
েদাdলয্মান হবার নয়। আlাhতা’লা হযরত মসীh মouদ (আঃ)-েক বেলিছেলন, আিম েতামার o েতামার
িpয়েদর সােথ আিছ। pেতয্ক িদন aতয্n মিহমার সােথ ei iলহাম পূণর্ হেc। (e পযর্ােয় hযূর বেলন, আপনারা
িনিdর্ধায় িন ucিকত কের িনেজেদর আেবগ pকাশ কrন িকnt eখনo আিম aেনক িকছু বলেবা তাi িকছুটা
িবরিত িদেয় ‘নারা’ লাগান। িবেশষভােব কািদয়ানবাসীরা যেথ আেবগাplত হেয় আেছন)।

যা

েহাক, আিম বলিছলাম েয, হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর pিত আlাhতা’লার ei iলহাম, ‘আিম
েতামার o েতামার িpয়েদর সােথ আিছ’ তা pেতয্ক িদন aতয্n মিহমার সােথ পূণর্ হেc। হযরত
মসীh মouদ (আঃ)-eর মৃতুয্েত eর pথম িবকাশ ঘেটেছ। মু’িমনেদর িনরাপtােক িনি ত করেত িগেয় যখন
আlাhতা’লা হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা:)-eর হােত পুেরা জামাতেক ঐকয্বd কের িদেয়েছন তখন
a-আহমদীেদর ধারণা িছল, aশীিতপর eক বুেড়া জামাতেক িকiবা সামলােব? কাজর্ন েগেজট নামক eকিট
পিtকা িলেখেছ,
‘িমযর্াiেদর হােত eখন িক-i বা বাকী আেছ! তােদর মাথা কাটা পেড়েছ। eক বয্িk েয, তােদর
iমাম িনযুk হেয়েছ তােক িদেয় িকcু হেবনা; হঁয্া, েস েকান মসিজেদ কুরআন নােত পারেব।’
িকnt েসi বয্িk! যার সmেকর্ বলেতা েয, তঁােক িদেয় িকছুi হেব না, aথচ েস কাজ িতিন িনি তভােব সmাদন
কেরেছন যা তােদর কােছ িছল grtহীন aথর্াৎ কুরআন করীেমর সুk মা’েরফত o তttjান বণর্না করা। আর
eিটi মূলত: েস-i কাজ েযজনয্ আlাhতা’লা হযরত ibাহীম (আঃ)-eর েদায়া কবুল কের মহানবী (সাঃ)-েক
েpরণ কেরেছন, আর ei কােজর জনয্i আlাhতা’লা আখারীনেদর মােঝ হযরত মসীh মouদ (আঃ)-েক েpরণ
কেরেছন eবং eকi কােজর জনয্ আlাhতা’লা জামােতর মেধয্ িখলাফত বয্বsা pবতর্ণ কেরেছন। িকnt বstবাদী
েচাখ মহান e uেdেশয্র বুঝেবটা কী? যােহাক, হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রাঃ) pিতutের বেলিছেলন,
‘েখাদা eমনিটi কrন, আিম েযন েতামােদরেক কুরআন নােত পাির’।
িবrdবাদীরা eমনিক কতক আপনজন; যােদর মেধয্ কপটতা িছল, তারা ভাবেতা, হযরত খলীফাতুল মসীh
আuয়াল বৃd o dবর্ল, িতিন জামা’তেক কীভােব পিরচালনা করেবন! শtrরা মেন করেতা, dবর্ল বয্বsাপনার
কারেণ জামা‘ত ধীের ধীের িনি h হেয় যােব। আর ঐসব মুনােফক pকৃিতর েলােকরা আপন েখয়ােল যারা
িনেজেদরেক জামােতর খুঁিট মেন করেতা তােদর ধারণা aনুযায়ী আ ুমানi মসীh মouদ (আঃ)-eর pকৃত
sলািভিষk, তাi eেদর হােতi সকল দািয়t নয্s হoয়া uিচৎ। িdমুখী ei আkমণ o িফৎনােক হযরত
খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা:) eত দৃঢ়তার সােথ দমন কেরন যা েকবল ঐশী িখলাফতi করেত পাের।
িখলাফেতর আসেন সমাসীন হেয়i সবর্pথম েয বkবয্ pদান কেরিছেলন তার েশষাংেশ িতিন বেলন,

‘েতামােদর আকষর্ণ েয িদেকi েহাকনা েকন, েতামােদরেক eখন েথেক আমার িনেদর্শাবলী
মানেতi হেব। যিদ আমার e কথা মানেত েতামরা pstত থাক তাহেল আিম েscায় েহাক বা
aিনcায় e েবাঝা বহন করেবা। বয়’আেতর েস দশিট শতর্ aথর্াৎ হযরত মসীh মouদ (আঃ)
কতৃক
র্ িনধর্ািরত বয়’আেতর শতর্gেলা aপিরবিতর্ত থাকেব eর সােথ আিম িবেশষ কের কুরআন
েশখা eবং যাকােতর বয্বsা করা, জামা‘েতর মেধয্ বkা বা আেলম-uলামা সৃি করা আর ঐসব
িনেদর্শ যা িবিভn সময় আlাhতা’লা আমার hদেয় স ার করেবন তা anভূk
র্ করিছ। েসi
সােথ আমার icা o আকাংখানুযায়ী ধমর্ীয় িশkা o মাdাসার িশkাদান-পdিত চলেত থাকাo
বা নীয়। e েবাঝা আিম েকবল আlাhতা’লার খািতেরi বহন করেবা িযিন বেলেছন,
الخير
ْ ََُْ
َ ُ ْ َ ٌأمة
ْ ُ ْ ِ ولتكن
ِ ْ َ ْ يدعون َِإلى
منكم ُ ﱠ
sরণ েরখ! ঐেকয্র মােঝi সকল কলয্াণ িনিহত, যােদর েকান েনতা েনi তারা মৃত।’ (সূরা আl
iমরান: 105)

জামা‘তেক খn-িবখn েদখার েয sp a-আহমদীেদর িছল, েস মেনাবা া না িছল পূণর্ হবার, আর না তা হেয়েছ;
aবশয্ কিতপয় মুনােফক o তােদর হােতর kীড়ণকেদর পk েথেক aভয্nরীণ আশংকা েদখা িদেত থােক। হযরত
খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা:) e িবষয়িট aবগত হবার পর গভীর pjা o বিল তার সােথ তা দমন কেরন।
eেহন eক পিরিsিতেত িতিন মসিজেদ মুবারেক aতয্n jালাময়ী eকিট বkৃতা pদান কেরন। (িবrdবাদীেদর
কথা েন) িতিন বেলন,
েতামরা েতামােদর বয্বহাের আমােক eতটা ক িদেয়েছা েয, মসিজেদর ঐ aংেশ আিম দঁাড়াi
িন েয aংশ েতামরা বািনেয়ছ।
মসিজেদ মুবারেকর িকছু aংশ পরবতর্ীেত সmpসািরত করা হেয়িছল আর pথম aংশিট িছল হযরত মসীh মouদ
(আঃ)-eর যুেগর। িতিন েসi aংেশi দঁািড়েয় িছেলন যা হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর যুেগ িনিমর্ত। পরবতর্ীেত
েয aংশ জামােতর চঁাদায় িনিমর্ত হেয়েছ তা হেলা সmpসািরত aংশ। িতিন বেলন, েতামরা আমােক eত ক
িদেয়ছ েয, আিম মসিজেদর ঐ aংেশ দাড়াiিন েয aংশ েতামােদর বানােনা বরং আিম আমার িমযর্ার মসিজেদ
দঁািড়েয়িছ।
িতিন আরo বেলন,
আমার িসdাn হেলা, জামা‘ত eবং আ মু ান uভয়-i খলীফার আjাবহ eবং eতdভয়i েসবক
বা aিধনs। আ মু ান হেলা uপেদ া, তাi তােক কােজ লাগােনা খলীফার জনয্ আবশয্ক।
িতিন আরo বেলন,
েয বয্িk িলেখেছ েয, খলীফার কাজ হেলা ধু বয়’আত gহণ করা আর pকৃত কতর্া হেলা
আ মু ান, তার েতৗবা করা uিচত। েখাদা আমােক জািনেয়েছন, e জামােতর েকu যিদ েতামােক
পিরতয্াগ কের মুরতাদ হেয় যায় তেব তার পিরবেতর্ আিম েতামােক eকিট জামাত দান করব।

িতিন আেরা বেলন,
বলা হেয় থােক- খলীফার কাজ েকবল নামায বা জানাযা পড়ােনা বা িবেয়র eলান করা o
বয়’আত gহণ করা। e কাজেতা eক েমাlাo করেত পাের, eর জনয্ খলীফার েকান pেয়াজন
েনi; আর আিম e ধরেনর বয়’আেতর uপর থুথo
ু েফিল না। বয়’আত হেলা পূণর্ আনুগেতয্র
নাম, যােত খলীফার েকান eকিট িনেদর্শেকo aমানয্ করার p থাকেবনা।
তঁার e বkৃতা eত pভাব িবsার কের েয, বণর্নাকারীরা বেলন, িবিভn জামােতর uপিsত শত শত েলাক যােদর
uপর িবেরাধীরা িনেজেদর pভাব খাটােনার েচ া করিছল তারা েবদনায় বয্াকুল হেয় eমনভােব কাnায় েভে
পেড়ন আর মসিজেদর েমেঝেত েসভােব ছটফট কেরন েযভােব জেলর মাছ ডা ায় uঠেল ছটফট কের। সুতরাং
আহমদীেদর ভীিতর aবsােক িনরাপtায় পিরবতর্েনর eিটi িছল pথম িবকাশ যা জামােতর সদসয্েদর মােঝ
দৃশয্মান হয় আর যুগ খলীফার সttায়o তা aতয্n মিহমার সােথ udািসত হয়। হযরত খলীফা আuয়াল (রাঃ) সবর্
pকার ভয়-ভীিতর uে র্ েথেক েঘাষণা করেলন, েকu যিদ মুরতাদ হেত চায় তেব েহাক। েখাদাতা’লা eর পিরবেতর্
আমােক eকিট জামাত দান করেবন। eক বয্িk িফের েগেল eকিট দল আসেব। aতeব তঁার e েঘাষণার ফেল
eকিদেক েযমন িবেরাধীরা দেম েগেলা, েতমিনভােব িন াবান আহমদীেদর সংেশাধন eবং ঈমােনর unিতর কারণ
হেলা, আবার ঐসব কপেটর দলo িকছু সমেয়র জনয্ aবদিমত হেয় রiেলা আর জামাত unিতর েসাপান aিতkম
ْ َ كل
( ُ ﱡসূরা আr রhমান:27) aনুযায়ী 13i মাচর্ 1914 সােল িতিন তঁার পরম
কের চলেলা; aবেশেষ ان
َ ْ َ َ من
ٍ َعليھا ف
বnুর সােথ িমিলত হেলন।
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খন পুনরায় জামােত ভূিমকেmর eক পিরিsিত েদখা েদয়। আ ুমােনর েসi সকল কণর্ধার হযরত
খলীফাতুল মসীh আuয়ােলর ভেয় যারা চুপ িছল তারা আবারo মাথাচাড়া িদেয় uেঠ আর aপেচ া চালায়
েযন িখলাফেতর পিরবেতর্ আ ুমানেক সমs কতৃt
র্ েসাপদর্ করা হয় আর আ ুমান েযন সব িবষেয়র হতর্াকতর্া
েসেজ বেস। হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়ােলর মৃতুয্েত িন াবান আহমদীরা েশােক মুহয্মান হেয় ঐশী শিkর
নুতন িবকােশর aেপkায় েদায়ারত িছেলন; িকnt e সকল হতর্াকতর্ারা যারা িনেজেদরেক বড় jানী মেন করেতা
তারা িছল আপন ষড়যেnt িলp। হযরত িমযর্া বিশরudীন মাহমুদ আহমদ (রা:)-েক তারা বুঝােনার েচ া করেলা
িকnt িতিন eকথার uপরi েজার িদেলন েয, জামা‘েতর eকজন খলীফা থাকা aপিরহাযর্য্, ধুমাt আ ুমােনর
uপর িনভর্র করা েযেত পাের না; িতিন আেরা বেলন, হযরত মসীh মouদ (আ:)-o eকথাi বেলেছন। হযরত
িমযর্া বিশরudীন মাহমুদ আহমদ (রা:) তােদরেক বলেলন,
আপনারা যঁার হােত বয়’আত করেবন আিম eবং আমার পিরবার পুেরা আnিরকতার সােথ তঁারi
হােত বয়’আত করেবা। আপনারা আমােক ভয় করেবন না। খলীফা হবার েকান সাধ আমার েনi।
িকnt তথাকিথত eমন আেলমরা যারা িনেজেদর aিধকতর jানী মেন করেতা তারা ei হঠকািরতায় aনড় রiল
েয আ ুমানi eর নয্াযয্ utরািধকারী । পিরেশেষ তারা e হঠকািরতা পিরতয্ােগ asীকৃিত জানােল জামা‘েতর বড়
eক aংশ ‘নূর’ মসিজেদ সমেবত হয় eবং 1914 সেনর 14i মাচর্ িdতীয় খলীফার িনবর্াচন হয়। uপিsত pায়
d’হাজার জনতার মুেখ, চতুিদর্ক েথেক হযরত িময়ঁা সােহব, [aথর্াৎ হযরত িমযর্া বিশরudীন মাহমুদ আহমদ
সােহব (রা:)]-eর নাম িনত হেত থােক। মানুষ বয্াকুল হেয়, eেক aপরেক িডি েয় হযরত সােহবযাদা িমযর্া
বিশরudীন মাহমুদ আহমদ সােহেবর হােত বয়’আত করার েচ া কের। e ঘটনার pতয্kদশর্ী িলেখন: তখন eমন
মেন হিcল েযন, িফিরশতারা মানুষেক ধের ধের আlাhর মেনানীত বয্িkর কােছ (বয়ােতর জনয্) িনেয় আসেছ।
িখলাফেতর asীকারকারী যারা আ ুমান eবং eর aথর্-কিড়র সেবর্সবর্া িছল e দৃশয্ েদেখ েসখান েথেক সটেক
পেড়। eভােব আlাhতা’লা পুনরায় sীয় pিতrিত aনুযায়ী আহমদীয়া িখলাফেতর মাধয্েম জামা‘তেক সুদৃঢ় কের

তােদর ভয়-ভীিতেক িনরাপtায় পিরবতর্ন করেলন। হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর দৃঢ়pতয্য়ী ei সnান তথা
মুসেলh মouদ (রা:)-eর 52 বছরবয্াপী িখলাফত কােল জামা‘ত unিতর eমন সব দৃশয্ েদেখেছ আlাhতা’লার
িবেশষ সমথর্ন বয্তীত তা সmবপর িছল না। aথর্ভাnার শূণয্ েরেখ যারা চেল যায় তােদর দাবী িছল েয, কািদয়ােন
eখন খৃ ান রাজt pিতি ত হেব! জীিবত থাকেল তারা আজ pতয্k করেতা েয, কািদয়ােন খৃ ানেদর রাজেtর
েতা p i uেঠনা বর দৃঢ়pতয্য়ী ei pিতrত সnান সহs সহs খৃ ানেক েমাহাmদী মসীhর পতাকাতেল
সমেবত কেরেছন। আহরারী ৈনরাজয্ pবলভােব যখন েদখা েদয়, তারা যারা েঘাষণা িদেয়িছল েয, কািদয়ােনর
pিতিট iট মািটেত িমিশেয় েদয়া হেব, হযরত মুসেলh মouদ (রা:) তখন তাহরীেক জাদীেদর বয্বsাপনা pবতর্ন
কের েগাটা পৃিথবীেত তবলীগী িমশেনর জাল িবsােরর িভিt sাপন কেরন। তঁার কুরআেনর তফসীর eবং aনয্ানয্
বi-পুsক সারা পৃিথবীেত বয্াপক pসার লাভ কেরেছ যা তঁার বািহয্ক o আধয্ািtক jােন সমৃdশালী হবার
ভিবষয্dাণী পূণর্তা লাভ করার িচর amান সাkয্ বহণ করেব। িহজরেতর সময় eেল দৃঢ়েচতা ei মানব, জামা‘তেক
eমনভােব েনতৃt েদন যার ছায়ায় নুয্নতম kিত sীকােরর মধয্ িদেয় জামা‘েতর সদসয্রা পািকsােন eেস বসিত
sাপন কের। সমূহ সমসয্াস ুল পিরিsিত সেtto কািদয়ােন িনেজর েছেলসহ আtতয্াগী eমন সদসয্েদরেক িতিন
েছেড় eেসেছন যারা সবর্মূেলয্ আlাhর িনদশর্নাবলীর (শায়ােয়rlাh) রkনােবkণ করেছন। পািকsােন আহমদীয়া
েকেndর pেয়াজন aনুভব কের
o পিতত eক ভূিমেক িতিন িনজ সুমহান েনতৃt o দূরদিশর্তায় সবুজ-শয্ামল
eকিট শহের পিরণত কেরেছন যা আজ আমরা sচেk pতয্k করিছ। েসi 25 বছর বয়s যুবক যঁার িবrেd
দৃশয্ত বড় বড় আেলম, jানী eবং হতর্াকতর্ারা দঁািড়েয় িগেয়িছেলন, যখন েখাদাতা’লার পk েথেক সাহাযয্pাp
হেলন, আর ঐশী মেনানয়েনর কৃপাদৃি তঁার uপর পড়েলা eবং আlাhতা’লার pিতrিত aনুযায়ী িdতীয়
কুদরেতর িবকাশsল হেয় সফল েসনাপিতর নয্ায় eেকর পর eক িদিগ¦জয় করেত থােকন। আর আlাhতা’লার
সাহাযয্ o সমথর্েন sীয় মানয্কারী eবং মুহাmদী মসীhর েসবকেদর ভয়-ভীিতপূণর্ aবsােক িনরাপtায় পিরবতর্ন
করেত থাকেলন। aবেশেষ ঐশী িসdাn aনুযায়ী 1965 সােলর নেভmের িতিন যখন e ধরা েথেক িবদায় েনন
আlাhতা’লা আমােদরেক িdতীয় কুদরেতর তৃতীয় িবকাশ েদখান।
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তীয় িখলাফেতর বায়াn বছর eত সুদীঘর্ সময় িছল যােত কেয়কিট pজn তঁার কলয্ােণ aিভিষk হেয়েছ।
েস যুেগ pেতয্ক আহমদীর সােথ তঁার বয্িkগত সmকর্ sািপত হেয়িছল। eমন মেন হিcল জামা‘ত েযন
তঁার মৃতুয্র েশাক সiেত পারেব না। িকnt sীয় pিতrিতর কলয্ােণ েখাদা তাৎkিণকভােব ভীিতেক িনরাপtায়
পিরবতর্ন কের েদন; e দৃশয্i আমরা তৃতীয় খলীফার যুেগ pতয্k কেরিছ। pিতিট পদেkেপ জামা‘েতর unিত
পিরলিkত হয়। আি কােত sুল o হাসপাতাল pিত া, তবলীেগর েkেt eিগেয় যাoয়া, তারপর 1974 সােলর
পিরিsিত যা পািকsােনর জামা‘তসমূেহর জনয্ খুবi ভয়াবহ িছল; যুগ খলীফার পািকsােন aবsান করা পৃিথবী
জুেড় েগাটা জামা‘েতর জনয্ aতয্n dি nার কারণ িছেলা। িকnt িখলাফতrপী ঢােলর আড়ােল জামাত ভীিতpদ e
সমs পিরিsিতেক aতয্n সফলতার সােথ েমাকািবলা কেরেছ আর unিতর পেথ eিগেয় েগেছ।
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রপর 1982 সােল খলীফাতুল মসীh সােলসo আমােদর মাঝ েথেক যখন িবদায় িনেলন তখন পুনরায়
আlাhতা’লা sীয় জামাতেক আ য় েদন eবং 4থর্ খলীফার িনবর্াচন aনুি ত হয়। তঁার সময় জামােত
unিতর eক নব যুগ সূিচত হয়। শtr জামােতর unিত েদেখ হতবাক হেয় যায় eবং িখলাফেতর uপর আkমণ
হানার aপেচ া চালায়। আপন েখয়ােল জামাতেক ংস করার েচ া কের। িকnt আlাhতা’লা িনজ pিতrিত পূণর্
কের হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর সাথী হন eবং শtrর সকল ষড়যnt নসয্াত কের খলীফাতুল মসীh রােব’েক
eখােন (লnেন) aেলৗিককভােব েপঁৗেছ েদন। আর েয শtr িখলাফতেক ংস করেত uদয্ত হেয়িছল,
আlাhতা’লা তােক eমনভােব িনি h করেলন েয, তঁার েদেহর েকান িকছুi aবিশ থােকিন। তারপর eখােন
eেস iসলাম pচােরর eক নব যুেগর সুচনা হেলা, MTA-র pবতর্ন হেলা, eেত কের হযরত মসীh মouদ
(আঃ)-eর তবলীগ নতুন eক আি েক পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗছায়। মসীh মouদ (আঃ)-eর সােথ কৃত

আমােদর েখাদার aনয্তম pিতrিত aতয্n মিহমার সােথ পূণর্ হেলা। শtr েতা ‘িখলাফত’ eর oপর আঘাত েহেন
তােক িনেsজ করার পঁায়তারা করিছল িকnt িভn eক পdিতেত মানুেষর ঘের ঘের তােক েপঁৗছােনা িছল
আlাhতা’লার পিরকlনা, আর েভৗগিলক েকান সীমােরখা েস পেথ বঁাধ সাধা সmব িছলনা। জামােতর eসব
unিত eেক eেক আিম যিদ uেlখ করেত থািক তেব কেয়ক ঘnায়o তা েশষ হেব না। জলসার বkৃতাসমূেহ eর
uেlখ হেয় থােক আর ভিবষয্েতo iনশাআlাh aবয্াহত থাকেব।

েমা

টকথা, চতুথর্ িখলাফেতর sণর্ যুগ আlাhর icা aনুযায়ী 2003 সােলর eিpল পযর্n জামাতেক িনতয্
নতুন পেথর িদশা িদেত থােক। তঁার মৃতুয্েত জামাত আেরকবার ভীিতpদ aবsায় আlাhর দরবাের
িসজদাবনত হয়। েকননা, eকজন মু’িমেনর pিত eিট-i িনেদর্শ আর eিট-i eকজন মু’িমনেক েশাভা পায় aথর্াৎ
যখনi িবপদgs হয় তখনi আlাhর pিত িবনত হয়। যােহাক, ঐশী pিতrিত েয িচরকাল পূণর্ হেত থাকেব েস
সmেকর্ আlাhতা’লা আমােদর পূেবর্i আ s কেরেছন। আlাhতা’লা হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর মৃতুয্র পর
ভয়-ভীিতর aবsােক েয িনরাপtায় rপাnিরত কেরিছেলন আর হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলিছেলন েয, ‘ঐ

pিতrিত আমার িনেজর সmেn নয় বরং েসিট েতামােদর সােথ সmৃk; eবং তঁার eকথা বলা েয,
িবrdবাদীেদর d’িট বৃথা আsালনেক বয্থর্তায় পযর্বিসত করার লেkয্ আlাhতা’লা d’িট কুদরত
(পরাkমশালী শিk) pদশর্ন কেরন, েস aনুসাের চতুথর্ িখলাফেতর পর আlাhতা’লা পুনরায় জামােতর

িনরাপtা িবধান কেরেছন। েযভােব হযরত মসীh মouদ (আঃ) বেলিছেলন, তা sায়ী aথর্াৎ িdতীয় কুদরত
িচরsায়ী, e দৃশয্ MTA-র মাধয্েম পুেরা জগdাসী পুনরায় েদেখেছ। iসলােমর pাথিমক যুেগ িখলাফেত রােশদা
slকাল sায়ী হoয়া আর ধু চারজন খলীফা হoয়াo uিlিখত হাদীস েমাতােবক মহানবী (সাঃ)-eর ভিবষয্dাণী
aনুযায়ী হেয়েছ। িকnt হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর আিবভর্ােবর পর iসলােমর iিতহােস pিতিট েkেt নতুন
aধয্ায় সংেযািজত হবার িছল। সুতরাং আlাhতা’লার pিতrিত aনুযায়ী কুদরেত সািনয়ার প ম যুগo eকিট নতুন
aধয্ায়; যা শtrেদর মুেখর uপর চরম কষাঘাত eবং শtrেদর ulাসেক ধুিলসয্াৎ কের েদবার eকিট মাধয্ম।
জামােতর unিতেক শtrরা আজ aিধকতর িহংসার দৃি েত েদখেছ েকননা আেkেপর সােথ তারা লkয্ করেছ েয,
সকল িবেরািধতা সেtto আহমদীয়া জামা’ত িখলাফেতর ছায়ায় aনবরত unিত কের চলেছ। (e পযর্ােয় hযূর
বেলন, কািদয়ােনর তুলনায় রােবায়ােত েবশ েদরীেত শb েপঁৗছােc তাi আমারi aেপkা করা uিচৎ মেন হয়)
েকননা, িবrdবাদীরা পিরতােপর সােথ sয়ং লkয্ করেছ, আহমদীয়া জামা’ত সব ধরেনর িবেরািধতা সেtto
িখলাফেতর েনতৃেt unিত কের যােc। আlাhতা’লার ei েঘাষণার utরািধকারী হেয় চলেছ েয, ‘আিম
মু’িমনেদর মেধয্ িখলাফত pিত া করব’ আlাhতা’লা জামাতেক দৃঢ়তা pদান কের যােcন। pিতিদন eর
িশকড় দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর হেc।
আlাhতা’লা sীয় aনুgেহ তােদর aথর্াৎ মু’িমনেদর সকল ভয়-ভীিতেক িখলাফেতর তttাবধােন িনরাপtায়
পিরবতর্ন করেছন। আlাhর রjুেক আঁকেড় ধের রাখার কলয্ােণ শtrেদর সকল aপেচ া সেto আহমদীরা
হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর বাণী পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗেছ িদেcন। আর িব াn o পথ মানবতােক
মহানবী (সাঃ)-eর পতাকাতেল সমেবত করেছন, যােত তারা িনজ s া েখাদােক িচনেত পাের। sয়ং
িবrdবাদীরাo sীকার কেরন, িখলাফত বয্তীত মুসিলম umাhর ঐকয্ aসmব; iসলােমর unিত হoয়াo সmব
নয় আর ঐকয্o aসmব। িকnt েচােখর uপর পদর্া থাকায় েখাদাতা’লা যঁােক ‘খাতামুল েখালাফা’ বািনেয় েpরণ
কেরেছন তঁােক eবং তঁার পর pিতি ত িখলাফতেক তারা asীকার কের চলেছ। িখলাফত সmেn তােদর েয
আেkপ! তার d’eকিট uদাহরণ েপশ করিছ। করািচর জােময়া আশরািফয়ার েমাহতামীম, মাoলানা আbুর রহমান
সােহব বেলন,

‘‘নবুoেতর পdিতেত pিতি ত iসলামী িখলাফেতর যতটা সmকর্ আেছ, eর েচেয় utম আর
েকান বয্বsাপনা েনi। েকননা, আlাhতা’লা বেলেছন, ‘িন য় আlাhতা’লা জাnােতর িবিনমেয়
মু’িমনেদর pাণ o সmদ kয় কের িনেয়েছন’ িকnt dভর্াগয্বশতঃ মুসলমানেদর পারsিরক
মতিবেরাধ চরেম েপঁৗেছেছ। িখলাফেতর যতটুকু সmকর্ আেছ, কােক খলীফা িহেসেব মানেব!
মkা েমাকাররমা েথেক যিদ খলীফা িনবর্াচন করা হয় তাহেল েবেরলবীগণ সবর্ােg িবতnা সৃি
করেব। িখলাফত সmেn আিম আমার স ীেদর সােথo পরামশর্ কেরিছ, aবsাদৃে মেন হয়
পািকsােন িখলাফত বয্বsা pিত া করা সmব নয়।’’
eকজন বুিdজীবী hমায়ুন গoহর 2005 সােলর িডেসmের ‘সফর কা আগায েহাতা হয্ায়’ শীষর্ক pবেn িলেখেছন,
‘‘আজ আমরা িনেজেদরেক েসেকেল িচnাধারা, গিহর্ত সামািজক রীিতনীিত o ajতার aতল
গহবের িনমিjত েদখেত পািc। আর পািরবািরক o সামািজক কদাচার আমােদরেক িঘের
েরেখেছ। aনয্ায় aিবচার চরম আকার ধারণ কেরেছ। পিরেবশ দূষণ িদন িদন েবেড়i চেলেছ।
তাi আমােদর িনমর্ল বাযু pবােহর pেয়াজন যা umেতর সংেশাধন ঘটােত পারেব। e জনয্
aেনক েবশী সাহস o uদয্েমর pেয়াজন, দৃঢ় ঈমান o সংকেlর বিল তা চাi। মুসলমানেদর
িখলাফেতর নয্ায় pিত ান dারাi eিট সmব।’’
সুতরাং eসব হেc তােদর আেkপ; িখলাফেতর pেয়াজনীয়তা aনুভব করেছ িকnt তা pিত া করেত পারেছ না।
প ম িখলাফেতর িনবর্াচন আর বয়’আত gহেণর দৃশয্ MTA সমg িব বাসীেক েদিখেয়েছ। েযসব িবষয় eরা
আেkেপর সােথ uেlখ করেছ, প ম িখলাফেতর িনবর্াচেনর সময় পৃিথবীবাসী েদেখেছ, জামাত িকভােব eক
হােত সমেবত হেয় ঐকয্ pদশর্ন কেরেছ। eেদর মেধয্ aেনেক িনিdর্ধায় sীকারo কেরেছ েয, েখাদাতা’লার বাsব
সাkয্ েতামােদর sপেk রেয়েছ বেল মেন হয়। eতদসেtto e কথা তােদরেক সংেশাধেনর pিত আকৃ করার
পিরবেতর্ িহংসায় আরo বািড়েয় িদেয়েছ। জামােতর িবrেd আজকাল পািকsােন েমাlােদর সভা-সিমিত করার
কারণ হেলা জামােতর ঐকয্ o unিত তােদর চkুশূল। ei আেkপ আর িহংসাi eখন eেদর িনয়িত।
আlাhতা’লার সাহাযয্ o সমথর্েনর বাতাস pবলেবেগ জামােতর aনুকূেল pবািহত হেc।
iনশাআlাh eেদর সকল মেনাবা া o aপেচ া হাoয়ায় িমিলেয় যােব। েহ আহমদীয়ােতর শtrরা! আিম

েতামােদরেক dয্থর্হীন ভাষায় বলিছ, িখলাফত pিত ার েkেt যিদ েতামরা আnিরক হেয় থােকা
তাহেল eেসা মুহাmদী মসীhর দাসt বরণ কের তঁার pবিতর্ত িচরsায়ী িখলাফত বয্বsাপনার aংশ
হেয় যাo। নতুবা েচ া করেত করেত েতামরা মের েগেলo িখলাফত pিত া করেত পারেব না।
েতামােদর বংশধেররাo যিদ েতামােদরi পদা aনুসরণ কের, তারাo েকান িখলাফত pিত া করেত
পারেব না। pজn পরmরায় তােদর বংশধরগণo যিদ িকয়ামতকাল পযর্n e pেচ া জারী রােখ,
তারাo সফল হেত পারেব না। েখাদােক ভয় কর আর েখাদার সােথ যুd কর না। িনেজেদর o িনজ
বংশধরেদর িনরাপtার বয্বsা কর। a-আহমদীেদর সmেকর্ েযসব কথা আিম বণর্না কেরিছ, তােদর আেkপ
মূলক eসব কথা আমােদর জনয্ আনেnর কারণ হoয়া uিচত নয় বা ধুমাt কতক সহমমর্ী hদেয় তােদর জনয্
েকবলমাt সহানুভূিত সৃি হেল চলেবনা। েয িহংসার aনেল শtrরা jলেছ, eমন শtr kিত করার েচ াo কের
আর dবর্ল আহমদীেদর েপেল তােদর uপর হামলাo চালায়। e কারেণ আজ িখলাফেতর সােথ সmৃk
আহমদীেদর uিচত, িখলাফেতর মজবুিত eবং দৃঢ়তার জনয্ েদায়ার পাশাপািশ জামােতর সদসয্গণ eেক aপেরর
জনয্o েদায়া কrন েযন আlাhতা’লা ঐ সকল িহংসুক eবং aিন কারীেদর িহংসা o aিন েথেক িনরাপদ রােখন।
ei যুগ, যােত আমরা প ম িখলাফেতর ছায়ায় িখলাফেতর নতুন শতাbীেত pেবশ করিছ, iনশাআlাhতা’লা eিট

আহমদীয়ােতর unিত o িবজেয়র যুগ। আপনােদরেক আিম িনি ত কের বলেত পাির, আlাhতা’লার সাহাযয্সমথর্েনর eমন সব aধয্ায় সূিচত হেয়েছ eবং হেc েয আগত pিতিট িদেন জামােতর িবজয় িনকট েথেক
িনকটতর েদখােc। আিম যখন আtিবে ষণ কির লjায় মের যাi, আিম েতা eক aধম, aকমর্ণয্, aেযাগয্,
পাপী মানুষ। জািননা e পেদ আমােক aিধি ত করার মােঝ আlাhতা’লার কী pjা িনিহত; তেব eকথা anর্দৃি র
িভিtেত আিম বলেত পাির েয, েখাদাতা’লা e যুগেক sীয় aফুরান সাহাযয্ o সমথর্েন ধনয্ কের unিতর রাজপেথ
eিগেয় িনেয় েযেত থাকেবন, iনশাআlাhতা’লা। eমন েকu েনi েয e যুেগ আহমদীয়ােতর unিতেক েঠকােত
পাের আর e unিত ভিবষয্েতo েকান সময় বঁাধাgs হেব না। খলীফােদর ধারা বহমান থাকেব eবং
আহমদীয়ােতর agযাtা aবয্াহত থাকেব, iনশাlাহ।
গত পঁাচ বছর ধের রীিত eিটi চেল আসেছ েয, জলসার বkৃতাসমূেহ ঐশী কৃপাবারীর কথা uেlখ করা হেয়
থােক আর eবারo হেব iনশাআlাhতা’লা তাi হেব। সুতরাং আহমদীয়া িখলাফেতর সােথ েয unিতেক সংি
করা হেয়েছ আর যার uেlখ হযরত মসীh মouদ (আঃ) আl oসীয়য্ত পুিsকায়o কেরেছন তা eক aনn ধারা।
pেতয্ক েসi বয্িk েয িখলাফেতর সােথ জিড়েয় থাকেব, িনজ ঈমান o সৎকেমর্ েয unিত করেব, আlাhতা’লা
তােক েসসব িনয়ামতরািজ pতয্k করােবন যা িখলাফেতর সােথ জুেড় থাকার ফেল জামােতর pেতয্েকi েদখেত
পােব। আlাhতা’লা আহমদীয়া িখলাফতেকo eমন সব সদসয্ দান করেবন যারা িন া o িব sতায় kমশঃ unিত
করেব। জীবন বাজী েরেখ িখলাফেতর aিst o দৃঢ়তার জনয্ যারা কাজ করেবন, আlাhতা’লা sয়ং তােদর
hদয়েক িখলাফেতর pিত ভালবাসায় পূণর্ করেবন, কেরেছন বরং পিরপূণর্ আেছ। pিতিনয়তi আিম eমন দৃশয্
pেতয্ক জািত o pিতিট েদেশ pতয্k করিছ। সmpিত আি কা সফেরর িবিভn দৃশয্ আপনারা aবেলাকন কেরেছন,
িকভােব তারা ভালবাসায় িবেভার। আlাhতা’লা aেনক পূেবর্i আমােক িন য়তা িদেয়েছন, e যুেগ িতিন sয়ং িনজ
সিnধান েথেক িব sেদরেক pstত করেত থাকেবন। সুতরাং eিগেয় চলুন, eবং িনজ ঈমান o সৎকেমর্র িবে ষণ
কের আপনােদর pেতয্েকi েসসব কলয্াণময় বয্িkবেগর্র anভূর্k েহান যােদরেক েখাদাতা’লা িখলাফেতর
সুরkার জনয্ sয়ং িনেজর পk েথেক umুk তরবারী িহেসেব দঁাড় করােবন। িকছুিদন পূেবর্ eক বnু আমােক
িলেখেছন, িখলাফেতর শত বষর্ পূণর্ হেc বেল আমরা েযমন আনিnত, েতমিন eকিট িবষেয় dি nাgso বেট
েয, আমরা হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর যুগ েথেক eকশ বছর দূের চেল eেসিছ আর e কারেণ েকাথায়o
আমােদর মােঝ dবর্লতা না েবেড় যায়। তার e uৎকnা খুবi েযৗিkক। িকnt েখাদাতা’লার pিতrিত, মহানবী
(সাঃ)-eর হাদীস eবং হযরত মসীh মouদ (আঃ)-eর বkবয্ যিদ আমরা সামেন রািখ তাহেল আlাhতা’লার
কৃপায় িখলাফেতর সােথ সংি থাকার কারেণ আমরা ঐশী পুরsােরর uেtারাধীকারী হেত থাকেবা, iনশাআlাh।
ei পেtর সােথi ৈদবkেম আেরা eকিট পেt আেমিরকা িনবাসী আমােদর eকজন মুবােlগ হযরত মুসেলh
মouদ (রা:) কতৃক
র্ গৃহীত eকিট a ীকােরর pিত দৃি আকষর্ণ কেরেছন, হযরত মুসেলh মouদ (রা:) যা 1959
সােল েখাdামুল আহমদীয়ার বািষর্ক iজেতমায় uপিsত েখাdােমর কাছ েথেক িনেয়িছেলন eবং বেলিছেলন, eিট
eমন eক a ীকার যা আনসাrlাhর সদসয্রাo পড়ুন আর পুনঃ পুনঃ পড়েত থাকুন আর সকল জলসায় eর
পুনরাবৃিt কrন eবং পৃিথবীর pিতিট sােন iসলাম o আহমদীয়াত যত িদন জয়যুk না হয় pজn পরmরায় e
a ীকার পুনরাবৃিt করেত থাকুন। pথেমাk বnুর পেtর কারেণ আমার দৃি eিদেক যায় আর পরবতর্ী পtিট
েপেয় e িবষেয়র pিত aিধক মেনােযাগ হয়। তার e psাব আমার ভাল েলেগেছ েয, আহমদীয়া িখলাফেতর
শতবািষর্কী uপলেkয্ পৃিথবীর সমs আহমদীর ei a ীকার পুনবর্য্k করা uিচত। aতeব সামানয্ পিরবতর্েনর
সােথ আিম আজ শতবািষর্কী জুিবলী uপলেkয্ আপনােদর কাছ েথেকo ei a ীকার gহণ করিছ েযন

আমােদর কমর্কাল যুেগর িদক িদেয় বয্বধােন থাকা সেtto হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর িশkা
eবং আlাhতালা o রসূল (সা:)-eর আদশর্ েথেক আমােদরেক দূের সিরেয় িনেত না পাের বরং
েখাদার pিতrিতর grt েযন আমরা pিত িদন নুতনভােব uপলিb কির। aতeব e েpkাপেট আিম

eখন ei a ীকার gহণ করেবা। আপনােদর aনুেরাধ করিছ, আমার সামেন জলসায় যারা uপিsত আেছন uেঠ
দঁাড়ান, মিহলারাo দঁািড়েয় যান, পৃিথবীর িবিভn sােন যারা সমেবত হেয়েছন তারাo সবাi দঁািড়েয় e a ীকার
পাঠ কrন:
ً
محمدا عبده ورسوله
 وأشھد أن،أشھد أن ال إله إال ﷲ وحده ال شريك لـه
আহমদীয়া িখলাফেতর শত বছর পূিতর্ uপলেkয্ আজ আমরা আlাhর নােম শপথ কের ei
a ীকার করিছ েয, আমরা iসলাম o আহমদীয়ােতর pসার আর হযরত মুহাmদ রসূলl
ু াh
(সাঃ)-eর নাম পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗছােনার জনয্ আমরা জীবেনর েশষ মুহূতর্ পযর্n আpাণ
pেচ া চািলেয় যােবা। পিবt ei দািয়t সmাদেনর লেkয্ আমরা আlাh o তঁার রসূল (সাঃ)eর জনয্ আমােদর জীবন সবর্দা uৎসগর্ কের রাখেবা eবং বৃহৎ েথেক বৃহtর সব তয্াগ sীকার
কের িকয়ামত পযর্n iসলােমর পতাকােক িবে র pিতিট েদেশ সমুnত রাখেবা। আমরা আরo
a ীকার করিছ েয, িখলাফত বয্বsার সুরkা eবং eর দৃঢ়তার লেkয্ জীবেনর েশষ মূhতর্
পযর্n আমরা aিবরাম েচ া চািলেয় যােবা, aিধকnt বংশ পরmরায় িনজ সnান-সnিতেদরেক
িখলাফেতর সােথ সংবd থাকা o eর কলয্াণরািজ aজর্েন সেচ থাকার িবষেয় নসীহত কের
যােবা েযন িকয়ামত কাল পযর্n আহমদীয়া িখলাফত সুরিkত থােক eবং আহমদীয়া জামােতর
মাধয্েম iসলাম ধেমর্র pচার o pসার িকয়ামতকাল পযর্n aবয্াহত থােক। আর মুহাmদ
রসূলl
ু াh (সাঃ)-eর পতাকা েযন aনয্ সব পতাকার ঊে র্ u ীন থােক। েহ েখাদা! ei
a ীকার পূণর্ করার সামথর্ তুিম আমােদর দাo। আlাhmা আমীন। আlাhmা আমীন। আlাhmা
আমীন ! (e পযর্ােয় hযূর বেলন, সবাi বসুন)

েহ

মুহাmদী মসীhর েসবকগণ! তঁার বৃkrপ সttার সবুজ সেতজ শাখা-pশাখা! আিম আশা কির, e a ীকার
আপনােদর মােঝ নতুন eক uৎসাহ o udীপনার স ার ঘিটেয় থাকেব। কৃতjতা pকােশর আেবগ আেগর
েচেয় আেরা েবিশ সৃি হেয় থাকেব। aতeব ei আেবগ, uৎসাহ-udীপনা আর কৃতjতােবাধ িনেয় আহমদীয়া
িখলাফেতর নতুন শতাbীেত আপনারা pেবশ কrন। 27েশ েম’র ei িদনিট েযন আমােদর েভতর eক নব েচতনার
uেnষ ঘটায় আর আমােদর জীবেন েযন eমন ৈবpিবক eক পিরবতর্ন আনয়ন কের যা িকয়ামত পযর্n আমােদর
সnান-সnিতেদর মােঝ িবpব সৃি করেত থাকেব। মহান আlাhর পk েথেক আমােদরেক ei যুেগ pিব করােনা
সাবয্s করেছ েয, হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর বৃkrপ aিsেtর সবুজ সেতজ ডালপালায় পিরণত হেত
আমরা েচ া কির eবং করিছ। িতিন (আ:) িনজ জামাতেক কত েয েsহ কেরন, eর সmেকর্ কত না uc ধারণা
েপাষণ কেরন! েযমন িতিন বেলেছন:

‘‘েয সব unিত o পিরবতর্ন আমােদর জামােতর মােঝ পিরদৃ হয় তা জগেত
সমসামিয়ক কােল aনয্ েকাথায়o খুেঁ জ পােব না’’
hযূর (আ:)-eর uc e ধারণা আমােদর কােছ িক দাবী রােখ না েয, আমরা িনেজেদর মােঝ আিtক িবpব সৃি র
আরo েবশী েচ া কির? িনেজেদর a ীকার পূণর্ করেত সব ধরেনর তয্াগ sীকাের pstত থািক? িখলাফেতর
আদেল আমােদর pিত আlাহ’তালা েয aনুgহ কেরেছন তার কৃতjতা srপ িনেজেদর আধয্ািtক unিতর নতুন
লkয্মাtা িনধর্ারণ কির? ei aনুgেহর ফলrিতেত বয়’আেতর a ীকার পূণর্ করার েkেt আেগর েচেয় েবিশ
যtবান হi? আlাhতা’লার ei aনুgেহর কারেণ িখলাফেতর pিত িন া o আনুগেতয্র মানেক kমশ unত করেত
থািক। ei aনুgেহর ফলrিতেত েpম-pীিত o ভালবাসার সুরমূছর্না আপন পর সকেলর মােঝ ছিড়েয় িদi। eসব
পুণয্ aবলmন o কৃতjতা pকাশi আমােদর জীবেনর িনি ত লkয্ o uেdশয্ হoয়া বা নীয়। সmpীিত o

ভালবাসার psবণ আমােদর hদয় েথেক uৎসািরত হoয়া আবশয্ক। a ীকার পূণর্ করার o িন া pদশর্ন করার
নতুন নতুন পথ o পnা aবলmন করাi আমােদর জীবেনর লkয্ হoয়া uিচত। eসব করেত পারেল আমরা ei
ঐশী পুরsােরর যথাযথ মূলয্ায়নকারী সাবয্s হেবা। আর eটা যখন হেব আমরা sায়ী িখলাফেতর কলয্াণ aিবরাম
ধারায় তখন লাভ করেত সkম হেবা। আর আlাhতা’লার কৃপা o aনুgেহর িবরামহীন বািরধারা আমােদর uপর
বিষর্ত হেত থাকেব।
aতeব, েহ আমার িpয়রা! আর আমার িpয়েদর িpয়রা েতামরা জাgত হo। ei পুরsার সুরkার জনয্ নতুন eক
udীপনা o েচতনা িনেয় িনেজেদর a ীকার বাsবায়েনর লেkয্ আlাhতা’লার সমীেপ িবনত েথেক, তঁার কােছ
সাহাযয্ যাচনা কের কমর্েkেt ঝঁািপেয় পড়; েকননা eরi মােঝ েতামােদর জীবন িনিহত। েতামােদর ভিবষয্ত
pজেnর জীবনo eেতi। আর eরi মােঝ িনিহত মানবতার sায়ীt। আlাhতা’লা আপনােদরেকo েস েসৗভাগয্ দান
কrন আর আমােকo, যােত, আমরা sীয় a ীকার রkা করেত পাির। আlাhmা আমীন।
(েকndীয় বাংলা েডs লnন কতৃক
র্ aনুিদত o সmািদত)

