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ْ ِ ُ قلوبنا
ْ ِ لدنك
َ تزغ َال َ ﱠ
َ َ ُ ُ بعد
َ َ ْ َ َ َب َوھ
َ ْ َ الوھاب
ْ من ََلنا
ربنا
ُ  ْ َ ﱠei েদায়ািট পাঠ করা pেতয্ক আhমদীর
َ ْ َ ھديتنا ِْإذ
َ ْ ُ َ ًرحمة
َ أنت ِ ﱠ
َ ْ َ إنك
ৈদনিnন রীিত হoয়া uিচত। ei েদায়া করার সময় সবর্দা eকাn সেচতনতার সােথ পেথর েহঁাচট েথেক বঁাচার েচ া করেত
হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর জামাতভূk হেয়িছ বেল আমােদর rেkপহীন হoয়া uিচত নয় বরং পূেবর্র তুলনায়
aিধকহাের েখাদার রহমত সnান করা uিচত।
কািদয়ােনর বািষর্ক জলসায় েযাগদান eবং ভারেতর িবিভn জামাত পিরদশর্ন করার uেdেশয্ রoয়ানা হবার পূেবর্ জামােতর
সদসয্েদর েদায়ার আhান।
েমাকাrরম বিশর আহমদ সােহব মুহার (দরেবশ কািদয়ান)-eর iেnকাল eবং েমাকাrরম েমাহাmদ গযnফর চাট্ঠা সােহেবর
শাহাদেতর িববরণ o গােয়বানা জানাযার নামায।

 ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ. ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
*ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﲔ
ُ ﺴﺘَﻌ
ْ ﲔ * ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﻣَﺎﻟﻚ َﻳﻮْﻡ ﺍﻟﺪﱢﻳﻦ * ﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ ْﻌﺒُﺪُ ﻭَﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﻟﹶﻤ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َﺭ ﱢ
َ ﺑﺴْﻢ ﺍﷲ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﺍﹾﻟ
َ ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﻏﻴْﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻀُﻮﺏ َﻋﹶﻠﻴْﻬ ْﻢ ﻭَﻻ ﺍﻟﻀﱠﺎﱢﻟ
ْ ُﻁ ﺍﹾﻟﻤ
ﺼﺮَﺍ ﹶ
* ﺍﻫْﺪﻧَﺎ ﺍﻟ ﱢ
(ﲔ )ﺁﻣﲔ
َ ﺻﺮَﺍﻁ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ ْﻤ
ِ * ﺴﺘَﻘﻴ َﻢ
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh oয়া রাসূলুh 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)

ﺏ
ُ ﺖ ﺍﹾﻟ َﻮﻫﱠﺎ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ ﻚ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹰﺔ ِﺇﻧﱠ
َ ﺐ ﹶﻟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻟﺪُْﻧ
ْ ﻍ ﹸﻗﻠﹸﻮَﺑﻨَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ِﺇ ﹾﺫ َﻫ َﺪْﻳَﺘﻨَﺎ َﻭ َﻫ
َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟﹶﺎ ُﺗ ِﺰ ﹾ
aথর্: েহ আমােদর pভু! েহদায়াত েদয়ার পর তুিম আমােদর hদয়েক বk হেত িদo না eবং েতামার সিnধান হেত
আমােদরেক রহমত দান কেরা, িন য় তুিম মহান দাতা। (সূরা আl iমরান: 9)
েয আয়াতিট আিম eখন েতলাoয়াত কেরিছ আপনারা eর aনুবাদo েনেছন। eেত েখাদার oয়াহাব িসফত বা ৈবিশে য্র েদাহাi িদেয়
িনজ ঈমােনর দৃঢ়তা o িনরাপtার জনয্ েদায়া করা হেয়েছ। pধানত: তুিম আমােদরেক যুগ iমামেক মানার েয সুেযাগ িদেয়েছ, মহানবী
(সা:)-eর ভিবষয্dাণীেক সতয্ায়েনর েয েসৗভাগয্ তুিম আমােদরেক িদেয়ছ। েহ েখাদা! তুিম েতামার িpয়েদর েদায়ােক gহণেযাগয্তার
মযর্াদা িদেয় মহানবী (সা:)-eর umেতর েভতর েশষ যুেগ তঁার (সা:) েয িন াবান দাসেক েpরণ কেরছ তুিম কৃপা করত: আপন eকাn
কrণায় আমােদরেক তার জামাতভুর্k হoয়ার েসৗভাগয্ দান কেরছ। eরপর েহ েখাদা! েতামার সবেচেয় িpয় বাnা মহানবী (সা:)-eর
ভিবষয্dাণী যা িনঃসেnেহ িতিন (সা:) েতামার পk েথেক aবিহত হেয় কেরিছেলন; েস ভিবষয্dাণী হেলা মসীh মouদ (আ:)-eর পর
িখলাফেতর িচরsায়ী বয্বsাপনার সােথ সংি থাকেল েসi কলয্াণরাজী লাভ হেব যা ei মসীh মouদ o মাhদীর জামােতর জনয্
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িনধর্ািরত। েহ েখাদা! তুিম আমােদর uপর কrণা করত: আমােদরেক ei বয্বsাপনার সােথ সংি কেরছ। আমােদর েকান trিটিবচুয্িত, dবর্লতা o ভুল- ািnর কারেণ েতামার েদয়া িনয়ামতরািজ েথেক আমােদর কখনo বি ত কর না।
মানুষ মাti ভুল কের। ভুল ািn হেয়i থােক। আমরা িবনতভােব েতামার িনকট আকুিত করিছ, কখনo e কারেণ বা েকান aহংকার,
দািmকতা বা আt াঘার কারেণ বা aনয্ েকানভােব আমােদর aপকেমর্র ফলrিতেত েসিদন েযন আমােদর জীবেন না আেস যা
আমােদর hদয়েক বk কের িদেত পাের বা আমােদর েভতর েযন eমন বkতা সৃি না হয় যার a ভ ছায়ায় আমরা েতামার দৃি েত
aপছnনীয় েকান কমর্ কের বসব যা েতামার রহমত েথেক আমােদর বি ত করেত পাের। সুতরাং আমােদরেক eমন a ভ o aলkুেণ
সময় েথেক রkা কেরা।
eরপর কুরআেনর ei uৎকষর্ েদায়ায় েকবল েখাদার কৃপা েথেক বি ত না থাকার েদায়াi িশখােনা হয়িন বরং eকজন মু’িমনেক e
েদায়াo িশখােনা হেয়েছ েয, েহদায়ােতর uপর েকবল pিতি তi থাকেব না বরং e েদায়া কর েয,
‘েহ েখাদা! েতামার িনজ সিnধান েথেক রহমত দান কর আর েতামার রহমেতর েসi চাদের আবৃত কর যা সকল aিন েথেক
আমােদর িহফাযত করেব eবং আমােদর ঈমানেক kমশ: দৃঢ় করেব। aবয্াহতভােব আমরা েযন ঈমােন unিত করেত পাির,
িব ােসo েযন unিত কের েযেত পাির। আমরা েযন tাkoয়া eবং েখাদাভীিতর েkেt unিত কের েযেত পাির আর আমােদর
pেতয্ক আগত িদন ঈমান eবং tাkoয়ার েkেt পূবর্বতর্ী িদেনর তুলনায় আমােদরেক agগামী রােখ’।
aতeব ei আকষর্ণীয় েদায়া pেতয্ক আhমদীর ৈদনিnন জীবেনর রীিত হoয়া uিচত। যিদ সিতয্কার aেথর্ eিট আমােদর রীিত হেয়
থােক তাহেল আমরা সেচতনভােব sীয় dবর্লতার uপর দৃি রাখেত পারেবা আর iবাদেতর pিতo আমােদর সজাগ দৃি থাকেব
eকiসােথ আমােদর iবাদত o নামােযর রkণােবkণo িনি ত হেব। eর ফলrিতsrপ নামাযo আমােদর রkণােবkণ িনি ত
করেব। আর আমরা eমন কেমর্ সেচ হেবা যা েখাদার দৃি েত পছnনীয় েকননা eমন কমর্i iমােনর unিতর কারণ হয় আর
েহদায়ােতর uপর মানুষেক pিতি ত রােখ। েযমন, েখাদা তা’লা বেলন,

ﺕ َﻳ ْﻬﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ َﺭﺑﱡ ُﻬ ْﻢ ِﺑِﺈﳝَﺎِﻧ ِﻬ ْﻢ
ِ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬِﻳ َﻦ َﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
aথর্: ‘িন য় যারা ঈমান eেনেছ eবং পুণয্ কমর্ কেরেছ, তােদর pভূ তােদর ঈমােনর কারেণ তােদরেক সিঠক পেথ
পিরচািলত করেবন।’ (সূরা iuনুস: 10)
aতeব েযখােন েখাদার pিতrিত রেয়েছ েয, ঈমােনর সােথ সৎকমর্ সিঠক পথ pদশর্েনর কারণ হয় েসেkেt eকজন মু’িমন ﻍ
َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟﹶﺎ ُﺗ ِﺰ ﹾ
 ﹸﻗﻠﹸﻮَﺑﻨَﺎেদায়ার পাশাপািশ eর dারা কলয্াণমিnত হoয়ার জনয্, িনেজর ঈমােনর uপর দৃঢ়তার সােথ pিতি ত থাকার eবং pেতয্ক
বkতা েথেক বঁাচার েদায়াo করেব eবং িনজ কমর্েকo তদনুযায়ী পিরবতেনর্র েচ া করেব েযভােব আlাh তা’লা িনেদর্শ িদেয়েছন। যিদ
আমরা রীিতমত iবাদত কির eবং সৎকমর্ করার েচ া aবয্াহত রািখ, জামােতর েনযাম eবং বয্বsাপনার সােথ সmকর্ দৃঢ় রাখার েচ া
কির, েছাট-খাট জাগিতক কথাবাতর্ােক ঈমােনর uপর pাধানয্ না েদi eবং জামােতর েকান কমর্ীর সােথ বয্িkগত মেনামািলেনয্র
কারেণ জামােতর েনযামেক েযন আমরা আkমেনর লেkয্ পিরণত না কির তাহেলi ঈমােনর িহফাযত বা রkণােবkেণর জনয্ আমরা
েযসব েদায়া কির তা গৃহীত হেব।
aতeব যখন eকবয্িk ei েদায়া কের তখন তােক eকাn সেচতনতার সােথ পেথর েহঁাচট েথেক বঁাচারo েচ া করেত হেব। গভীর
মেনােযাগ সহকাের ei েদায়া করেত হেব। কােরা দৃি েত, েকান সময় জামাতীভােব যিদ কারo িবrেd ভুল িসdাn েনয়া হয় তাহেল
আিপল করার aিধকােরর যতটুকু সmকর্ রেয়েছ pপতয্েকi েস aিধকার চচর্া করেত পাের। েস aিধকার চচর্ার পর বয্বsাপনা সmেকর্
েকান কুধারণা না কের িবষয়টা েখাদার হােত েছেড় েদয়া uিচত। জাগিতক kয়kিতেক আlাh তা’লার পk েথেক পরীkা মেন কের তা
েমেন েনয়ার েচ া করা uিচত। নতুবা aিভেযােগর বদaভয্াস হেল তা kমশ বৃিd েপেয় মানুষেক জামাত েথেক দূের িনেয় যায়।
িখলাফেতর pিতo মানুেষর hদেয় কুধারণা সৃি হেত আরm কের।
আlাh তা’লা ei েদায়া িশিখেয়েছন েয, pধানত: কখনo আমােদর hদেয় জামােতর বয্বsাপনার িবrেd েযন েকান aিভেযাগ দানা না
বােধ eছাড়া আমােদর কমর্ েখাদা তা’লার icা o aিভpায় সmত হoয়া বা নীয়। জামােতর বয্বsাপনা আমােদর িবrেd কখনo েযন
aিভেযাগ করেত না পাের। েকান সময় মানিবক dবর্লতার কারেণ আমরা েযন পরীkার সmুখীন না হi আর কখনo েযন eর eমন
ফলাফল pকাশ না পায় যার ফেল আমােদর ঈমান ন হেত পাের বা জামােতর বয্বsাপনা o িখলাফত সmেকর্ আমােদর hদেয়
কুধারণা জn িনেত পাের। যতkণ পযর্n েখাদার কৃপা eবং কrণা না হেব ততkণ পযর্n ei সবিকছু ঘটা সmব নয়।
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর হােত বয়’আত করার পর আমােদর েkপহীন বা uদাসীন হoয়া uিচত নয় বরং পূেবর্র তুলনায় আেরা
েবিশ সেচতনতার সােথ েখাদার রহমত বা কrণা সnান করা uিচত। পিবt কুরআেন েখাদা তা’লা েয িবিভn িবগত নবী o জািত
©© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

ﺑﺴْﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﱠ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ

সমূেহর iিতহাস বণর্না কেরেছন তার িপছেন uেdশয্ হেলা eরাo মেন করেতা েয, আমরা ঈমান eেনিছ তাi ভিবষয্েত আর েকান
েহদায়ােতর pেয়াজন েনi। আlাh তা’লা e েpkাপেট ihদী eবং খৃ ানেদর কথা uেlখ কেরেছন েকননা পরবতর্ীেত আlাh তা’লা
pদt িদকিনেদর্শনা gহণ না করার কারেণi তারা পথ হেয়েছ। কুধারণা যিদ hদেয় দানা বােধ তাহেল িনজ সীিমত jান o ধারণার
uপর িনভর্র করার কারেণ মানুেষর িচnাশিk সীিমত হেয় যায়। আর eিটi িছল তােদর িবকৃত হoয়ার কারণ। তােদর hদয় ধু বki
হয়িন বরং েখাদা তা’লা তােদরেক مغضوب
র্ কেরেছন। আlাh তা’লা pেতয্ক নামােযর pিত
ِ ُ ْ َ (মাগযুিব) eবং পথ েদর দলভুk
।
রাকােত আমােদরেক সূরা ফািতহা পাঠ করার িনেদর্শ িদেয়েছন eর িপছেন গভীর pjা হেলা, eেদর aবsা েদেখ িশkা নাo আর সব
সময় েখাদার আিশস eবং কৃপা িভkা চাo। িনেজেদর hদয়েক বk হoয়া েথেক রkা কর। নতুবা েযভােব তােদর ধেমর্র েচাখ an হেয়
েগেছ eবং েখাদার সােথ সmকর্েক তারা ভুেল েগেছ, েতামরা েযন েতমন না হেয় যাo। িকnt dভর্াগয্বশত: নামােয ৈদিনক পঁাচ েবলা
ei েদায়া করা সেto মুসলমানেদর aিধকাংশ েস পথi aনুসরণ করেছ যা মানুষেক েখাদা েথেক দূের িনেয় যায় আর eর মূল কারণ
হেলা, hদেয় কুধারণা েপাষণ eবং sয়ং িনেজেক jানী মেন করা।
হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘সূরা ফািতহায় আlাh তা’লা মুসলমানেদরেক ei েদায়া িশিখেয়েছন েয,

ﲔ
َ ﺏ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﻀﱠﺎﻟﱢ
ِ ﺖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﻏ ْﻴ ِﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻀُﻮ
َ ﻁ ﺍﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ ْﻤ
ﺻﺮَﺍ ﹶ
ِ ﺴَﺘﻘِﻴ َﻢ
ْ ﻁ ﺍﹾﻟ ُﻤ
( ﺍ ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ﺍﻟﺼﱢﺮَﺍ ﹶ7-8)
সবর্সmত o িনরবিcn ধারাবািহকতায় সহীh হাদীস aনুসাের eিট pমািণত েয, عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ ْ َ ْ (মাগযুিব আলাiিহম)
বলেত পাপাচারী বা dরাচারী ihদীেদর বুঝােনা হেয়েছ, যারা হযরত ঈসা (আ:)-েক কােফর আখয্া িদেয়েছ eবং তঁােক
হতয্ার ষড়যnt কেরেছ, তুcতািcলয্ o aপমান কেরেছ। তােদরেক হযরত ঈসা (আ:) চরম aিভশাপ িদেয়েছন o লা’নত
ﱠ ﱢ
কেরেছন; eকথা পিবt কুরআেন uেlখ আেছ। আর الضالين
(যািlন) বলেত খৃ ানেদর েসi পথ ে ণীেক বুঝায় যারা
হযরত ঈসা (আ:)-েক েখাদা jান কেরেছ eবং িttবােদ িব াসী। eরা মসীhর kুশীয় মৃতয্ু েকi িনেজেদর মুিkর কারণ
মেন কের, eবং তঁােক মহান েখাদার আরেশ বিসেয়েছ। aতeব e েদায়ার aথর্ হেc, েহ েখাদা! eমন ফযল o কৃপা কেরা
যােত আমরা েসসব ihদী o খৃ ানেদর মত না হi যারা মসীhেক কােফর আখয্া িদেয় তঁােক হতয্া করার মত ঘৃণয্ aপpয়াস
চািলেয়েছ eবং আমরা মসীhেক েখাদা আখয্া িদেয় েকাথাo িttবাদী না হেয় যাi। েযেহতু েখাদা তা’লা জানেতন েয, েশষ
যুেগ ei umেতর মেধয্ মসীh মouদ (আ:) আিবভূর্ত হেবন আর ihদী pকৃিতর কতক মুসলমান তঁােক কােফর আখয্া িদেব
eবং তঁােক হতয্ার ষড়যnt করেব, তঁােক চরমভােব তুcতািcলয্ o aবমাননা করেব eবং আlাh তা’লা eিটo জানেতন েয,
েস যুেগ িttবােদর ধমর্ বয্াপকভােব pসার লাভ করেব eবং aেনক dভর্াগা খৃ ধমর্ gহণ করেব। েস কারেণi িতিন
মুসলমানেদরেক ei েদায়া িশিখেয়েছন eবং েদায়ার عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ ْ َ ْ (মাগযুিব আলাiিহম) বাকয্াংশ বিল ভােব েঘাষণা
করেছ েয, যারা েমাহাmদী মসীhর িবেরািধতা করেব তারাo েখাদা তা’লার পিবt দৃি েত েসভােবi عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ َْْ
(মাগযুিব আলাiিহম) েযভােব iসরাঈলী মসীhর িবেরািধরা
عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ ْ َ ْ (মাগযুিব আলাiিহম) বা aিভশp িছল।’ (নূযুললু মসীh-rহানী খাযােয়ন, 18তম খn-পৃ া: 419)
aতeব আমরা আhমদীরা েসi েসৗভাগয্বান েলাকেদর anভূর্k যারা মুহাmদী মসীhেক েমেন عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ ْ َ ْ (মাগযুিব আলাiিহম)
e পিরণত না হoয়ার েদায়া কবুল হেত েদেখেছ আর الضالين
َ ( ﱠ ﱢযািlন) হoয়া েথেক রkা পাবার েদায়াo েখাদা তা’লা আমােদর পেk
gহণ কেরেছন েকননা আমরা eক েখাদার iবাদতকারী। আlাh তা’লা আমােদরেক িচরকাল eর uপর pিতি ত রাখুন। িকnt েখাদা
তা’লার ei েয িনেদর্শ েয েদায়া কর যােত hদয় কখনo বk না হয় eবং কখনo عليھم
ْ ِ ْ َ َ المغضوب
ِ ُ ْ َ ْ (মাগযুিব আলাiিহম) eবং
الضالين
َ ( ﱠ ﱢযািlন) aথর্াৎ পথ েদর anভূর্k না হi, ei েদায়া িনরবিধ পাঠ করার িনেদর্শ রেয়েছ। তাi pেতয্ক আhমদীর সবর্দা ei
েদায়া sরণ রাখা uিচত। আlাh তা’লা aনয্ানয্ মুসলমানেদর ei েদায়া বুঝার েতৗিফক িদন যােত umেত মুসিলমা মহানবী (সা:)-eর
িন াবান দােসর জামােত anভূর্k হেয় ঐকয্বd umেতর সিতয্কার িচt তুেল ধের আর pেতয্ক মুসলমান দাবীকারক মুহাmদী মসীhর
িবেরািধতা পিরহার কের রসূল করীম (সা:)-eর ভিবষয্dাণী eবং আlাhর বাণীর সতয্ায়ণকারী হয়। আর েছাট-খাট িবষেয়র িপছু েলেগ
থাকার পিরবেতর্ e েদায়ার pিতপাদয্ িবষয় েযন aনুধাবন করেত পাের। িবিভn হাদীস েথেক eিট pমািণত েয মহানবী (সা:)
ْ ِ ُ ربنا َال
ْ ِ وھب َ َلنا
َ ْ َ إنك
َ َ ْ َ َ بعد ِ ْإذ
َ َ ُ ُ تزغ
َ  َ ﱠeর েদায়া aেনক েবিশ পাঠ করেতন। যা হযরত সাহার
ْ َ َ ھديتنا
الوھاب
ُ أنت ْ َ ﱠ
َ رحمةً ِ ﱠ
َ ْ ُ َ من
َ ْ َ قلوبنا
َ ْ َ لدنك
িবন হাuেশব কতৃক
র্ বিণর্ত েয,
আিম হযরত uেm সালমা (রা:)-েক িজেjস কেরিছ, েহ umুল মু’িমনীন! মহানবী (সা:) যখন আপনার ঘের থাকেতন তখন
েকান েদায়া পাঠ করেতন? িতিন বেলন, মহানবী (সা:) ei েদায়া পাঠ করেতন েয, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

©© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

ﺑﺴْﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﱠ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ

(iয়া মুকােlবাল kুলুবী সািbত kালবী আলা dীেনকা) aথর্: ‘েহ hদয়সমূেহর িনয়nা! তুিম আমার hদয়েক েতামার ধেমর্র
uপর দৃঢ়ভােব pিতি ত কেরা।’ হযরত uেm সালমা (রা:) বেলন, আিম মহানবী (সা:)-েক যথারীিত ei েদায়া পাঠ করার
কারণ িজেjস করেল utের িতিন (সা:) বেলন, েহ uেm সালমা! মানুেষর hদয় েখাদার d’আ ুেলর মােঝ রেয়েছ (aথর্াৎ
েখাদার িনয়ntেণ) যােক িতিন ধেমর্র uপর pিতি ত রাখেত চান রােখন আর যােক না চান তার hদয়েক বk হেত েদন।’
(সুনান িতরিমযী)

aতeব েদখুন! কত সাবধানতার pেয়াজন। আর আমােদর িনজ hদয়েক বkতামুk রাখার জনয্ কত েবশী েদায়া করা দরকার; েকননা
কুধারণা o েছাট-খাট aিভেযাগ aেনক সময় মানুষেক eত দূের িনেয় যায় েয, মানুষ ধমর্চুয্ত হেয় যায়। নাuযুিবlাh! আঁ হযরত (সা:)eর hদয় িক বk হoয়া সmব িছেলা? িন য় নয়, কখনo হেত পাের না। তঁার hদেয় সদা েখাদার সttাi িবরাজ করেতা। তঁার মাধয্েম
েখাদা তা’লা ei েঘাষণা কিরেয়েছন েয,

يحببكم ﱠ
ْ ِ ْ َ َ ُﷲ
ذنوبكم
ْ ُ َ ُ ُ لكم
ْ ُ َ ويغفر
ِ ُ َِ ﱠ
ُ ُ ْ ِ ْ ُ فاتبعوني
aথর্: ‘(যিদ েতামরা আlাhর ভালবাসা চাo) তাহেল আমার aনুসরণ কেরা; আlাho েতামােদরেক ভালবাসেবন eবং িতিন
েতামােদর সকল পাপ kমা কের িদেবন।’ (সূরা আl iমরান: 31)
aতeব তার hদয় বk হoয়ার েতা p i uেঠ না। তঁার আনুগতয্ পাপ েথেক মুিkর কারণ হয়। তঁার uঠা-বসা o চলা-িফরা eবং
জীবন-মৃতয্ু সবi েখাদা তা’লার সntি র খািতের িছল। িতিন (সা:) eকবার বেলেছন েয,
‘িনdাকােল আমার েচাখ ঘুমােলo আমার hদয় েখাদার sরেণ বয্াপৃত থােক।’
aতeব মহানবী (সা:) আমােদর জনয্ utম আদশর্ pিত ার িনিমেt েদায়া করেতন। িতিন তঁার umেতর জনয্ েদায়া কেরিছেলন েযন
umেতর hদয় বk না হয় আর মসীh o মাhদী আিবভূর্ত হেল তঁােক gহণ কের। হায়! মুসলমানরা যিদ ei grtপূণর্ কথািট বুঝত!
eকবার সতয্েক বুঝার পর, যারা সতয্ gহণ কেরেছন eবং eর খািতের তয্াগ sীকার কেরেছন তােদর বংেশাdুত হoয়ার পরo যিদ
মানুষ e পথ েথেক িবচুয্ত হেয় যায়; আlাhর কৃপা লাভ করা eবং তােtেক aংশ পাবার পরo েখাদার েkাধভাজন হoয়ার তুলনায় বড়
পিরতােপর িবষয় আর িক হেত পাের? মুসলমানেদর eকটু ভাবা o িচnা করা uিচত। বতর্মােন মুসলমানেদর aবsা িক e সমs
িবষেয়র পিরচায়ক নয় েয, তারা েখাদার েkােধর িশকার হেc? েখাদা তা’লা তােদর pিত কrণা কrন। আlাhর aপার aনুgেহ
হযরত ibাহীম (আ:) হযরত iসমাঈল (আ:) eবং মহানবী (সা:)-eর েদায়া গৃহীত হoয়ার িনদশর্নsrপ েয মসীh মouদ eেসেছন
তঁােক মুসলমানরা e aজুহােত asীকার করেছ েয, eখন আমােদর েকান েহদায়াতদাতার pেয়াজন েনi। umেত মুসিলমা মসীh
মouদ (আ:)-েক মানেল বাsিবক পেk বতর্মান যুেগর নামসবর্s আেলমেদর sাথর্হানী ঘেট েকননা, eেত তােদর বয্বসা বn হেয় যায়।
aথচ aজুহাত হেলা, রসূল করীম (সা:)-eর পর aনয্ েকান নবী বা সংsারক আসেত পাের না েকননা eেত তার খtেম নবুoয়েতর
uপর আঘাত আেস।
আবার বেল েয, আমােদর হােত পিবt কুরআন রেয়েছ তাi েকান মসীh-মাhদী বা সংsারেকর pেয়াজন েনi। আিম পূেবর্o ei
িবষেয়র uপর িবsািরত আেলাকপাত কেরিছ। তারা িখলাফেতর আবশয্কতা asীকার কের না িকnt ajরা বুেঝ না েয, মসীh
মouদেক বাদ িদেয় িখলাফেতর েকান ধারণাi করা যায় না। umেত মুহাmদীয়ার মধয্ েথেক মসীh মouেদর আগমনi মহানবী (সা:)eর খাতামাnাবীঈন হবার pমাণ। িকnt eরা কুরআন েবােঝ বেল দাবী করেলo ei িবষয়gেলা বুেঝ না আর eেদর জনয্ বুঝা সmবo
নয়। আমােদর কােছ কুরআন আেছ তাi েকান েহদায়াতদাতার pেয়াজন েনi, ei হেলা তােদর jােনর বহর। পিবt কুরআন তােদর
জনয্i েবাধগময্ বা তােদর জনয্ eর িশkা সুs হয় যারা েখাদা তা’লা কতৃক
র্ মেনানীত। আর ei যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ:)-i
েখাদার েসi মেনানীত পুrষ িযিন কুরআেনর রহসয্াবলী আমােদর সামেন uেmাচন কেরেছন। আর েসi সমs uপায় িচিhত কেরেছন
যdারা কুরআেনর jান লাভ করা সmব।
হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘ধমর্ীয় jান eবং সিতয্কার মা’েরফত বুঝা eবং aজর্েনর জনয্ pথেম পিবt হoয়া o aপিবt পথ পিরতয্াগ করা eকাn
আবশয্ক। েস কারেণi েখাদা তা’লা পিবt কুরআেন বেলন, المطھرون
َ ُ يمسﱡهُ ِ ﱠإال ْ ُ َ ﱠ
َ َ ( َالসূরা আl oয়ােক’আ: 80) aথর্াৎ েখাদার
পিবt িকতােবর রহসয্াবলী তারাi বুেঝ যােদর hদয় পিবt eবং যােদর আমল পিবt। পািথর্ব চাতুযর্ বা শঠতার মাধয্েম
কখনo ঐশী jান লাভ করা সmব নয়।’ (সত বচন rহানী খাযােয়ন, 10ম খn-পৃঃ 126)
িতিন আেরা বেলন েয,
‘কুরআেনর তtjান েকবল তােদর সmুেখi umুk করা হয় যােদরেক েখাদা তা’লা sয়ং িনজ হােত পূত-পিবt কেরন।’
(বারাহীেন আhমদীয়া-rহানী খাযােয়ন, 1ম খn-পৃ: 612-টীকা-পাদটীকা: নাmার: 3)
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িতিন (আ:) aনয্t বেলন,
‘eরা বেল েয, মসীh eবং মাhদীর েকান pেয়াজন আমােদর েনi বরং কুরআনi আমােদর জনয্ যেথ eবং আমরা সরলসুদৃঢ় পেথ আিছ। aথচ eরা জােন েয, কুরআন eমন eক gn যা পিবtেচতা মানুষ ছাড়া aনয্ েকu বুঝেত পাের না, েসজনয্
eমন eকজন তফসীরকারেকর pেয়াজন েদখা িদেয়েছ যােক েখাদা তা’লা পিবt কেরেছন eবং আধয্ািtক দৃি শিk pদান
কেরেছন।’ (সূরা আl oয়ােক’আ: 80 নাmার আয়ােতর আেলােক কৃত হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর তফসীর, 4থর্ খn-পৃ: 308)
aতeব ei যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ:)-েকi েখাদা তা’লা িনজ হােত পূত-পিবt কেরেছন eবং কুরআেনর jান দান কেরেছন।
তাi eরা যত েচ াi কrক না েকন মসীh মouদ (আ:)-eর িবrেd aবsান িনেয় কখনo কুরআেনর রহসয্ uদঘাটন করেত পারেব
না। যতi েদায়া কrক না েকন যতkণ পযর্n হযরত মসীh মouদ (আ:)-েক মানার জনয্ কাযর্ত: েকান uেদয্াগ না েনেব eেদর hদয়
বki থাকেব।
সুতরাং েযখােন eেদর aবsা েদেখ আhমদী হবার কারেণ, েখাদা তা’লার pিত কৃতj হoয়া uিচত েসখােন সকল pকার বkতা েথেক
বঁাচার জনয্ সবর্দা েদায়াo করা uিচত। িব বাসী েযভােব বstবাদীতার িদেক ছুটেছ eবং েখাদা তা’লােক ভুেল বসেছ, eেহন
পিরিsিতেত ei েদায়া পূেবর্র তুলনায় aেনক েবশী করা uিচত েয, ei িনয়ামেতর কলয্াণ েথেক েযন আlাh তা’লা আমােদরেক
কখনo বি ত না কেরন। িতিন আমােদর দৃঢ়িচtতা দান কrন আর িনজ aনুgেহ আমােদর ঈমান বৃিd কrন। রহমত লােভর েদায়াo
আlাh তা’লাi আমােদরেক িশিখেয়েছন। েখাদার রহমত, দয়া eবং কrণা েকবল তারাi লাভ কের যারা েখাদার iবাদত কের eবং
ঈমােনর েkেt agসর হবার েkেt সেচ থােক।
হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘কুরআন করীেম eক sােন বলা হেয়েছ েয, رحيما
َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ وكان
َ َ َ (সূরা আl আহযাব: 44) aথর্াৎ েখাদার রহীিময়য্ত, দয়া
ً ِ َ بالمؤمنين
।
েকবল িব াসীেদর জনয্i িনধর্ািরত কািফর, েবঈমান eবং িবেdাহী eেথেক aংশ েপেত পাের না।’ িতিন আেরা বেলন,
‘িবেশষ রহমত যা মু’িমনেদর সােথ সmকর্যk
ু তা পিবt কুরআেনর সবর্t রহীিময়য্েতর বরােত uেlখ করা হেয়েছ। আlাh
ْ
ﱠ
( ِ ﱠসূরা আl আ’রাফ: 57) aথর্াৎ িন য় আlাhর রহমত সৎকমর্শীলেদর
তা’লা বেলন, حسنين
َ ِ ِ ْ الم
َ ِ ٌقريب
ُ من
َ ْ َ إن
ِ َ ِرحمةَ ﷲ
িনকটবতর্ী। আবার aনয্t বলা হেয়েছ,

ٰ َ ْ يرجون
ّ ٰ َ ؕﷲ
ۙ ّ ٰ سبيل
( ِ ﱠসূরা আl
ٌ ْ ُ َ ُوﷲ
حيم
ْ ُ َ َ َ ھاجروا
ْ ُ َ َ والذين
ْ ُ َ ٰ الذين
َ ِٕ ٓ ٰ ُ ِﷲ
َ ْ ِ امنوا َ ﱠ
َ ْ ِ ان ﱠ
ْ ِ وجاھدوا
ٌ ْ ِ غفور ﱠر
ِ ّ رحمت
ِ ْ ِ َ فى
َ َ َ ْ ُ ْ َ اولٮك

বাকারা: 219) aথর্াৎ িন য় যারা ঈমান আেন eবং আlাhর খািতের জnভূিম েথেক িহজরত বা কুpবৃিtর পূজা পিরতয্াগ কের
eবং িজহাদ কের, eরাi আlাhর রহমেতর আশা রাখেত পাের। বstত: আlাh aতীব kমাশীল, পরম দয়াময়। aথর্াৎ তঁার
রহীিময়য্েতর ei কলয্াণধারা েথেক েকবল তারাi aংশ লাভ কের যারা েযাগয্। eমন েকu েনi েয েখাদােক সnান কেরেছ
aথচ পায় িন।’ (বারাহীেন আhমদীয়া-rহানী খাযােয়ন, 1ম খn-পৃ: 451-452-eর টীকা-পাদটীকা: নাmার: 11)

সুতরাং eখােন s হেয় েগল েয, রহমত েখাদার পk েথেক আেস আর েকবল তারাi লাভ কের যারা সৎকমর্শীলতা eবং ঈমােনর
েkেt unিতর আpাণ েচ া চািলেয় যায়। মুহেসনীন কারা? তারাi মুহেসনীন যারা সৎকমর্ কেরন। aতeব েখাদার দয়া লােভর জনয্
েদায়ার পাশাপািশ সকল pকার বkতা েথেক বঁাচার েচ া করা aতয্াবশয্ক। ধু বkতা েথেক বঁাচার েচ াi নয় বরং সৎকমর্শীলেদর
anভুর্k হoয়ার েচ া করেত হেব। যারা সৎকমর্ করার েচ া কের েকবল তারাi মুহেসন বা মুহেসনীন। তারা ধু সাধারণ সৎকমi কের
না বরং েনক কেমর্র েkেt unত মােন aিধি ত হoয়ার েচ া কের। মহানবী (সা:)-eর eকিট uিk েমাতােবক তারা ei িচnা o
েচতনা িনেয় pিতিট কাজ কের েয, আমােদর uপর সদা েখাদার দৃি রেয়েছ আর মসীh মouদ (আ:)-eর uিk aনুসাের তারা
কুpবৃিtর পূজােক eিড়েয় চেল, eেtেক িনেজেক দূের রােখ আর সৎকমর্ dারা েখাদার সntি সnান কের।
আlাh তা’লা আমােদরেক েতৗিফক িদন আমরা েযন িনজ iবাদত eবং কেমর্র িহফাযেতর মাধয্েম, েখাদার সামেন সদা িবনত েথেক
eবং সবর্দা pবৃিtর কামনা-বাসনা েথেক িবরত েথেক, েখাদার সাহােযয্ সকল pকার বkতা েথেক েযন মুk থািক যােত েখাদা তা’লা
িনজ aনুgেহ আমােদর pিত েযসব িনয়ামত বষর্ণ কেরেছন তার যথাথর্ মূলয্ায়ন করেত পাির eবং আর আমােদর ভিবষয্ত pজেnর
pিত িনয়ামেতর ধারা েযন kমশ: pবল rপ ধারণ কের।
িdতীয়ত: সফেরর েpkাপেট আিম eকিট েদায়ার aনুেরাধ করেত চাi, iনশাআlাh তা’লা আমার সফর আরm হেত যােc। মানুষ
জােন েয, আlাh তা’লার ফযেল আিম কািদয়ােনর uেdেশয্ সফের েবর হিc। কািদয়ােনর জলসা হেব, েসi জলসার জনয্ েদায়া কrন
েযন তা সকল aেথর্ সফল o বরকতময় হয়। আlাh তা’লা সকল aিন eবং d ৃিত েথেক pেতয্ক আhমদীেক িনরাপদ রাখুন। পৃিথবীর
িবিভn েদেশর মানুষ েসখােন যােcন। আভয্nরীণ সমসয্ার কারেণ বয্াপকহাের িভসা pদােনর েkেt ভারত সরকােরর িকছু সমসয্া
আেছ তাi িভসা লােভর েkেt িকছুটা pিতবnকতা সৃি হেc। যাi েহাক, aেনেকi েপেয়েছন eবং aেনেক যাবার েচ া করেছন।
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ভারত সরকার যেথ সহেযািগতা কেরেছন। আlাh তা’লা জলসায় aংশgহণকারী সকেলর সািবর্ক িনরাপtা িবধান কrন। যারা eকাn
সিদcা o আnিরকতা সেtto eসব বঁাধা-িবপিtর কারেণ েযেত পারেছন না েখাদা তা’লা তােদর েনক িনয়য্েতর pিতদান িদন। যারা
যােcন eবং যারা েযেত পারেছন না সবাi aনবরত েদায়ায় রত থাকুন েযন েখাদা তা’লা িহংসুক o d ৃিতকারীেদর সকল aপকমর্
েথেক িনরাপদ রােখন েকননা, eেদর কুদৃি সব সময় জামােতর uপর েলেগi আেছ। আর কািদয়ানবাসীেদরo আlাh তা’লা সবর্pকার
d ৃিত েথেক িনরাপদ রাখুন।
কািদয়ান ছাড়াo ভারেতর dর-দূরােnর িবিভn জামাত যারা কািদয়ান আসেত পােরন না তােদর আকা া িছল আিম েযন েসখােন যাi।
ভারত eকিট িবশাল েদশ, গরীব মানুষ তাi aেনেকর কািদয়ান আসার সামথর্ েনi। ei দৃি েকান েথেক iনশাআlাh কািদয়ােনর
বাiের aনয্ানয্ শহের যাবারo পিরকlনা রেয়েছ। আlাh তা’লা েসসব জায়গার aনু ানাদীo সকল aেথর্ সফল কrন। আর আমার
ei সফর সািবর্ক দৃি েকান েথেক aগিণত কলয্ােণর ধারক o বাহক েহাক। আর শtrর সকল ষড়যnt o dরিভসিn বয্থর্ o িনsল েহাক
আর আমরা েযন সবসময় জামােতর unিত েদখেত থািক। আlাh তা’লা সবর্দা আমােদর dবর্লতা েঢেক রাখুন আর আমরা কখনi েযন
তার ফযল eবং aনুgহ েথেক বি ত না হi।
জুমুআর নামােযর পর আিম d’েটা গােয়বানা জানাযার নামায পড়ােবা। pথম জানাযা হেলা, আমােদর দরেবশ ভাi েমাকাrরম বশীর
ِ ﱠإنا ِ ﱠ ِ َ ِ ﱠ
আহমদ সােহেবর িযিন কািদয়ােন দরেবেশর জীবন কািটেয়েছন। গত 13i নেভmর িতিন iেnকাল কেরেছন, راجعون
ُ ِ َ إليه
ِ ْ َ ِ وإنا
(inািলlািহ oয়া inা iলাiেহ রািজuন)। িতিন কািদয়ােনর pাথিমক যুেগর দরেবশেদর anভুর্k িছেলন। েখাদার সntি র সnােন
সারাটা জীবন দরেবশীর মােঝ aিতবািহত কেরেছন। যিদo d’িতন বার তার সুেযাগ eেসেছ, েসখান েথেক িতিন পািকsান েযেত
পারেতন। েসখােন তার আtীয়-sজন o সহায়-সmিt িছল। িকnt িতিন বেলিছেলন, না আিম কািদয়ােনi থাকেবা। আমার জীবন মৃতুয্
আর আমার কবর সবিকছু eখােনi হেব। aতয্n পুণয্বান, সহজ-সরল, তাহাjুদ gজার, েদায়ােগা eবং নীরব pকৃিতর মানুষ িছেলন।
িখলাফেতর সােথ গভীর ভালবাসাপূণর্ সmকর্ িছল। pিতিট তাহরীেক uৎসাহ-udীপনার সােথ সাড়া িদেতন। মরhম পঁাচ েমেয় eবং eক
েছেল েরেখ েগেছন eবং মুসী িছেলন। েসখােনi দরেবশেদর জনয্ িনধর্ািরত িবেশষ sােন সমািহত হেয়েছন। েখাদা তঁার পদমযর্াদা
unীত কrন eবং সদা তার uপর েsহপূণর্ দৃি পাত কrন।
িdতীয় জানাযা েমাকাrরম গযnফার চাট্ঠা সােহেবর। িতিন নাজারাত বায়তুল মােলর পk েথেক বুেরoয়াল-e inেপkর বাiতুল মাল
িছেলন। 18i নেভmর িতিন েভহাড়ী েজলায় সফর কেরিছেলন। আমীর সােহেবর বাসsােনর কােছi d’জন ajাত পিরচয় েমাটর
সাiেকল আেরাহী তঁার বয্াগ িছিনেয় েনয়ার েচ া কের। হাতাহািতর eক পযর্ােয় তারা তার uপর gিল করেল িতিন শাহাদত বরণ
( ِ ﱠإنا ِ ﱠ ِ َ ِ ﱠinািলlািহ oয়া inা iলাiেহ রািজuন)। মৃতুয্কােল তঁার বয়স িছল 56 বছর। তার সmকর্o
কেরন। راجعون
ُ ِ َ إليه
ِ ْ َ ِ وإنا
েভহাড়ীর সােথi িছল। e দৃি েকান েথেক আিম eিটেক জামাতী শাহাদত মেন কির। আমার মেন হয় তার বয্ােগ জামািত কাগজপt িছল
আর হয়েতা িকছু টাকাo িছল। eিদক েথেক তার শাহাদত জামাতী শাহাদত গণয্ হেত পাের। eিট িনছক ডাকািতর ঘটনা নয়। আlাh
তা’লা তার rেহর মাগিফরাত কrন eবং তার পদমযর্াদা unীত কrন।

pাp সুtঃ েকndীয় বাংলা েডs, লnন, iuেক
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