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* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

* ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান
আবdh oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম।
আলহামd িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া
iয়য্াকা নাসতাঈন iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব
আলাiহীম oয়ালাy েযায়াlীন। (আমীন)

ِ
ِ ِ ۡ ِ ِ ﻮر
ِ ِ ﻳﻬﺪى
ِ
ِ ُ ُّ ﺮﺟﻬﻢ ِّﻣ َﻦ
َِۡ
ِ ُّٱﻟﻈﻠﻤـﺖ ِ َإﱃ ٱﻟﻨ
ِ َ َّ ﺳﺒﻞ
ٍ۬ ِ َ ﻣﺴﺘ
ﻘﻴﻢ
ﺑﻪ ٱﻪﻠﻟ ﻣ ِﻦ ٱ َّﺗﺒﻊ ِرﺿﻮٲ ﻧﻪ ۥ
ُ ُ ِ ۡٱﻟﺴﻠـﻢ َو ُﳜ
ۡ ُّ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ِ َإﱃ ٰﺻ َﺮٲ ٍ۬ط
ۡ ِ ۡ َ َ ﺑﺈذﻧﻪۦ
َٰ
ٰ َ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ

e আয়ােতর aথর্ হেc: ‘আlাh তা dারা েসসব েলাকেক যারা তঁার সntি কামনা কের. শািnর
পেথ পিরচািলত কেরন eবং িতিন িনজ আেদেশ তােদরেক (সকল pকার) anকার হেত েবর
কের আেলার িদেক িনেয় যান eবং তােদরেক সরল, সুদঢ়ৃ পেথ পিরচািলত কেরন।’ (সূরা আl
মােয়দা: 17)

iিন হেলন iসলােমর েখাদা! িযিন েচৗd’শ বছর পূেবর্ মহানবী (সা.) েক চরম anকার যুেগ আিবভূর্ত
কেরিছেলন eবং তঁার মাধয্েম ei েঘাষণাo করান, পুনরায় যখন anকার যুগ আসেব তখন
আখারীনেদর মধয্ েথেকo েতামার eক সিতয্কার দাসেক দnায়মান করেবা িযিন পুনরায় পিবt
কুরআেনর সিতয্কার িশkা িব বাসীর দরবাের তুেল ধরেব। ফেল তঁার মাধয্েম িব বাসী iসলােমর
সিতয্কার িশkা aবগত হেব। iসলােমর েখাদা জীবn েখাদা। িতিন িব বাসীর শািn eবং েহদায়ােতর
জনয্ pেতয্ক যুেগ তঁার মেনানীত বাnােদর েpরণ কেরন যােত িব বাসীেক সরল, সুদঢ়ৃ পেথ পিরচািলত
কেরন eবং তােদরেক েহদায়াত pদান কেরন। িকnt পাশাপািশ আlাh তা’লার িনেদর্শ, িতিন েসযুেগ
সদাtােদর েহদায়াত েদন; যারা তঁার িদেক agসর হবার েচ া কেরন তােদরেক েহদায়াত েদন। যারা
েহদায়ােতর সnান কের তােদরেক েহদায়াত pদান কেরন। যাiেহাক eখন আিম মহানবী (সা.)-eর
সময়কার eবং ei যুগ, aথর্াৎ তঁার িন াবান দাস হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগর িবিভn ঘটনা
uপsাপন করেবা যdারা aবিহত হoয়া যায়, যারা েহদায়াত লােভর েচ া কেরন আlাh তা’লা কীভােব
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তােদরেক েহদায়াত pদান কেরন। aথবা তােদর েকাn পুেণয্র কলয্ােণ তােদরেক েহদায়ােতর পােন
পিরচািলত কেরন।
মহানবী (সা.)-eর যুেগ eকজন সmািনত মানুষ িছেলন েতাফােয়ল িবন আমর। িতিন িছেলন aতয্n িবj
কিব। িতিন যখন eকবার কিবতার আসর করার জনয্ মkা আেসন তখন কুরায়শেদর aেনেকi তােক
বেলন,
‘েহ েতাফােয়ল! (িতিন বয্বসার uেdেশয্o আসেতন, যাiেহাক মkা eেসিছেলন) আপিন
আমােদর শহের eেসেছন তেব sরণ রাখেবন; ei বয্িk, aথর্াৎ মহানবী (সা.)-eর নাম িনেয়
বেলেছ, eকিট aযথা িব ািn সৃি কেরেছ eবং েস আমােদর ঐেকয্ ফঁাটল সৃি কেরেছ।
ভাiেয়র সােথ ভাiেয়র, িপতার সােথ পুেtর িবেরাধ সৃি কেরেছ eবং সnানেক মা েথেক
িবিcn কের িদেয়েছ। তারা আরo বেলিছল, েস বড় যাdকর। e কারেণ মানুষ তঁার কথায়
pভািবত হয়। েযেহতু আপিন eকিট েগােtর েনতা তাi eর কাছ েথেক দূরt বজায় রাখেবন,
েকান কথা নেবন না।’
বতর্মান যুেগর েমৗলভীেদর aবsাo aনুrপ। তারা বেল, আhমদীেদর েকান কথা নেব না। তােদর কাছ
েথেক দূরt বজায় রােখা, eেদর সােথ েকান pকার ধমর্ীয় আেলাচনা করেব না তাহেল তােদর যাdেত
তারা েতামােদরেক েমাহgs করেব। eকারেণi আজ পযর্n 74সেন সংসেদ েয আেলাচনা হেয়িছল তা
eরা েগাপন কের েরেখেছ। ei আেলাচনা pকািশত হেল পািকsািন জনগেণর কােছ সতয্ িক তা সুs
হেয় যােব। যাiেহাক,
‘েতাফােয়ল বেল, তারা eতটা েজার কের তাi আিম তঁার, aথর্াৎ মহানবী (সা.)-eর ধাের
কােছo না যাবার দৃঢ় সংকl কির। aসাবধােন তঁার েকান কথা েযন আমার কােন না আসেত
পাের তাi আিম আমার কােন তুেলা gঁেজ েদi। আিম খানা কা’বােত েপঁৗেছ মহানবী (সা.)-েক
নামাযরত েদখেত পাi। icাকৃত বা aিনcাকৃত েযভােবi েহাক না েকন আিম তঁার িনকেট িগেয়
দঁািড়েয় পিড় eবং কােন তুেলা েদয়া সেto তঁার েতলাoয়ােতর কেয়কিট পঙিk আমার কােন
আেস eবং ei কালাম আমার কােছ খুবi ভাল লােগ। আিম মেন মেন বিল আমার মn হেল
েহাক, আিম eকজন jানী-gনী কিব, ভাল-মn কােক বেল তাo জািন। ei বয্িkর কথা নেত
আপিt িক? যিদ ভাল কথা বেল তাহেল আিম কবুল করেবা আর যিদ মn িকছু বেল তাহেল
পিরহার করেবা, েকননা আlাh তা’লা আমােক িবচার-বুিd িদেয়েছন।’
eভােবi আlাh তা’লা পুণয্ sভােবর মানুষেক িনেদর্শনা pদান কেরন। িতিন বেলন,
‘যাiেহাক আিম িকছুkণ aেপkা কির। মহানবী (সা.) নামায েশষ কের িনজ গৃেহর uেdেশয্
psান কেরন আর আিম তঁার িপছু িপছু েযেত থািক। মহানবী (সা.) যখন িনজ গৃেহ pেবশ
করিছেলন তখন আিম বললাম, েহ মুহাmদ (সা.)! আপনার সmেকর্ আপনার জািত eসব বেলেছ,
েস বড় যাdকর, পার িরক সmকর্ ন করেছ, জািতর মেধয্ ঝগড়া-িববাদ o ৈনরাজয্ সৃি
কেরেছ। আমােক eতটা ভয় েদিখেয়েছ ফেল আিম িনজ কােন তুেলা িদেয় েরেখিছ যােত, আপনার
েকান কথা আমার কােন না আেস। িকnt eতিকছুর পরo আlাh তা’লা আমােক আপনার কালাম
িনেয়েছন। আর আিম যা েনিছ তা খুবi utম কালাম। আমােক আেরা িকছু বলুন!’ েতাফােয়ল
(রা.) বেলন, মহানবী (সা.) আমােক iসলাম সmেকর্ িবsািরত বেলন eবং পিবt কুরআন পাঠ
কের নান। িতিন বেলন, ‘েখাদার কসম! আিম eেtেক utম েকান কালাম eবং eর েচেয়
সুs o pা ল কথা েকাথাo িনিন’। eকথা েশানার পর আিম iসলাম gহণ কির eবং কেলমা
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পাঠ কির। eরপর আিম মহানবী (সা.)-eর িখদমেত িনেবদন কির, আিম eকিট েগােtর সদর্ার
বা েনতা। েগােtর মানুষ আমার কথা মানেব বেল আিম িব াস কির। আিম িফের িগেয় আমার
জািতর কােছ iসলােমর তবলীগ করেবা। আপিন আমার জনয্ েদায়া কrন আর eর েমাকািবলায়
েকান সমথর্নrপী িনদশর্ন আমােক েদখান। মহানবী (সা:) eকিট েদায়া কেরন। eরপর আিম
আমার েগােtর কােছ িফের আিস।’
েরoয়ােয়েত আেছ,
‘আিম যখন যািcলাম তখন পিথমেধয্ eকিট uপতয্কা পেড়, েযখান েথেক বসিত আরm হয়।
েসখােন েপঁৗছেল আিম েদখেত পাi, আমার কপােলর uপর েচােখর মাঝখােন েকান িজিনষ
চমকােc, আেলার ঝলকািন েদেখ আিম িকছু eকটা aনুধাবন করলাম। আিম েদায়া করলাম, ‘েহ
আlাh! ei িনদশর্ন আমার েচহারা বােদ aনয্ েকাথাo েদখাo। েকননা eর ফেল আমার জািত
বলেব, েতামার েচহারা িবকৃত হেয় েগেছ।’ িতিন বেলন, ‘েসi আেলার িনদশর্ন আমার লািঠ বা
চাবুেকর uপর pিতফিলত হয়। আর আিম যখন বাহন হেত aবতরণ করিছলাম তখন মানুষ ei
িচh বা িনদশর্ন েদখেত পায়।’
েমাটকথা িতিন আপন েগােtর কােছ েপঁৗেছন। িতিন বেলন,
পেরর িদন আমার িপতা যখন আমার সােথ সাkাৎ করেত আেসন আিম বিল, আজ েথেক
আপনার o আমার সmকর্ িছn হেয় েগেছ। িতিন কারণ িজেjস করেল আিম বললাম, আিম
iসলাম gহণ কেরিছ eবং মহানবী (সা:)-eর হােত বয়’আত কেরিছ। িপতা বলেলন, আমােক
খুেল বেলা। আিম তােক বললাম, pথেম েগাসল কের আসুন। িতিন যখন েগাসল কের পির ারপিরcn হেয় eেলন তখন আিম তােক iসলামী িশkা সmেকর্ aবিহত কির eবং িতিনo iসলাম
কবুল করেলন। eরপর আমার stী আমার কােছ আেস, তােকo আিম বিল, েতামার সােথ আজ
েথেক আমার সmকর্ িছn হেয় েগেছ েকননা আিম iসলাম কবুল কেরিছ। েসo িজেjস কের,
আর আিম তােকo বিল পির ার-পিরcn হেয় আস তাহেল আিম েতামােক iসলােমর িশkা
সmেকর্ aবগত করেবা। েসo aনুrপভােব আেস আর iসলাম কবুল কের। িকছুিদন পর িতিন
তার েগােtর মােঝ তবলীগ আরm কেরন; িকnt চরম িবেরািধতা হয়। িতিন িছেলন দাoস
েগােtর। মহানবী (সা.)-eর িখদমেত uপিsত হেয় িতিন িনেবদন কেরন, েগাt আমার চরম
িবেরািধতা করেছ। আপিন আমার েগােtর িবrেd বেdায়া কrন। মহানবী (সা.) হাত তুেল ei
েদায়া কেরন, ‘েহ আlাh! দাoস েগাtেক েহদায়াত দাo’। eরপর তােক বেলন, িফের যান eবং
aতয্n েকামলভােব ভালবাসার সােথ আপন েগাtেক তবলীগ কrন।
যাiেহাক, িতিন বেলন,
আিম তবলীগ করেত থািক। e সময় মহানবী (সা.) মkা েথেক মিদনায় িহজরত কেরন eবং
েসখােনo মkার কািফররা iসলােমর িবrেd চরম আkমণ করেত থােক। আহযােবর যুd যখন
সংঘিটত হয় eরপর আমার েগােtর aেনেকi iসলাম কবুল কেরন আর িবশাল সংখয্ায়
iসলােম anভুর্k হন। িতিন েতাফােয়ল িবন আমর েদাসীo নােমo পিরিচত। eরপর সtুরিট
পিরবার িনেয় িতিন মিদনােত িহজরত কেরন আর হযরত আবু hরায়রাh (রা.)-o ei েগােtর
সােথi সmকর্ রাখেতন।
সুতরাং মহানবী (সা.) েহদায়ােতর েয েদায়া কেরিছেলন তা পূণর্ করার জনয্ আlাh eকিট সময় িনধর্ারণ
কের েরেখিছেলন। েবশ কেয়ক বছর পর আlাh তা’লা তা কবুল কেরন eবং েসi েগাt মুসলমান হেয়
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যায়। মহানবী (সা.) কখনi তাড়াhেড়া কেরন িন। িতিন তােয়ফ সফের িগেয়িছেলন েসখােন িফির ারা
যখন পাহাড় চাপা েদয়ার কথা বেলন তখনo মহানবী (সা.) তােদর েহদায়ােতর জনয্i েদায়াi
কেরিছেলন, ei জািত েহদায়াত পােব। ei িছল তঁার রীিত। তাi িতিন আমােদরেক ei েদায়াo
িশিখেয়েছন, ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن[ اﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪ ﻗﻮ ﻓﺎআlাhmাহ্দী koমী ফাinাhম লা iয়া’লামুন, aথর্: েহ আমার আlাh! আমার
জািতেক েহদায়াত দাo েকননা তারা আমােক িচেন না - aনুবাদক]

ei েদায়া e যুেগর জনয্o pেযাজয্ তাi বারবার পাঠ করা uিচত। e যুেগ হযরত মসীh মouদ (আ:)
যখন েখাদার পk েথেক েpিরত হবার দাবী কেরন। তঁারo pচn িবেরািধতা হয় eবং ভিবষয্dাণী
েমাতােবক আlাh তা’লা তঁার সমথর্েন েpেগর িনদশর্ন pদশর্ন কেরন। িকnt যখন ei িনদশর্ন pকািশত
হয় তখন ei িনদশর্ন তঁার সতয্ায়েন pদিশর্ত হoয়া সেtto িতিন চরমভােব বয্াকুল o uৎকিnত িছেলন।
মানুেষর pিত সহানুভূিতর েচতনায় aেনক সময় িতিন jান হািরেয় েফলেতন। জািতর জনয্ কীভােব িতিন
eকাn েবদনার সােথ েদায়া করেতন eর িচt a ন করেত িগেয় হযরত েশখ iয়াকুব আলী iরফানী
সােহব (রা.) েমৗলভী আbুল করীম সােহব (রা.)-র বরােত বণর্না কেরন। িতিন বেলন,
‘েসসময় আিম বাiতুd েদায়ার uপর তলায় eকিট hজরােত aবsান করতাম eবং ei sানেক
আিম মূলত বাiতুd েদায়া িহেসেবi বয্বহার করতাম। eখান েথেক হযরত মসীh মouদ (আ.)eর েদায়ার সময়কৃত আহাজাির নেত েপতাম। তঁার েদায়ােত eতটা েবদনা o jালা িছল যা
েন বণকারীর িপt গেল েযত। েসভােব িতিন েখাদার দরবাের িগিরয়াজারী বা িবলাপ করেতন
েযভােব েকান মিহলা pসব েবদনায় কাতর হন। িতিন বেলন, আিম যখন মেনােযাগ িনবd কির
তখন নেত পাi, িতিন (আ.) েpেগর আযাব েথেক েখাদার সৃি র মুিkর জনয্ েদায়া করেছন,
েহ আমার েখাদা! যিদ েpেগর আযােব eরা ংস হেয় যায় তাহেল েক েতামার iবাদত করেব?’
(হযরত iয়াকুব আলী iরফানী সােহব (রা.) রিচত সীরাত হযরত মসীh মouদ (আ.)-পৃ: 428-429)

ei হেলা হযরত েমৗলভী আbুল করীম সােহেবর বণর্নার সারাংশ।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক িমথয্া আখয্া িদেয় pতয্াখয্ান করার কারেণi েpেগর আযাব eেসিছল।
eসেtto িতিন সৃি র pিত eকাn সহমিমর্তায় eতেবিশ তােদর েহদায়াত pতয্াশী িছেলন, িব বাসী যখন
গভীর িনdায় মg তখন গভীর anকার িনজর্ন রােত ei আযাব uিঠেয় েনয়ার জনয্ িতিন েকঁেদ েকঁেদ
েদায়া করেতন। েখাদার সৃি র pিত তঁার দয়া o সহানুভূিত িছল aতুলনীয়।
যাiেহাক, েpেগর িনদশর্নo বh মানুেষর জনয্ েহদায়ােতর কারণ হেয়েছ। হযরত মসীh মouদ (আ.)
তঁার eক রচনায় আপন বয্াকুলতার কথা pকাশ করেত িগেয় বেলন,
‘aিধকাংশ hদেয় জাগিতক ভালবাসার ধুেলা জেম আেছ, েখাদা! ei ধুেলা সিরেয় দাo। েখাদা!
ei anকােরর aমািনশা দূরীভূত কেরা। পৃিথবী বড়i aিব s eবং মানুেষর েকানi িভিt েনi
িকnt uদাসীনতার চরম anকার aিধকাংশ মানুষেক সতয্ বুঝা েথেক িবরত রাখেছ।
.......েখাদার কােছ eকাn কামনা eিটi, িনজ aধম বাnার পুেরাপুির সহেযািগতা কেরা eবং
িবগত যুেগ িবিভnভােব যারা kত বা আহত হেয়েছ তােদরেক েযভােব সাntনা pদান কেরছ
েসভােব। আর তােদরেক লাি ত o aপদs কেরা যারা েজয্ািতেক anকার আর anকারেক
েজয্ািত মেন কেরেছ, যােদর ঔdতয্ সীমা ছািড়েয় েগেছ। aনুrপভােব তােদরেক লিjত o
aনুতp কেরা যারা িনধর্ািরত সমেয় aিdতীয় েখাদার দৃি আকষর্ণ করােক যথাযথভােব মূলয্ায়ন
কেরিন eবং eর কৃতjতা pকাশ কেরিন। বরং ajেদর নয্ায় সেnেহ িনপিতত। সুতরাং ei
aধেমর আকুিত-িমনিত যিদ েখাদার আরেশ েপঁৗেছ তাহেল েসযুগ েবিশ দূের নয় যখন মুহাmদী
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নূর ei যুেগর anকােরর uপর িবকিশত হেব eবং ঐশী শিk িনজ িব য়কর িনদশর্নাবলী
pদশর্ন করেব।’ (হযরত iয়াকুব আলী iরফানী সােহব (রা.) রিচত সীরাত হযরত মসীh মouদ (আ.)-পৃ: 551)
যাiেহাক, আজ আমরা pতয্k করিছ, আlাh তা’লা তঁার িনেবদন o আকুিত কবুল কেরেছন eবং তঁার
পেk িবিভn িনদশর্ন pদশর্ন কেরেছন। eর utম ফলাফলo দৃশয্মান হেc। কীভােব আhমদীয়াত gহেণর
দৃশয্ েদখােcন, কীভােব মানুেষর hদেয় ঝুঁিকেয় িদেcন। e সmকর্ীত িবিভn ঘটনা রেয়েছ। লােহার
িনবাসী েমৗলভী রহীমুlাh সােহব (রা.)-র aবsা বণর্না করেত িগেয় মােলক সালাh uিdন সােহব eম.e
িলেখন,
েমৗলভী রহীমুlাh সােহব (রা.) unত পযর্ােয়র আlাhেpমী o eকtবাদী িছেলন। aিধকাংশ
সময়i তঁার ফকীর eবং পীরযাদােদর সাহচযর্ লােভর েসৗভাগয্ হেয়েছ। িকnt pেতয্কেকi েকান
না েকানভােব িশরক e িলp েদেখেছন eবং কােরা হােত বয়’আত করেতi তঁার hদয় সায়
েদয়িন। e পযর্n েয, েসায়ােতর আখুয়াn সােহেবর সুখয্ািত েন দীঘর্পথ পািড় িদেয় িতিন
েসখােন uপিsত হন eবং বয়’আত করার আেবদন কেরন। আখুয়াn সােহব েমৗলভী সােহবেক
িনজ আকৃিতর িচt hদেয় ধারণ করার uপেদশ েদন। eেত তার েচাখ খুেল যায় eবং িতিন
বেলন, পিরতাপ! আমার eতদূর পথ পািড় েদয়া িবফেল েগল েকননা, আখুয়াn সােহবo
িশরেকর িশkাi pদান কেরন। ফেল িতিন বয়’আত না কেরi িফের আেসন।
েমৗলভী সােহব সাধক pকৃিতর সাদািসেধ sভােবর aিধকারী, aতয্n িবনয়ী, িনজর্নতা িpয়,
কুরআন o হাদীস েpমী, েখাদায় িব াসী বুযূগর্ িছেলন। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ
তঁার eকাn ভালবাসার সmকর্ িছল। পরবতর্ীেত যখন হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত
বয়’আত কেরন তখন তঁার aবsা eমন িছল েয বণর্নাকারী বেলন, aসংখয্বার নামায পড়ােনার
সময় eকাn জাgত aবsায় তঁার uপর কাশফী aবsা সৃি হয়। eবং েবশ কেয়কবার riয়া
(সতয্sp) eবং কাশেফ (িদবয্দশর্ন) রসূেল করীম (সা.) eবং আেরা কতক নবীর সােথ তঁার
সাkাৎ হয়। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সতয্তা তঁার কােছ aতয্n িবsয়করভােব eবং
সুs iলহাম, riয়া eবং কাশেফর মাধয্েম pকািশত হেয়িছল। aতeব িতিন বেলেছন, আিম
হযরত (আ.)-eর দাবী সmেকর্ iেsখারা কির। utের আকাশ েথেক eকিট পািl aবতরণ
করেত েদিখ eবং আমার hদেয় iলকা হয়, হযরত মসীh (আ.) আকাশ েথেক aবতরণ
কেরেছন। পািlর পদর্া সিরেয় েদিখ eর মেধয্ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেস আেছন। তখন
আিম বয়’আত gহণ কির। (আসহােব আহমদ-1ম খn-পৃ: 65-66)
eরপর িdতীয় িখলাফেতর যুেগ িফিজর eকিট ঘটনা। বশীর খান সােহব িলেখন,
িফিজ dীপপুে আhমদীয়ােতর চচর্া eবং আhমদীয়া িমশন pিত ার পূেবর্ ী ানেদর বয্াপক
েদৗরাtয্ িছল। eবং ী ানরাo মুসলমানেদর মতi ঈসা (আ.)-eর আকাশ েথেক aবতরেণর
aেপkায় aেপkমান িছল। eজনয্ আমার মেনo িব াস জnােত থােক, ী ধমর্ সতয্ তাi
ী ধমর্ gহেণ েকান kিত বা বঁাধা েনi। তখন আlাh তা’লা ফযল কেরন। আিম তখনo ী ান
হiিন বরং ভাবিছলাম মাt। েসসময় sেp eকজন বুযুেগর্র সােথ সাkাত হয়। িতিন aতয্n
রাগািnত হেয় আমােক বেলন, ‘েমাহাmদ বশীর িবেবক খাটাo। তুিম যার সnান করেছা িতিন ঈসা
aথবা মসীh নােসরী নন বরং িতিন aনয্ েকu eবং পৃিথবীেত আিবভূত
র্ হেয়েছন।’ েস সময় িফিজ
dীপপুে র pথম েমাবােlগ জনাব েশখ আbুল oয়ােহদ সােহব িফিজ েপঁৗেছ িগেয়িছেলন। আমার
েdয় িপতা েমৗলভী েমাহাmদ কােসম সােহবo বয়’আত কের জামােত anভুর্k হেয়িছেলন
িকnt eর pিত আমার েকান আgহ িছল না। ei sp েদখার পর জামােতর pিত আমার aনুরাগ
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জেn ফেল আিম আমার িপতার মত িনি ত হেয় বয়’আত কির। হযরত খলীফাতুল মসীh সানী
(রা.)-র হােত বয়’আত করার পর iসলােমর pিত আমার eমন ভালবাসা o aনুরাগ সৃি হয়
eবং eমন jান o দূরদিশর্তা dারা আlাh তা’লা আমায় সmািনত কেরন েয, আিম ী ানেদর
সmুেখ aতয্n বীরt o দৃঢ় িব ােসর সােথ iসলােমর সতয্তা eবং ী ানেদর বতর্মান িব াসেক
িমথয্া বেল pিতপn করেত দঁািড়েয় েযতাম।
আেরকিট ঘটনা। eিটo িdতীয় িখলাফেতর যুেগর। িসেয়রািলoেনর pাথিমক যুেগর আhমদী বnু ‘পাh
সানফাতুলা’ তােকo আlাh তা’লা sেpর মাধয্েম িব য়করভােব আhমদীয়ােতর সতয্তা সmেকর্ aবিহত
কেরেছন। িতিন বেলন,
1939 সেন যখন আিম লুিনয়ঁা রােজয্র বাoমাhন নামক eকিট gােম বাস করিছলাম, আিম sেp
েদিখ, েসখানকার eকিট মােলকী সmpদােয়র মসিজেদর চতুপর্াে র ঘাস পিরsার করিছ।
আি কােত েবিশরভাগ মালাকী সmpদােয়র মুসলমান বাস কের যারা হাত েছেড় িদেয় নামায আদায়
কের। িতিন বেলন,
‘িকছুkণ কাজ করার পর kািnেবাধ করেল মসিজেদর িনকেটi eকিট পাম গােছর িনেচ আিম
িকছুkণ িব াম িনেত দঁাড়াi।’ sেpর িববরণi চলেছ। ‘eসময় েদিখ! সmুখ িদক হেত eকজন
সাদা রেঙর িবেদশী মানুষ হােত কুরআন eবং বাiেবল িনেয় আমার িদেক আসেছ। আমার কােছ
eেস িতিন আsসালামু আলাiকুম বেলন। eরপর আমােক িজেjস কেরন, ei মসিজেদর iমাম
েক? আিম তঁার সােথ সাkাত করেত চাi। আিম তঁার কাছ েথেক িবদায় িনেয় মসিজেদর iমাম
সােহবেক ডাকেত চেল যাi, তঁার নাম িছল আলফা। আমরা িফের eেস eিট েদখেত েপেয়
িবিsত হi েয, মসিজেদর েভতর eকিট ছায়ােঘরা জানালার মত ৈতরী হেয়েছ eবং েসi িবেদশী
মানুষিট আমােদর মসিজেদ sয়ং iমােমর sােন েমহরােবর uপর দঁািড়েয় আেছন। আমােদরেক
েদখামাti িতিন আমােদর uভয়েক িনেদর্শ েদন, e ছায়াময় sােন বেস েতামরা আমােক কুরআন
নাo। মাt কেয়ক িমিনট aিতবািহত হবার পরi েসi িবেদশী েলাকিট মসিজদ েথেক েবিড়েয়
আমােদর কােছ আেসন eবং আমােদর iমামেক সেmাধনপূবর্ক বেলন, আিম আপনােক নামােযর
সিঠক রীিত-পdিত িশখােনার জনয্ eেসিছ’।
eরপর আমার ঘুম েভে যায়। সকাল হেতi আিম আমার সব মুসলমান বnুেক ei sp নাi।
sp েদখার pায় eক সpাহ পর সকাল েবলা আিম আমার েকাদাল িনেয় েসi মােলকী মসিজদ
pা েনর ঘাস পির ার করেত আরm কির। pায় আধা ঘnা কাজ করার পর আিম িকছুটা
kািnেবাধ কির eবং িনকটs eকিট পাম গােছর িনেচ িব াম করেত দঁাড়াi। eর মাt কেয়ক
িমিনেটর মাথায় েদিখ, আমার সামেন িদেয় eকজন আসেছন আর িতিন হেলন আhমদী
েমাবােlগ আলহাj মoলানা নািযর আহমদ আলী সােহব (রা.)। িতিন কােছ eেস আমােক
আsসালামু আলাiকুম বেলন eবং থাকার জায়গা সmেn িজjাসাবাদ কেরন। আমার জনয্ eিট
আ যর্জনক িছল েকননা কেয়কিদন পূেবর্ আিম েয sp েদেখিছলাম আজ তা hবh পূণর্ হেc।
আলহাj েমৗলভী নািযর আলী সােহবi েসi বুযুগর্ যঁােক আিম sেp েদেখিছলাম। আর sেp
িতিন েয েপাষাক পিরিহত িছেলন আজo pায় তdrপi পেড়িছেলন। aতeব আমার জনয্ eমন
aিতিথর েসবা করা েসৗভােগয্র িবষয় িছল। তাi আিম তঁােক aনয্ েকাথাo রাখার পিরবেতর্
িনেজর ঘের িনেয় যাi eবং ঘর খািল কের তঁােক েসখােন থাকেত েদi। eরপর আিম আমার
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মুসলমান বnুেদরেক েডেক বিল, আিম েতামােদরেক েয sেpর কথা বেলিছলাম তা আজ পূণর্
হেয়েছ eবং েসi বুযগু র্ eেস েগেছন আর আমার ঘেরi aবsান করেছন।
eরপর িতিন বেলন,
িকছুিদন পর আিম আhমদী হi eবং আlাh তা’লা ফযল কেরন বেল আমার তবলীেগi gােমর
aিধকাংশ মুসলমান আhমদী হেয় যান।
e যুেগo আlাh তা’লা hদয়সমূহেক পির ার-পিরcn, পির d কেরন eবং েহদায়াত pদান কেরন।
আিম 40, 50 aথবা 60 বছর পূেবর্কার কথা বেলিছ। eখন গত 3/4বছেরর ঘটনাবলীo তুেল ধরিছ।
কীভােব আlাh তা’লা মানুেষর েহদায়ােতর বয্বsা কেরেছন। কীভােব সাহাযয্ o সমথর্ন কেরেছন। হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর পেk eখনo সমথর্নপূ িনদশর্েনর েকান কমিত েনi। িকnt শতর্ হেc, মানুষ
েযন পিবt hদেয়র aিধকারী হয় eবং েনক িনয়য্েতর সােথ েহদায়াত সnানী হয়।
আলেজিরয়ার েমাকাররম হাdাদ আbুল কােদর সােহব বেলন,
2004 সেনর পিবt রমযােন sেp েদিখ: ‘eক বয্িk আমােক বেল, আস আিম েতামােক
রসূলl
ু াh (সা:)-েক েদখােনার জনয্ িনেয় যাi। আিম েদিখ, pায় eক িমটার uঁচু েদয়ােলর
িপছেন হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.) দঁািড়েয় আেছন। িতিন আমােক েদেখ হােসন। eরপর েদিখ
hযূর (সা:) eবং েদয়ােলর িঠক মধয্sেল বাদামী রেঙর eকজন মানুষ দঁািড়েয় আেছন eবং তার
ঘন কােলা দািড় রেয়েছ। মহানবী (সা.) ei বয্িkর pিত iি ত কের বেলন, ‘হাযা রসূলl
ু াh’
।
aথর্াৎ iিন আlাhর রসূল eরপর িতিন পূবর্িদেক eকিট নূেরর িদেক গমন কেরন aপরিদেক
ei বয্িk েসখােনi দঁািড়েয় থােকন’।
িতিন বেলন, চার বছর পর হঠাৎ কেরi 2008 সেন আপনােদর চয্ােনল েদিখ, eবং eেত আিম
েসi বয্িkর ছিব েদখেত পাi যােক আিম মহানবী (সা.)-eর সােথ sেp েদেখিছলাম। eিট িছল
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ছিব।
aতeব িতিন েসসময়i বয়’আত কেরন।
aনুrপভােব eকজন িমসরী নারী হালাh মুহাmদ আl জoয়ােহরী সােহবা বেলন,
আিম sেp েদিখ হযরত iমাম মাহদী (আ.) eবং তঁার জামাত পািনর uপর িদেয় হঁাটেছন। আিম
িনেবদন কির, আমােকo স ী হবার সুেযাগ িদন। িতিন বেলন, ‘িফের যাবার সময় আমরা
আপনােক সােথ িনেয় যােবা।’ aথর্াৎ সােথ যাবার আেবদন করেল েফরার পেথ িনেয় যাবার
কথা বেলন। ei sp েদখার পর আিম সূফী মতবােদর েভতর সেতয্র সnান কির িকnt িনি ত
হেত পাির িন। আিম বুেঝ েগলাম, আমার sp সূফী মতবােদর েkেt pেযাজয্ নয়, যিদo তারা
বারবার বলিছল, আিম তােদরেকi sেp েদেখিছ। িতিন বেলন, যাiেহাক ঘের eেস আিম
েটিলিভশেন িবিভn চয্ােনল েদখেত থািক eবং ঘটনাkেম eম.িট.e আl-আরািবয়া েদখেত
পাi। আিম আ যর্ না হেয় পািরিন েকননা, ei চয্ােনেল আিম েসi বয্িkেকi েদখেত েপেয়িছ,
যঁােক আিম sেp েদেখিছলাম, িযিন iমাম মাহদী eবং পািনর uপর িদেয় হঁাটিছেলন।
eরপর iরােকর আbুর রহীম িফ ান সােহব বেলন:
আিম িকছুিদন পূেবর্ sেp েদিখ, হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােক বলেছন, ‘তুিম আমােদর
েলাক তাi েতামার বয়’আত করা uিচত’। aতeব eখন আিম বয়’আত করিছ।
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গত 2/3 বছেরর ঘটনাসমূহ আিম বণর্না করিছ। aনুrপভােব আেরা aনয্ানয্ a েলর ঘটনা রেয়েছ
েযমন, মিরশাস eকিট দূরদূরােnর dীপ। েসখান েথেক আমােদর েমাবােlগ িলেখেছন, মিরশােসর
পা র্বিতর্ েছা eকিট dীপ হেc rডিরgস, েসখােন pায় ছিtশ হাজার মানুেষর জনবসিত রেয়েছ আর
পুেরা dীপবাসীi কয্াথিলক ী ান। িতিন বেলন,
rডিরgস সফরকােল eকিদন pতুয্েষ যখন আিম তবলীেগর uেdেশয্ েবর হi, তখন eকিট
ী ান েজের তবলীগ েছেলেক স ী িহেসেব েনi আর েকান সংবাদ না িদেয়i dীেপর aনয্pােn
েসi েছেলর মা eবং নানীর কােছ uপিsত হi। ঘের pেবশ কের আমরা েসখােন আগমেনর
uেdশয্ বণর্না কির আর তবলীিগ আেলাচনা আরm কির। েসi েছেলিটর নানী বলেত আরm
কের, ‘আপিন েয বাণী িনেয় eেসেছন তা পুেরাপুির সতয্ eবং আিম তা কবুল করিছ, e বয্াপাের
ঘের uপিsত সবাi সাkী। আপিন আসার পূেবর্i আিম তােদরেক আমার eকিট sp িনেয়িছ।
আপনারা িভনেদশী কেয়কজন eেসেছন আর আিম তােদর হাত ধের বলিছ, ei আtীয়তা আিম
কবুল করিছ।’ িতিন বেলন, ‘আপনারা যখন আমার ঘেরর িদেক আসিছেলন তখন আিম আমার
কk েথেক আপনােক েদখেত েপেয় বেলিছ, eরােতা hবh েসi েলাক যােদরেক আিম sেp
েদেখিছ।’
d’িদন পর যখন আমরা পুনরায় যাi eবং পিবt কুরআন, জামােতর পt-পিtকা eবং িবিভn
ছিব uপহার েদi eরপর তৃতীয়বার বয়’আত ফরম িনেয় েসi গৃেহ যাi আর বয়’আেতর
শতর্াবলী পাঠ কের নাi। তখন েসi মিহলার েচাখ পািনেত ভের যায় আর বলেত আরm কের,
‘ei ফরম পূরণ করেত আমার সামানয্ েকান িdধা েনi েকননা গতরােত আিম sেp েদেখিছ
আমার সmুেখ d’িট কাগজ আনা হেয়েছ eবং hবh তাi যা eখন আপনার হােত লmা কের ভঁাজ
করা রেয়েছ eবং আপনারা যারা আমার সmুেখ বেস আেছন eমন দৃশয্i আিম sেp েদেখিছ,
আমার গৃহবাসীরা েসi sেpর সাkী যা আিম গতকাল তােদর িনেয়িছ’। eরপর িতিন বয়’আত
কেরন।
eিট েছা eকিট dীপ, আিমo েসখােন িগেয়িছ eবং আlাh তা’লার ফযেল েসখােন জামােতর d’িট
মসিজদ রেয়েছ eবং ধীের ধীের মানুষ ী ধমর্ পিরতয্াগ কের আhমদীয়াত gহণ করেছ।
আমােদর েমাবােlগ আেমিরকা েথেক eকিট ঘটনা িলেখেছন:
পঁাচ সদসয্ িবিশ eকিট েমিkকান বংেশাdুত পিরবার আhমদীয়াত gহণ কেরেছ। ei
পিরবােরর গৃহকতর্ীর নাম জিরডুi মািরেলাভ, তােক েমৗরী নােম ডাকা হয়। িতিন তার spিট
eভােব বণর্না কেরন, যিদo তার পুেরা পিরবার কয্াথিলক িছল, িকnt তারা কখনi ী ধেমর্র চচর্া
কের িন। যখন তার বয়স সাতাiশ বছর তখন েকান aসুিবেধ েদখা েদয়ায় বা েরােগ আkাn
হoয়ায় িতিন হাসপাতােল ভতর্ী হন eবং িতিন বেলন, ‘আিম েদায়া করা আরm কির আর আিম
সবর্দা eক েখাদার কােছi েদায়া করতাম। eকিদন আিম sেp eকিট কঁােচর uপর হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর ছিব েদিখ eবং sয়ং িনজ হােত তা sশর্ কির eরপর আিম পূণর্ আেরাগয্ লাভ
কির। আlাh তা’লার ফযেল েসিদন েথেক আজ পযর্n আিম সmূণর্ সুs। েসi ছিবিট িছল eকিট
কঁাচ সদৃশ আর আজ পযর্n আিম তা ভুিলিন’।
িতিন বেলন, ‘eরপর eক েমিsকান বংেশাdুত আhমদী নারীর সােথ আমার সাkাৎ হয়। িতিন
আমােক পড়ার জনয্ বi-পুsক pদান কেরন eবং আhমদীয়ােতর পিরিচিত তুেল ধেরন। েসসব
বiেয় আিম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ছিব েদিখ eবং ছিব েদখামাt আমার uপর eকিট
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িবেশষ aবsা সৃি হয় আর আমার েচাখ িদেয় ar ঝরেত থােক। আিম ছিব েদেখ কঁাদেত থািক
েকননা আlাh তা’লা আমােক সতয্ েচনার েতৗিফক িদেয়েছন’। eরপর িতিন sামী-সnানেদর
িনেয় আhমদীয়াত gহণ কেরন। িতিন eকজন িশিkতা মিহলা।
aনুrপভােব আমােদর বুলেগিরয়ার েমাবােlগ িলেখন: েদখুন! পৃিথবীর সবর্t আlাh তা’লা কীভােব
ফযল করেছন eবং েহদায়াত লােভর বয্বsা করেছন। িতিন বেলন,
oেলক সােহব নামী eকজন ী ান বnু দীঘর্িদন যাবৎ েজের তবলীগ িছেলন। তার stী পূেবর্i
আhমদী হেয়েছন িকnt iিন হিcেলন না। কারণ তার পিরবােরর সদসয্রা ী ান eবং চােচর্র
েদখােশানার দািয়েt িনেয়ািজত। 2005 সেন তােক জলসায় েযাগদােনর জনয্ িনমntণ করা হয়
আর িতিন সstীক জামর্ানীর জলসায় েযাগদান কেরন, আর আমার সােথo েসসময় সাkাৎ
কেরন। িফের যাবার সময় জলসার যেথ pভাব তার uপর পেড়িছল িকnt িতিন বয়’আত কেরন
িন। হঠাৎ কের eকিদন আমােদর েকেnd eেস বেলন, ‘আিম বয়’আত করেবা, আিম আhমদী
হেত চাi’। আিম িজেjস করলাম, ‘eত তিড়ঘিড় কীেসর’? িতিন বেলন, ‘আজ d’রাত ধের
aনবরত খলীফাতুল মসীhেক (আমার বয্াপাের) sেp েদখিছ, eবং িতিন বলেছন, ‘oেলক! যিদ
তুিম আমার কােছ না আেসা তাহেল আিম sয়ং েতামার কােছ আসিছ’ বেল আমার ঘের আেসন,
ফেল আিম লিjত হi তখন আিম সংকl কির, আজ আিম আhমদীয়াত gহণ করেবাi।’
eভােব আlাh তা’লা েহদায়াত pদান কেরন।
কুেয়েতর আbুল আযীয সালাh সােহব বেলন,
ঈেদর িদন রােত sেp হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক েদিখ। দৃশয্িট িছল eমন: ‘aধম পরীkা
িদিcলাম তখন হযরত মসীh মouদ (আ.) eেস আমার কাছ েথেক পরীkার খাতা িনেয় েনন
যিদo েসখােন aনয্ aেনক পরীkাথর্ী িছল। hযূর (আ.) আমার খাতার uপর িটক িচh েদন।
আর েদিখ eকিট মসিজেদ আমার আঁকা হযরত খলীফাতুল মসীh আl খােমস eর সােথ আিম
আিছ আর িতিন আমােক েদখেছন eবং মসিজদ মানুেষ পিরপূণর্। সবাi েমেঝেত বেস আেছন
eবং বয়’আত করেছন। আিমo িনকেট িগেয় hযূেরর েকামেরর uপর হাত েরেখ বয়’আত কির।’
মেsা েথেক আমােদর েমাবােlগ িলেখেছন:
27েশ েম ijতulাh সােহব আমােদর িমশন হাuেস আেসন, eবং বয়’আত করার আgহ বয্k
কেরন। িতিন বেলন, ‘আজ aবশয্i আমার বয়’আত িনন েকননা রােত sেp আিম হযরত মসীh
মouদ (আ.)-েক েদেখিছ। eরপর আিম আর িবলm করেত চাi না’। িতিন িনজ sp বণর্না
করেত িগেয় aতয্n আেবেগর সােথ বেলন, ‘আিম sেp েদিখ eকিট সমতল রাsায় বােস কের
যািc eবং আিম বােসর িপছেনর aংেশ দঁািড়েয় আিছ। হঠাৎ কের বােসর গিত েবেড় যায় eবং
বাসিট িছটেক পেড় আর িপছেনর aংশ গভীর খােদর িনেচর িদেক ঝুেল থােক। আিম uপের oঠার
েচ া করিছলাম িকnt পারিছলাম না। হঠাৎ েদিখ, হযরত মসীh মouদ (আ.) eেসেছন eবং িতিন
তঁার ডান হাত আমার িদেক বািড়েয় িদেয় বেলন, তুিম দৃঢ়ভােব আমার হাত ধেরা তাহেল মারা
যােব না। আিম বিল, আিম কীভােব ধরেবা আমার মেধয্ eতটা শিk েনi। তখন হযরত মসীh
মouদ (আ.) sয়ং িনজ হাত বািড়েয় আমােক ধের uপের েটেন তুেলন। eরপর িতিন বেলন, আিম
আবার সমতল পেথ চলেত আরm কির।’
eভােবi বুিকর্নাফঁােসা েথেক সানু iসহাক সােহব বেলন,
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‘আমােদর মহlার মসিজেদ গেয়র আhমদী iমাম আhমদীয়ােতর িবrেd খুতবা pদান কের
eবং আhমদীয়া েরিডo নেত কেঠারভােব বারণ কের।’
েমৗলভীেদর কােছ দলীলেতা দূেরর কথা aনয্ েকান ast েনi তাi তারা বেল, আhমদীেদর কথা নেব
না। েযভােব আিম পূেবর্i বেলিছ, মkাবাসীেদর aবsাo eমনi িছল। িতিন বেলন,
‘যিদ আমরা ei েরিডo না িন তাহেল সতয্ কীভােব জানেবা?’ iমাম সােহব বলেত আরm
কের, েকানভােবi নেব না, eিট সতয্ জানার েকান রীিত নয়। যাiেহাক িতিন বেলন, ‘িঠক
আেছ eক কাজ কির আশা কির তুিমo eেত eকমত হেব। েভােবা েজলােত যত মুসলমান
সmpদায় আেছ তােদর নাম পৃথক কাগেজর টুকেরােত িলেখ েকান েছা িশ েক িদেয় লটারী
কের েদিখ। িশ িট েয কাগজ oঠােব আর তােত েয জামােতর নাম েলখা থাকেব আমরা ধের
িনেবা, েসi জামাতi সতয্।’ িতিন বেলন, ‘যতgেলা িফকর্া িছল আমরা সবgেলার নাম িলেখ
েকান িশ েক েডেক তােক িদেয় কাগজ oঠাi eবং তােত েলখা িছল জামােত আhমদীয়া। iমাম
সােহব eেত িনি ত হেত পােরন িন তাi িতিন বেলন, আেরকবার কেরা। িdতীয়বারo জামােত
আhমদীয়ার নাম uেঠ। eবারo িনি ত না হেল তৃতীয়বার uঠােনা হয়। aবেশেষ iমাম সােহব
aেনকটা িdধািnত হন আর eিটi তার েহদায়ােতর কারণ হয়।’
নরoেয়র eকিট ঘটনা:
আমার 7i েম, 2004 সেনর খুতবা যখন েটিলিভশেন সmpচািরত হিcল তখন eক a-আhমদী
ভdেলাক আমীর সােহবেক েফান কেরন eবং সাkাৎ করেত চান। সাkােতর সময় বেলন,
জুমুআর খুতবা েন তার েভতর eকিট পিবt পিরবতর্ন সৃি হেয়েছ তাi িতিন বয়’আত করেত
চান।
eভােবo আlাh তা’লা েহদায়াত লােভর uপকরণ সৃি কেরন।
বসিনয়ােত েজের তবলীগ eক যুবক sেpর মাধয্েম বয়’আত কেরেছন। েসi যুবক sয়ং িনেজর sp
eভােব বণর্না কেরেছন;
‘আিম েদখলাম, eকিট বড় শহের আিম ঘুরিছ েযখােন hলsুল aবsার সৃি হেয়েছ। েসখােন
আিম বh ihদী, ী ান eবং মুসলমান েদখেত পাi, যারা aতয্n uেdগ o uৎকnার সােথ
েনাংরা o আবজর্নাপূণর্ aিল-গিলেত ঘুের েবড়ােc। মেন হিcল েযন তারা হািরেয় েগেছ। হঠাৎ
আমার দৃি ডান িদেক িনবd হয় আর েসখােন আিম খুব সুnর eকিট গাছ েদখেত পাi eবং eর
িনেচ মানুেষর েছা eকিট দল বেস আেছ। সাদা কাপড় পিরিহত eবং তােদর মাথায় পাগড়ী
বঁাধা। চািরিদেক eত hলsুল সেtto eরা িনি n মেন েসখােন দলবdভােব বেস আেছ। eবং
eেদর েচহারায় হািস রেয়েছ। আিম sেpi ধারণা করলাম, eরা aবশয্i আhমদী হেব। আিম
eেদর কােছ যাi eবং eেদর দেল েযাগ েদi।’
eরপর েসi যুবক বয়’আত কেরন।
িবিভn েদেশ eধরেনর aগিণত ঘটনা রেয়েছ। আমােদর িফিজর েমাবােlগ িলেখন,
16 বছর বয়s eক িহnু যুবক মুসলমান েমেয়েক িবেয় কের। িকnt েস sয়ং িহnুi িছল।
eকিদন তার সােথ আমরা সাkাৎ করেত েগেল িতিন কঁাদেত কঁাদেত বেলন, ‘আমার stী েরাযা
েরেখ ঘুিমেয়িছল। েসিদন আিম sেp েদিখ, dজন মানুষ আমার কােছ eেস বেল, আমােদর সােথ
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েযাগ দাo। তােদর েপাষাক o টুিপ hবh তাi িছল যা আজ আপনারা পিরধান কের আেছন’।
eরপর িতিন বয়’আত কেরন।
eরপর জামর্ানীেত বসবাসরত eকজন কুদর্ী মুসলমান হেcন কােসম দাল সােহব।
িতিন তার জামর্ান stী, eবং িতন কনয্াসহ জামােতর তবলীিগ েল আেসন, eবং হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর ছিব িনেয় কথা আরm হয় eবং aতয্n রাগািnত হেয় বেলন, ‘হযরত রসূেল
করীম (সা.)-eর পর েক আসেত পাের’? পেনর িমিনট িবতেকর্র পর আমােদর েসেkটারী
তবলীগ তার েফান নাmার িনেয় েনন eবং তারা চেল যান। পেরর িদন তােক খাবােরর িনমntণ
জানান eবং েসখােন তবলীিগ আেলাচনা হয় eবং তােক বi-পুsকo pদান করা হয়। d’িদন পর
িতিন েফান কের জানান, ‘আিম বi-পুsক পিড়িন বরং তা পুেড় েফেলিছ। েকননা আমােক
েমৗলভীরা বেলেছ, eেদর েকান িকছুi পড়েব না’। যাiেহাক তােক বলা হল, িঠক আেছ আপিন
বৃহsিতবার আেসন, মােনন বা না মােনন বnুtেতা থাকেত পাের। িতিন েসিদন আেসন eবং
েরাযা েরেখ আেসন যােত আhমদীেদর ঘের খাবার েখেত না হয়। যাiেহাক, কথা আরm হয়
eবং দীঘর্ আেলাচনা চলেত থােক eবং iফতারীর সময় হেল বাধয্ হেয় েরাযা েসখােনi খুলেত
হয় আর খাবারo েখেত হয়। আমােদর েসেkটারী তবলীগ তােক বেলন, ‘আপিন েমৗলভীেদর
কথা বাদ িদেয় পkপািতt মুk হেয় চিlশ িদন পির ার o পিবt hদয় িনেয় হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর সতয্তা সmেকর্ আlাh তা’লার সমীেপ eকাn েবদনার সােথ েদায়া কrন।’
েসেkটারী সােহব বেলন, ‘তৃতীয় িদন িতিন তার কমর্sল েথেক েফান কের বেলন, েতামার কােছ
হযরত খলীফাতুল মসীh আl খােমস eর েকান ছিব আেছ িক’? আিম বললাম, আেছ। িতিন
বেলন, ‘eখনi কাজ েছেড় আসিছ’। তােক কারণ িজেjস করা হেল বেলন, ‘aদৃশয্ আoয়াজ
আমােক বেলেছ, কী pমাণ চাo? pমাণেতা আমরা েতামােক েদিখেয়িছ eবং সােথ সােথ তােক
েসi sp sরণ করােনা হয় যােত িতিন েদেখিছেলন েয, আিম েকান েসনাবাহীনীর েনতৃt িদিc
আর সে িফির াo আেছ’। যাiেহাক eরপর িতিন বয়’আত gহণ কেরন।
e হেলা কেয়কিট ঘটনা যা আিম আপনােদর সmুেখ তুেল ধরলাম। erপ aগিণত ঘটনা রেয়েছ। জলসার
সময় কতক বণর্না করা হয়, িকnt সমেয়র slতার কারেণ সব ঘটনা তুেল ধরা সmব হয় না। কািদয়ান
জলসায় আমার iেc িছল কতক ঘটনা বণর্না করার, িকnt তাo সmব হয়িন। ঘটনাkেম e িবষয় সmেকর্
আেলাকপাত করেত িগেয় কেয়কিট ঘটনা সামেন eেসেছ বেল আিম তুেল ধরলাম। আlাh তা’লা eভােব
েহদায়াত pদােনর uপকরণ সৃি কেরন, eবং আজ পযর্n হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সমথর্ন
করেছন। আlাh তা’লার কােছ আমােদর eিটi েদায়া, িব বাসীেক আlাh তা’লা েহদায়ােতর পােন
পিরচািলত কrন eবং আমােদরেক সবর্দা েহদায়ােতর uপর pিতি ত রাখুন। মহানবী (সা.) আমােদরেক
েহদায়ােতর uপর pিতি ত থাকার জনয্o aেনক েদায়া িশিখেয়েছন।
হযরত আলী (রা.) বণর্না কেরন, রসূলl
ু াh (সা.) আমােক বেলেছন,
‘তুিম বেলা েহ আlাh! আমােক েহদায়াত দাo eবং আমােক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত কেরা।
েহদায়ােতর পাশাপািশ সরল-সুদৃঢ় পথেকo sরণ রােখা। আর েসাজা রাখার aথর্ তীেরর মত
েসাজা থাকা।’ (মুসিলম)
েহদায়াত বা সরল-সুদৃঢ় পথ সmেকর্ iেতাপূেবর্ আিম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর udৃিতর আেলােক
ু াh) আlাhর aিধকার pদান, (hকুকুল iবাদ)
বেলিছ, িতনিট িবষয় সবর্দা মেন রাখা আবশয্ক। (hকুকl
বাnার pাপয্ aিধকার pদান eবং িনজ আtার pাপয্ pদান করা। িকnt eসব িকছুর মূল uেdশয্ হেc,
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আlাh তা’লার eকtবাদ eবং েখাদার pিত ধািবত হoয়া। সবর্দা আlাh তা’লােক sরণ রাখা আবশয্ক।
aনুrপভােব eকিট হাদীেস আবু iসহাক বণর্না কেরন, আিম আবু আহoয়াসেক আbুlাh হেত হাদীস
বণর্না করেত েনিছ। নবী করীম (সা.) েদায়া করেতন:
‘েহ আমার আlাh! আিম েতামার কােছ েহদায়াত, tাকoয়া, পিবtতা বা িচ- dতা eবং pাচুযর্
কামনা করিছ।’ (িতরিমযী)
eরপর আেরকিট েদায়া িশখােনা হেয়েছ। আবু মােলক তার িপতা কতৃর্ক বণর্না কেরন, যখন েকu iসলাম
gহণ করেতা তখন রসূলl
ু াh (সা.) ei শbাবলী িদেয় েদায়া িশখােতন:

 وارزﻗﲏ، واﻫﺪﱐ، وارﲪﲏ،اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮﱄ
[আlাhmাগ িফরলী oয়ারহামনী oয়াহিদনী oয়ারযুকনী]

aথর্: েহ আমার আlাh! আমােক kমা কর eবং আমার pিত দয়া কর, আমােক েহদায়াত দাo
eবং আমােক িরyক দান কর।’
েযভােব আিম পূেবর্ বেলিছ, আlাh যােক েহদায়াত pদান কেরন তােক সমৃdo কেরন। িকnt eিট েকান
sিবর িবষয় নয় বরং েহদায়াত পাoয়ার সােথ সােথ মানুেষর েমাকাম বা পদমযর্াদা unত েথেক unততর
হয়। আlাh তা’লা আমােদরেক পিবt কুরআেন ei েদায়া িশিখেয়েছন eবং iেতাপূেবর্o আিম কেয়কবার
জামাতেক তাহরীক কেরিছ। ei েদায়ািট জুিবলীর েদায়ােতo anভুর্k িছল। aেনেক p কেরন, eখন
েযেহতু জুিবলীর বছর েশষ হেয় েগেছ তাi জুিবলীর েদায়াসমূh পাঠ করা বn কের িদেবা িক? মানুষেক
পূেবর্র তুলনায় আেরা েবিশ েদায়া করা uিচত। েকবল aভয্াস গেড় েতালার জনয্ ei েদায়াgেলা পাঠ
করেত বলা হেয়িছল। যােত আগত শতাbীেত আেরা েবিশ েদায়া করার েতৗিফক হয়। তাi বn করারেতা
p i uেঠ না বরং pেতয্ক আhমদীেক পূেবর্র েচেয় েবিশ েদায়া করা uিচত। পিবt কুরআেনর েদায়ািট
হেলা:

ۡ ِ رﺑﻨﺎ َﻻ ُﺗ
ﻮﻫﺎب
َ َّ ِ ًۚرﲪﺔ
َ ُ َّ وﻫﺐ َﻟﻨﺎ ِﻣﻦ
َ َ ﺑﻌﺪ ِ ۡإذ
َ ۡ َ ﻮﺑﻨﺎ
َ ۡ َ ﻟﺪﻧﻚ
َ َ ُ ﺰغ ُﻗﻠ
َ َّ َ
َ َ إﻧﻚ
ۡ َ َ ﻫﺪﻳۡ َ َﻨﺎ
ُ َّ َ ۡ أﻧﺖ ٱﻟ

aথর্: ‘েহ আমােদর pভু-pিতপালক! তুিম আমােদরেক েহদায়াত েদবার পর আমােদর hদয়েক
বk হেত িদo না, আমােদরেক পদsলন েথেক রkা কর eবং েতামার সিnধান হেত
আমােদরেক রহমত দান কর; িন য় তুিম মহান দাতা।’ (সূরা আেল iমরান: 9)
ei েদায়াসহ aনয্ানয্ েদায়াo করা uিচত। হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘েহ পরম কrণাময় েখাদা! সকল জািতর েযাগয্ hদয়সমূহেক েহদায়াত pদান কর যােত েতামার
িpয় রসূল eবং ে রসূল মুহাmদ মুsফা (সা.) আর েতামার কােমল o পিবt কালাম কুরআন
শরীেফর pিত তারা ঈমান আেন eবং eর িনেদর্শাবলীর পূণর্ aনুসরণ কের। যােত েসসব আিশস
o েসৗভাগয্ eবং সিতয্কার আনnলােভ ধনয্ হয় যা সিতয্কার মুসলমানরা uভয় জগেত লাভ
কের থােক। ei aনn জীবন o পিরtােণর পরম sাদ uপেভাগ কের যা েকবল পরকােলi লাভ
হয়না বরং pকৃত সতয্া য়ী ei পািথর্ব জীবেনi লাভ কের।’ (মজমুয়া iশেতহারাত, 1ম খn-পৃ: 125.
হযরত iয়াকুব আলী iরফানী সােহব (রা.) রিচত সীরাত হযরত মসীh মouদ (আ.)-পৃ: 573)

মহানবী (সা.)-eর েদায়ার মধয্ হেত eকিট েদায়া িবেশষভােব বলেত চাi যার uেlখ আিম খুতবার
rেত কেরিছ তা হেc, ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن[ اﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪ ﻗﻮ ﻓﺎআlাhmাহ্দী koমী ফাinাhম লা iয়া’লামুন, - aনুবাদক] ।
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oেহােদর যুেd যখন মহানবী (সা.)-eর পিবt d’িট দঁাত শহীদ হয় eবং তঁার পিবt েচহারা kত-িবkত
হয় সাহাবােদর (রা.) জনয্ তা িছল aতয্n ক দায়ক। তারা িনেবদন কেরন,
আপিন (সা.) তােদর িবrেd বেdায়া কrন। িতিন (সা.) বেলন, আমােক aিভসmাত বষর্ণকারী
িহেসেব আিবভূর্ত করা হয়িন বরং আিম েখাদার pিত আহবানকারী eবং মূিতর্মান রহমত িহেসেব
েpিরত হেয়িছ। eরপর িতিন েদায়া কেরন,
ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮناﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪ ﻗﻮ ﻓﺎ
[আlাhmাহ্দী koমী ফাinাhম লা iয়া’লামুন, - aনুবাদক]

aথর্: েহ আমার আlাh! আমার জািতেক েহদায়াত দাo েকননা তারা আমােক িচেন না।
aতeব, হযরত মসীh মouদ (আ.)-েকo ei েদায়াi িশখােনা হেয়েছ। তাi তঁার জামাতেকo
িবেশষভােব ei েদায়া করা uিচত। বতর্মােন পািকsােনর েয aবsা eেত পািকsানীেদর িবেশষভােব ei
েদায়া করা uিচত। তােদর িবেরািধতা pিতিনয়ত েবেড়i চলেছ। e কারেণi তারা iসলােমর pকৃত িশkা
ভুেল েগেছ eবং ভুলাটাi sাভািবক। যারফেল িবিভn সমসয্ায় িনপিতত eবং বুঝেতo পারেছ না েয
পিরিsিত েকান িদেক েমাড় িনেc। তােদর সােথ িক ঘটেছ আর ভিবষয্েত িক ঘটেত যােc eবং যতিদন
তারা েহদায়ােতর পােন agসর না হেব e aবsা চলেতi থাকেব। eজনয্ আlাh তা’লা ei েদশ o
জািতর uপর দয়া কrন। তােদর জনয্ aতয্n িবগিলত িচেt েদায়া কrন। pিতিনয়ত আhমদীেদর
িবrেd পূবর্ােপkা েকান না েকান ঘৃণয্ কাযর্kম পিরচািলত হেc। যিদo বতর্মােন েসi েদেশ জীবেনর
েকান মূলয্i েনi। pেতয্েকরi জীবন িবপn। িকnt আhমদীরা েযেহতু e যুেগর iমামেক েমেনেছ তাi
েকবল e কারেণ তােদর pাণনাশ করা হয়, হতয্া eবং শহীদ করা হয়। pিতিদন েকান না েকান শাহাদত
বা কাuেক িবিভnভােব ক েদয়ার সংবাদ eেস থােক। d’িদন পূেবর্i আমােদর eকজন মুরbী সােহব
মুসেলh মouদ (রা.) িদবেসর জলসা েশেষ েকান sান হেত িফরিছেলন। বােসর aেপkায়
দঁািড়েয়িছেলন। হঠাৎ কের েকাথা হেত d’জন েমাটর সাiেকল আেরাহী eেস তার uপর eেলাপাথাির
র্ রাo চেল িগেয়িছল।
gিল বষর্ণ করেত থােক। মানুষ ভীত-সnts হেয় eিদক-oিদক েদৗেড় পালায়। dবৃt
িকnt িনশানা লkেভদ কেরেছ বেল সেnহ েদখা েদয়ায় পুনরায় িফের eেস মুরbী সােহবেক লkয্ কের
gিল েছঁােড়। যাiেহাক আlাh তা’লা ফযল করেছন িবধায় gিল পােয় েলেগেছ। িতিন হাসপাতােল
িচিকৎসারত আেছন। আlাh তা’লা তঁােক পূণর্ আেরাগয্ দান কrন eবং e জািতেকo িবেবক-বুিd িদন।
eরা eবং eেদর েনতারা েদশেক েকানিদেক িনেয় যােc তা sয়ং তারা বুঝেত পারেছ না। কারণ
eমিনেতi তােদর মেধয্ aসততা িবদয্মান আবার েমাlােদর খpের পেড় aনয্ায়-aসততা আেরা aিধক
বৃিd পােc eবং েদশেক তারা ংেসর িদেক েঠেল িদেc। আlাh তা’লা রহম কrন।
নামাযােn আিম কেয়কিট গােয়বানা জানাযার নামায পড়ােবা। pয়াত বয্িkবেগর্র বয্াপাের সংেkেপ
বলিছ।
eকজন হেcন করাচীর েমাকারম মাহমুদ আহমদ সােহেবর েছেল েমাবাে র আহমদ সােহব। মৃতুয্কােল
তার বয়স হেয়িছল 42 বছর। গত 22েশ েফbrয়ারী কতক ajাত পিরচয় বnুকধারী তঁােক gিল কের
ِ َ ِ ﻪﻠﻟ وإِ َّﻧﺎ
ِِ ।
ফেল িতিন শহীদ হন, ﻮن
ُ ِ إﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َ َّ  ِ َّإﻧﺎসmpিত তােক হতয্ার hমকী েদয়া হিcল eবং eলাকার পুিলশ
inেপkর বেলন, ঐখােন eকিট মাdাসা িছল। েসখান েথেক d’জন েলাক (যারা েস মাdাসায় কাজ
করত) েবিরেয় eেস তােক gিল কের। যাiেহাক রাত গভীর হoয়া সেtto যখন িতিন ঘের িফের আেসন
িন তখন পিরবােরর েলাকজন েখঁাজ-খবর েনয় eবং জানা যায় েয, েকান ajাত পিরচয় তােক শহীদ
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কেরেছ। aতয্n মুখেলস, নামাযী eবং uদয্মী দায়ীiলাlাh িছেলন। আlাh তা’লা তার পদমযর্াদা unীত
কrন। মরhম মৃতুয্কােল stী, eক কনয্া o d পুt েরেখ েগেছন। তার stী বয়’আত কের sয়ং আhমদী
হেয়িছেলন। আlাh তা’লা তােদরo িহফাযত কrন আর sয়ং তােদর aিভভাবক েহান।
িdতীয় জানাযা হেc আমােদর aতয্n বুযুগর্ আে া আেমিরকান আhমদী ভাi মুিনর হািমদ সােহেবর।
ِ َ ِوإﻧﺎ إ
ِِ ।
িতিন গত 21েশ েফbrয়ারী 70বছর বয়েস iেnকাল কেরন, ﻮن
ُ ِ ﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ َّﻪﻠﻟ1957 সেন িতিন মাt
15 বছর বয়েস sয়ং বয়’আত কের জামাতভূk হেয়িছেলন। aতয্n মুখেলস, িন াবান, িব s o
আেtাৎসগর্ী আhমদী িছেলন। সবর্দা জামাতী কােজ agগামী িছেলন। িতিন মজিলস েখাdামুল আhমদীয়া
আেমিরকার pথম নয্াশনাল কােয়দ হবার েসৗভাগয্ লাভ কেরন। িtশ বছেরর েচেয়o দীঘর্ সময় ধের
িফলােডলিফয়া জামােতর েpিসেডn eর দািয়t পালন কেরন। 1997 সন েথেক মৃতুয্কাল পযর্n িতিন
আেমিরকা জামােতর নােয়ব আমীর িহেসেব দািয়t পালন কেরেছন। তার িপতামাতা েকui মুসলমান
িছেলন না। ধেমর্র pিত িপতার েকান আকষর্ণ না থাকেলo তার মাতা েকবল চােচর্i েযেতন না বরং তােক
চােচর্র িমশনারী িহেসেব কাজ করার জনয্ aনুpাণীত করেতন। দশ ভাiেবােনর মেধয্ েকবল িতিনi ধেমর্র
pিত আকষর্ণ রাখেতন ফেল িতিন iসলাম কবুল করার েতৗিফক লাভ কেরন। e কারেণ aনয্ানয্
ভাiেবানরা তার িবেরািধতাo করত। eকবার যখন তার মাতা aসুs হন তখন ei aসুsতাকালীন সময়
তার ভাiেবােনরা মুিনর হািমদ সােহব মুসলমান বেল তার নাম ভাiেবােনর তািলকা েথেক বাদ িদেয়িছল।
যিদ ভাiেবােনর তািলকায় মুসলমান কােরা নাম eেস যায় তাহেল তােদরেক মানুেষর সামেন লিjত
হেত হেব বেল। যাiেহাক al বয়েসi আhমদীয়াত gহণ কেরন বরং িতিন যখন আhমদী হেত
চািcেলন তখন জামােতর িনয়ম িছল, বয়’আত ফরেম িপতামাতা aথবা তােদর েকান eকজেনর sাkর
েযন থােক, েscায় আিম aনয্ ধমর্ gহণ করিছ। যখন িতিন বয়’আত ফরম পূরণ কের িপতামাতার কােছ
সতয্ায়ন করােত যান তারা তা করেত asীকার কেরন eবং তােক বুঝান, তুিম েকাথায় যাc? িকnt সবর্দা
তার মােয়র িব াস িছল সব েছেলেমেয়র মেধয্ আধয্ািtক দৃি েকাণ েথেক তুিমi agগামী। মরhম
বেলেছন, আিম iসলামী নীিত দশর্ন পুsক পেড় আhমদী হেয়িছলাম। সতয্তা তার কােছ সুpকািশত হয়।
িতিন হযরত খলীফাতুল সানী (রা.)-র কােছ eকিট পt িলেখিছেলন। পেtর utর যখন আেস িতিন
বেলন, ei িচিঠ আমার কায়া পােl িদেয়েছ। আমার ঈমােনর unিতর কারণ হেয়েছ। aতয্n সহজসরল, aকৃিtম, সাদািসেধ, িবনয় o পুণয্বান মানুষ িছেলন। আমার সােথo কেয়কবার সাkাৎ কেরেছন।
হািসমুেখ সাkাৎ করেতন। জামােতর জলসা iতয্ািদেত aতয্n সুnরভােব বkৃতা িদেতন। রসূেল করীম
(সা.)-েক ভালবাসেতন। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর pিতo গভীর dা o ভালবাসাপূণর্ সmকর্ িছল।
মহানবী (সা.)-eর নাম েশানামাti তঁার েচাখ arসজল হেয় েযেতা। খলীফােদর pিত eবং িখলাফেতর
সােথo ভালবাসা o িব sতার গভীর সmকর্ িছল। সmবত di aথবা িতন বছর পূেবর্ বাংলােদশ জলসায়
যাoয়ার সময় লnেন আমার সােথ pথম সাkাৎ কেরন। জলসা েথেক িফের পুনরায় যখন সাkাৎ করেত
আেসন বেলন, বাংলােদশ জলসা eবং আপনার সােথ সাkােতর পর আিম পুনরায় udুd হেয়িছ। যখনi
আমার সােথ সাkাৎ করেতন aতয্n আেবগাplত হেয় পড়েতন। গত বছর যখন আেমিরকার জলসায়
িগেয়িছলাম তখন aসুsতার কারেণ িতিন জলসায় আসেত পােরন িন। খবর েন আিম মেন কেরিছলাম
সামানয্ aসুখ হেব। িকnt েরােগর ভয়াবহতা জানা িছল না। আমার মেন হয় তার পিরবােরর েলাকজনo
তার চরম aসুsতার কথা জানেতা না। যিদ জানেত পারতাম তাহেল েকান না েকানভােব সময় েবর কের
আিম তার ঘের িগেয় সাkাৎ কের আসতাম। যাiেহাক, আlাh তা’লা মরhেমর পদমযর্াদা unীত কrন।
িতিনo মৃতুয্কােল িবধবা stী, eক েছেল o d কনয্া েরেখ েগেছন। আlাh তা’লা তােদরেকo মুিনর হািমদ
সােহেবর েনককমর্সমূহ জারী রাখার েতৗিফক দান কrন। িতিনo েসসব েলাকেদর anভুর্k যােদরেক
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আlাh তা’লা েহদায়ােতর পােন পিরচািলত কেরন। েকননা দশ সnােনর মেধয্ েকবল সতয্ gহণ করার
েতৗিফক eকজনi েপেয়েছন।
তৃতীয় জানাযা হেc, কািদয়ান িনবাসী েমাকাররম মাহমুদ আহমদ সােহব দরেবেশর। িতিন গত 25েশ
ِ َ ِ وإﻧﺎ
ِِ ।
েফbrয়ারী 84বছর বয়েস iেnকাল কেরন, ﻮن
ُ ِ إﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ َّﻪﻠﻟিতিনo aতয্n েনক, মুtাকী, নামাযী,
ৈধযর্শীল, কৃতjতা pকাশকারী মানুষ িছেলন। aিধকাংশ দরেবশi ৈধযর্শীল eবং কৃতjতা pকাশকারী।
েযৗবেন েশখুপুরা েথেক কািদয়ান িহজরত কের আেসন eবং জীবন uৎসগর্ কের মাdাসা আhমদীয়ায় ভিতর্
হন। eরপর হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.)-র িনেদর্েশ েসনাবাহীিনেত েযাগদান কেরন আবার তঁার
িনেদর্েশi েসনাবাহীিন েথেক পদতয্াগ কের জামােতর কাজ আরm কেরন। িতিন নােযর বাiতুল মাল
আমদ o খরচ eবং পরবতর্ীেত নােয়ব নােযর oয়াকেফ জাদীদ েবrন িহেসেব িখদমত করার সুেযাগ
েপেয়েছন। তঁার িতন েছেল eবং িতন কনয্া রেয়েছন। তঁার eক েছেল নািসর আহমদ আেরফ সােহব
কািদয়ােনর নাযারােত uমুের আমা দpের িখদমত করার সুেযাগ পােcন।
পরবতর্ী জানাযা হেc েমাহরতরম কামাল iuসুফ সােহেবর পtী ৈসয়দা মুিনরা iuসুফ সােহবার। িতিন
কয্াnােরর েরাগী িছেলন। দীঘর্ েরাগ েভােগর পর িতিন গত 25েশ েফbrয়ারী iেnকাল কেরন,
ِ َ ِ وإﻧﺎ
ِِ ।
।
ﻮن
ُ ِ إﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ َّﻪﻠﻟমরhমা হযরত ৈসয়দ সরoয়ার শাh সােহেবর েপৗtী িছেলন কামাল iuসুফ সােহব
sয্ািnনয্ািভয়ান েদশসমূেহ দীঘর্িদন েমাবােlগ িহেসেব কাজ কেরেছন মরhমাo sামীর সােথ েসখােনi
বাস কেরেছন। মরhমা aিতিথ পরায়না িছেলন। িমশন হাuেসর pিত যtবান িছেলন। জামােতর pিত,
হযরত মসীh মouদ (আ.) eবং খলীফােদর সােথ গভীর সmকর্ রাখেতন eবং তঁােদর জনয্ আtািভমান
রাখেতন। আlাh তা’লা মরhমার পদমযর্াদা unীত কrন। িতিনo eক কনয্া o d েছেল েরেখ েগেছন।
eছাড়া মরhমার sামী েমাকাররম কামাল iuসুফ সােহবo আlাhর ফযেল জীিবত আেছন।
eরপর রাবoয়া িনবাসী বশীর আহমদ িসয়ালেকািট সােহেবর পtী আমাতুল হাi সােহবা। aনুrপভােব
বশীর আহমদ িসয়ালেকািট সােহব sয়ং stী মারা যাবার কেয়ক িদেনর মাথায় iেnকাল কেরন। তারা
uভেয় আমােদর মুরbী eবং বতর্মােন pাiেভট েসেkটারীর aিফেস কমর্রত জhর সােহেবর িপতা-মাতা।
তার মাতা মৃতুয্বরণ কেরন 27েশ জানুয়ারী eবং িপতা 25েশ েফbrয়ারী iেnকাল কেরন। uভেয়i
aতয্n েনক o েদায়ােগা বুযুগর্ িছেলন। আlাh তা’লার ফযেল pাথিমক যুেগর েলাকেদর anভুর্k িছেলন
যারা রাবoয়া eেস বসবাস আরm কেরন eবং eখােনi বয্াবসা-বািণজয্ কেরন। তারা eক কনয্া eবং
পঁাচ েছেল েরেখ েগেছন। আlাh তা’লা uভেয়র পদমযর্াদা unীত কrন eবং তােদর সােথ kমার আচরণ
কrন। নামােযর পর মরhমেদর গােয়বানা জানাযার নামায পড়ােনা হেব।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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