ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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‘পিবt কুরআেন বিণর্ত িবিভn আয়ােতর আেলােক আlাh তা’লার gণবাচক নাম কাফী (আlাhi যেথ )
সmেকর্ িবশদ আেলাচনা’

* 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
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﲪﻦ 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)

ِ َ ْ َ ( َﻓﻤﻦ33)
َ ُ ْﺑﺎﻟﺼﺪق ِإذ
ِ َ َ َ ﻛﺬب ﻋ
ﻟﻠﮑﺎﻓِ ِﺮﻳ َﻦ
َ ْ ِ ﺟﻬﻨﻢ ﻣَﺜ ْ ًﻮى
ّ
َ َ ِ ْ ِ ّ ِ وﻛﺬب
َ َّ َ َ اﻪﻠﻟ
َ َ َ أﻇﻠﻢ ﳑ َّ ْﻦ
َ َّ َ َ ﺟﺎءه أﻟ َ ْ َﺲ ِﰲ
ُ ْ َ
ِ ِ ﺻﺪق
ِ َّ (34)
ِ ْ ِ ّ ِ َواﻟﺬي َﺟﺎء
ﻮن
َ ِ َ ُ ﺑﻪ
َ َّ َ ﺑﺎﻟﺼﺪق َو
َ ﻫﻢ ا ْ ُﳌﺘَّ ُﻘ
َ
ُ ُ أوﻟﺌﻚ

ِِ
اﳌﺤﺴﻨﲔ
َ ِ َ رﺑﻬﻢ
َ ْ ِ ﻳﺸﺎءون
َ ُ َ َ ﳍﻢ َﻣﺎ
َ ْ ُ ْ ﺰاء
ْ ِ ِّ َ ﻋﻨﺪ
ْ ُ َ (35)
ُ َ ذﻟﻚ َﺟ
َ
ِ ِ َ َ
ِ ِ
َ َ ِ ْ ﻋﻤﻠ ُﻮا و َﳚ
ِ َّ ﺣﺴ ِﻦ
ﻟﻴﻜﻔ
ﻮن
َ ْ َ اﻟﺬي َﮐﺎﻧ ُﻮا
َ ْ ﺮﻫﻢ ِﺑﺄ
َ ُ ﻳﻌﻤﻠ
ْ ُ َ ﺰﻳﻬﻢ أ ْﺟ
ْ ُ َ َ ﻋﻨﻬﻢ أ ْﺳ َﻮأ َّاﻟﺬي
ْ ُ ْ َ اﻪﻠﻟ
ُ َّ ( ُ َ ّ َﺮ36)
ٍ َ ِ اﻪﻠﻟ
ٍ َ ﻓﻤﺎ َ ُﻟﻪ ِﻣ ْﻦ
َﻟ
ﻮﻧﻚ ِ َّ ِ ﻳ ِﻣ ِ ِ ﻣ
ِِ
ﻫﺎد
َ َ ﻋﺒﺪه َو ُﳜ َ ِّﻮ ُﻓ
ُ َ ْ َ ﺑﮑﺎف
َ َ اﻪﻠﻟ
ُ َّ ﺑﺎﻟﺬ َﻦ ْﻦ ُدوﻧﻪ َو َ ْﻦ ُ ْﻳﻀﻠﻞ
ُ َّ ( أ َ ْ َﺲ37)
ِ ْ َ ( وﻣَ ْﻦ38)
ٍ َ ِ ْ اﻪﻠﻟ ِﺑﻌَ ِﺰﻳ ٍﺰ ِذي
ﻓﻤﺎ َ ُﻟﻪ ِﻣ ْﻦ ِ ّ ٍ َﻟ
اﻧﺘﻘﺎم
َ َ اﻪﻠﻟ
َ
ُ
ُ َّ ﻣﻀﻞ أ َ ْ َﺲ
ُ َّ ﻳﻬﺪ

aথর্: ‘aতeব ঐ বয্িk aেপkা বড় যােলম আর েক েয আlাhর িবrেd িমথয্া বেল eবং যখন সতয্ তার কােছ
pকািশত হয়, তােক িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কের? জাহাnােম িক কািফরেদর জনয্ আবাসsল েনi।’
‘eবং েয বয্িk আlাhর পk হেত সতয্ িনেয় আেস eবং েয তঁার সতয্ায়ন কের-তঁারাi মুtাকী।’
‘তারা যা িকছু কামনা করেব সবিকছু pিতপালেকর সিnধােন তঁােদর জনয্ মoজুদ থাকেব; সৎকমর্শীলেদর
পুরsার eিটi।’
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
‘েযন আlাh তােদর কৃত-কেমর্র aিন েক দূরীভূত কের েদন eবং তােদর কৃত-কেমর্র মেধয্ সেবর্াtম কমর্
aনুযায়ী তােদরেক তােদর পুরsার pদান কেরন।’
‘আlাh িক তঁার বাnার জনয্ যেথ নন? তথািপ তারা েতামােক তঁার পিরবেতর্ েলাকেদর ভয় েদখায়। eবং যােক
আlাh িবপথগামী সাবয্s কেরন- তার জনয্ aনয্ েকu পথ-pদশর্ক েনi।’
‘eবং আlাh যােক পথ-pদশর্ন কেরন- aনয্ েকu তােক পথ
gহণকারী নন?’

করেত পাের না। আlাh িক pবল pিতেশাধ
(সূরা আl যুমার: 33-38)

eরপর hযূর বেলন, uপেরাk আয়াতgেলােত আlাh তা’লা আেলাচনার সুtপাত eভােব কেরেছন েয, d’ধরেনর মানুষ
যােলম; যারা িনজ pােণর uপর যুলুম কের আর যারা sয়ং িনেজেদর ংেসর জনয্ দায়ী। eক হেc তারা যারা েখাদার
নােম িমথয্া বেল eবং েখাদার পk েথেক েpিরত হবার িমথয্া দাবী কের। aপর ে ণী তারা যারা েখাদার পk েথেক
আিবভূর্ত মহাপুrষেক িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কের। aথর্াৎ eরা েখাদা তা’লা যখন কাuেক মেনানীত কের আপন বাতর্া
সহকাের e ধরায় েpরণ কেরন তখন তঁােক িমথয্া আখয্া িদেয় pতয্াখয্ান কের, eবং বেল, তুিম িমথয্াবাদী; েখাদার পk
েথেক আিবভূর্ত হoিন। e িবষেয় পিবt কুরআেনর aনয্t আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ ّٰ َ َ اﻓﱰى ﻋ
َوﻣَ ْﻦ َ ْ َ ِﳑ
ؕﺟﺂءه
َّ َ ﻛﺬب ِﺑﺎ ْﳊـ َ ّ ِﻖ
ٗ َ َ ﻟـﻤﺎ
ً ِ َ اﻪﻠﻟ
َ َّ َ ﻛﺬﺑﺎ َ ْاو
ٰ َ ْ اﻇﻠﻢ َّ ِﻦ
ُ

aথর্: ‘েয বয্িk আlাhর নােম িমথয্া দাবী কের, aথবা যখন তার কােছ সতয্ আেস eেক িমথয্া বেল েয
pতয্াখান কের, েস বয্িk aেপkা aিধকতর যােলম আর েক হেত পাের?’ (সূরা আl আnকাবূত: 69)
e pসে হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘iফিতরা’ বা জািলয়ািতরo eকিট সীমা আেছ আর িমথয্াবাদী সবর্দা লাি ত, aপদs eবং kিতgs হয়

ﻗﺪ َ َ ﻣ
اﻓﱰى
َْ
َ َ ْ ﺧﺎب َ ِﻦ

(সূরা আত tাহা:62)। eবং মহানবী (সা:)-েক আlাh বেলেছন, যিদ তুিম িমথয্া রচনা কের

আমার pিত আেরাপ করেত তাহেল আমরা েতামার জীবন িশরা েকেট িদতাম। eকiভােব আlাh তা’লা

ِ َ َ َ اﻓﱰى ﻋ
 َو َﻣ ْﻦ َ ْ َ ِﳑaতeব ei কথার uপর ঈমান েরেখ eক বয্িk িক কের েখাদার
বেলেছন, ﻛﺬﺑﺎ
ً ِ َ اﻪﻠﻟ
ّ
َ َ ْ أﻇﻠﻢ َّ ِﻦ
ُ
িবrেd িমথয্া বলার মত d:সাহস বা ধৃ তা েদখােত পাের।’

eরপর িতিন (আ:) বেলন,
‘পািথর্ব জগেত যিদ েকান বয্িk ভূয়া সরকারী িপoন েসেজ বেস, সরকার তােক শািs েদয় eবং েজেল পাঠায়।
তাহেল েখাদা তা’লা িযিন মহাপরাkেমর aিধকারী o রাজািধরাজ তঁার রাজেt েকu েখাদা কতৃর্ক pতয্ািদ
হবার িমথয্া দাবী কের পার েপেয় যােব uপরnt তােক সাহাযয্ o সমথর্ন েদয়া হেব eিট িক কের সmব? যিদ
eমনিট হয় তাহেল িবে নািsকতা pসার লাভ করেব। সকল ঐশী gেni েলখা আেছ েয, িমথয্াবাদীেক ংস
করা হয়।’
সুতরাং হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর িবrেd যারা িমথয্া aপবাদ আেরাপ কের থােক, e rব সেতয্র মাধয্েম তােদর
aপবাদo খিnত হেয়েছ। e pসে i আlাh তা’লা বেলেছন, তার েথেক বড় যােলম আর েক হেত পাের েয, sরিচত
কথােক েখাদার কথা িহেসেব pচার কের।
সুতরাং eখােন d’ে ণীর মানুেষর কথা uেlখ করেত িগেয় েখাদা বেলন েয, eরা িনজ pােণর uপর যুলুম কের। যােক
েখাদা তা’লা নবী মেনানীত কেরন িন aথচ েস যিদ নবী হবার দাবী কের বেস, েখাদা তা’লা aবশয্i তােক শািs িদেবন।
মেন রাখা আবশয্ক েয, নবুয়ত েখাদার পk েথেক সমুjল িনদশর্নাবলী িনেয় আেস। pতয্হ েpিরত পুrেষর সমথর্েন
িনতয্-নতুন িনদশর্ন pকাশ পায়। মহানবী (সা:)-eর পূেবর্র নবীেদর uপর aপবাদ আেরাপ করা হেয়েছ। eকi রীিতর
ধারাবািহকতা চলমান রেয়েছ, মহানবী (সা:) eবং তঁার িন াবান দাস হযরত মসীh মouদ (আ:)- eর uপর আkমন করা
হেয়েছ। সূরা যুমােরর েয আয়াতgেলা আিম পাঠ কেরিছ তার পূেবর্ আlাh ei সmূণর্ o uৎকষর্ িশkা aবতরণ কের
বেলেছন, eর pিতিট akর িনদশর্ন। েখাদার শািsর িবধান যখন কাযর্কর হয় তখন িবেরাধীরাo নবীেক মানেত বাধয্ হয়।
েখাদা তা’লা বেলন, েতামরা যিদ আমার নবীেক মানেত asীকার কেরা তাহেল iহ o পরকােল ধৃত হেব। তাi হঠকািরতা
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
পিরহার কেরা; সততার দাবী হেলা, সতয্ নবীেক মানয্ করা। pতয্ািদ নবীর সতয্তার pমাণ হেলা, েখাদা তা’লা তঁােক
সফলতার পর সফলতা দান কেরন। e pসে েখাদা তা’লা পিবt কুরআেন বেলন,

ِ ّٰ َ َ اﻓﱰى ﻋ
ﻓﻤ ْﻦ َ ْ َ ِﳑ
ﻮن
ْ ُ ْ اﻧﻪ َﻻ ُْﻳﻔﻠِ ُﺢ ا
ٗ َّ ِ ؕﻛﺬب ﺑِﺎ ٰٰﻳﺘِ ٖﻪ
ََ
ً ِ َ اﻪﻠﻟ
َ ْ ﳌﺠﺮ ُِﻣ
َ َّ َ ﻛﺬﺑﺎ َ ْاو
ٰ َ ْ اﻇﻠﻢ َّ ِﻦ
ُ

aথর্: ‘eবং েসi বয্িkর তুলনায় বড় যােলম েক েয েখাদার নােম িমথয্া বেল aথবা তঁার িনদশর্নাবলীেক িমথয্া
বেল pতয্াখয্ান কের? pকৃত িবষয় হেc, aপরাধীরা কখনo সফলকাম হয় না।’ (সূরা iuনুছ: 18)
aথর্াৎ েসo সফলকাম হেব না েয িমথয্া দাবী করেব আর তারাo সফলতা লাভ করেত পারেব না যারা সতয্েক িমথয্া বেল
পিরহার করেব। েমাটকথা e d’ধরেনর মানুষ েকানkেমi েখাদার শািs েথেক িনsার পােব না। eিট েখাদার িচরnন িবধান
eবং সকল িবেবকবােনর জনয্ বুঝা সmব। eর িভিtেতi িফরাuেনর বংেশাdূত eক বয্িk বেলিছল,

ِ َ َ ﮐﺎذﺑﺎ
ِ ِ
ِ ُ َ وإن
ﺻﺎدﻗﺎ ُ ِ ْ ُ ْ ﺑﻌ
ﻳﻌﺪﻛﻢ
ً ِ َ ﻳﻚ
ُ َ وإن
ُ ُ ِ َ ﻓﻌﻠﻴﻪ
ْ ِ َ ﻛﺬﺑﻪ
ْ َِ
ْ ُ ُ َ ﺾ َّاﻟﺬي
ْ َ ً َ ﻳﻚ
ُ ْ َ ﻳﺼﺒﻜﻢ

aথর্: ‘eবং যিদ েস িমথয্াবাদী হয় তাহেল তার িমথয্ার pিতফল তারi uপর বিতর্েব আর যিদ েস সতয্বাদী হয়
তাহেল েস েতামােদরেক েযসব শািs সmেn সতকর্ করেছ তার িকয়দংশ aবশয্i েতামারা েভাগ করেব।’ (সূরা
আl েমােমন: 29)

সুতরাং eিট তােদর জনয্ pিণধানযাগয্ িবষয় যারা মহানবী (সা:)-eর ভিবষয্dাণী aনুযায়ী েখাদা েpিরত মসীh মouদ
(আ:)-েক মােনিন বরং িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কেরেছ।
hযুর বেলন, মুসলমানেদর কােছ সংরিkত eমন eক কােমল, uৎকষর্ o পিরপূণর্ gn রেয়েছ sয়ং েখাদা তা’লা যার
সংরkেণর িন য়তা pদান কেরেছন, িবেরাধীরা িবগত েচৗd’শ বছর যাবতকাল ধের হাজার ষড়যntমূলক েচ া কেরo eেত
েকান ভুল েবর করেত পাের িন। েকননা আlাh তা’লা পিবt কুরআন রkণা-েবkেণর পাশাপািশ e েঘাষণাo কেরেছন,
‘ ﻮن
ْ ُ ْ  َﻻ ُْﻳﻔﻠِ ُﺢ اaথর্াৎ তারা যত েচ াi কrক না েকন সফল হেত পারেব না।’
َ ﳌﺠﺮ ُِﻣ
p হেc সফলতার মানদn িক? aথর্াৎ সতয্ pতয্াখয্ানকারী বা িমথয্া দাবীকারক েকানভােবi িনেজর িশkা বা িমশেন
সফলতা লাভ করেত পারেব না েযভােব েখাদার পk েথেক েpিরত eকজন সতয্ নবী হেয় থােকন। েস তার সােথ eকিট
দল েভড়ােত পারেলo বা আিথর্কভােব scল হেলo চুড়াn সফলতা লাভ করেত পারেব না। েখাদার নবীগণ e ধরায় মহৎ
uেdশয্ িনেয় আিবভূর্ত হন, সতয্ pিত া করা, aতীেতর হািরেয় যাoয়া িশkামালা পুনবর্হাল eবং মানুেষর েভতর েথেক
িবকৃিত দূর কের তােদরেক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত করা নবীেদর aনয্তম কাজ। যিদ মানুষ েখাদার ৈনকটয্ লাভ না
কের eবং মানুেষর মেধয্ যিদ ৈবpিবক পিরবতর্ন না ঘটােত পাের তাহেল eমন বয্িk সতয্ নবী হেত পাের না।
hযূর বেলন, আজ মানুেষর িক হেয়েছ, েকন তারা সময়েkপণ করেছ। হযরত মসীh মouদ (আ:) েকান িব’দাতমূলক
িশkার pসার কেরেছন িক? না বরং িতিন শতভাগ কুরআনী িশkা pিত া করার pাণাn েচ া কেরেছন। িতিন নামায কম
কেরেছন িক? মহানবী (সা:)-eর িশkা পিরপnী েকান দাবী কেরেছন িক? তঁার িশkা বিহভূর্ত েকান নতুন িশkা pবতর্ণ
কেরেছন িক? না, িতিন iসলামী িশkায় েকান িকছু সংেযাজন বা িবেয়াজন কেরন িন বরং িতিন (আ:) সকল সুমহান
িশkােক আেরা সুnর o আকষর্ণীয়ভােব িবে র দরবাের তুেল ধেরেছন। িতিন মহানবী (সা:)-eর ভিবষয্dাণীর
পূণর্তাকেli eেসেছন। তঁার জামােতর aবsা িক? e জামাত বৃিd পােc িক? নািক eকবার েবেড় েসখােনi িsর হেয়
আেছ বা সংকুিচত হেc? না তঁার জামাত pিতিনয়ত বৃিd পােc eবং বংেশর পর বংশ বরং দেল দেল মানুষ জামাতভূk
হেc। pকৃতপেk eিটi েখাদার পk েথেক েpিরত নবীর সতয্তার িনদশর্ন বা িচh। aপরপেk যারা হযরত মসীh মouদ
(আ:)-eর জামােতর িবrেd aপবাদ আেরাপ কের তােদর মেধয্ েকান eকতা বা শৃ লা েনi বরং তারা বhধা িবভk আর
িব’দাত o কুসংsাের িনমিjত, নােসখ-মনসূেখর aযথা িবতেকর্ িলp। পািকsান eবং ভারেতর িবিভn a েল েদখা যায়
েয, মানুষ পীেরর আsানায় বা তােদর কবের িগেয় সফলতার বা মুিkর জনয্ pাথর্না করেছ, িবপদাপদ েথেক বঁাচার জনয্
মৃত পীেরর কােছ আ য় কামনা করেছ। eছাড়া বাহাulাh নামী eক বয্িk নবী o েখাদা হবার দাবী কেরেছ। যিদo তার
দাবীর সতয্তা েকানভােবi pমািণত নয়। তার দাবীর sপেk েকান দলীল-pমাণ বা ঐশী সাহাযয্ o সমথর্ন িছল বেলo
েদখা যায় না। েকান ujল িনদশর্ন েস েদখােত পাের িন। uপরnt সবেচেয় বড় িবষয় হেলা, েস সবর্েশষ কােমল শিরয়ত
পিবt কুরআনেক রিহত করার েঘাষণা িদেয়েছ। েসসময় িকছু সা পা তার সােথ জেড়া হেলo আজ পৃিথবীেত তােদর কথা
খুব eকটা েশানা যায় না। aপরিদেক হািস-ঠা া eবং হাজার aপেচ া সেto েচৗd’শ বছেরর বয্বধােন শtrর মুেখ ছাi
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
িদেয় আজo পিবt কুরআন aপিরবিতর্তrেপ সংরিkত আর সমানভােব জনিpয়। আজ আহমদীয়া জামােতর মাধয্েম লk
লk মানুষ ei ঐশী gেnর pাণ জুড়ােনা সুশীতল ছায়ার আ েয় আসেছ। পিবt কুরআন বেল, েখাদার সাহাযয্, সমথর্ন
eবং িনদশর্ন লাভi হেc আসল সফলতা। েকবল বড় দল বা সংখািধকয্ েকানভােবi সফলতার মানদn হেত পাের না।
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর দাবীo ei মাপকািঠেত সতয্ািয়ত। আজ যারা আহমদী জামাতেক বাহাiেদর সােথ তুলনা
কের তােদর িবেবক খাটােনা pেয়াজন। সতয্ িনেয় যারা আেসন তারা েখাদার কাছ েথেক সমুjল িনদশর্নpাp হন। েখাদার
পk েথেক আগত বয্িkর কথা সতয্ হেয় থােক। তঁার কথায় সেতয্র েসৗরভ aনুভব করা যায় যা বুিdমান মানুেষর জনয্
িনদশর্ন srপ। েখাদার েpিরত পুrষ সবর্দা তঁার সমথর্নসহ ধরায় আিবভূর্ত হন।
eরপর আlাh তা’লা বেলন, যারা েখাদার নবী eবং যারা তঁােদর মানয্কারী তারা মুtাকী বা েখাদাভীr হন। তােদর মােঝ
sেlতুি eবং পুেণয্র pিত pবল আgহ পিরলিkত হয়। তারা যা চাiেব তাi লাভ করেব। eিট সুs েয, যারা েখাদার
েনকবাnা তারা েখাদার সntি i কামনা কের আর eিটi তােদর জীবেনর চরম চাoয়া-পাoয়া। eবং eেদর সmেকর্i
আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ َ ﳓ
ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ ِوﰲ ْاﻵَ ِﺧ
ِ ْ أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ ِﰲ
ﺮة
َ
َ َ ْ ُّ اﳊﻴﺎة
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُﻦ

aথর্: ‘আমরা পািথর্ব জীবেনo েতামােদর বnু eবং পরকােলo।’ (সূরা হামীম আs সাজদা: 32)
aথর্াৎ আlাh তা’লা সৎকমর্শীলেদরেক iহ o পরকােল তঁার aপার িনয়ামেত ভূিষত কেরন।

তারপর আlাh তা’লা আেরা সুs কের বেলন, েখাদার দৃি েত যা aপছnনীয়, মানিবয় dবর্লতাবশত: যিদ েতামােদর
ajােত েস কমর্ সংঘিটত হেয়o যায় েখাদা তা’লা িনজ কrণায় েতামােদরেক তার কুফল েথেক রkা করেবন। হাদীেস
মহানবী (সা:) বেলেছন,
‘পােপর pিতফল তাi যতটুকু েস পাপ কেরেছ িকnt পুেণয্র pিতদান েখাদা তা’লা দশgণ বিধর্ত কের েদন eবং
পােপর সকল কুফল েথেক মানুষেক মুk রােখন।’
iহকাল জাnােত পিরণত হয় আর পরকােলর aনn জাnাতেতা আেছi। আিtক pশািn লাভ eবং unিতi েখাদা কতৃর্ক
মেনানীত হoয়ার pমাণ। eযুেগ aগিণত আহমদী e িবষেয়র aিভjতা রােখন, নবাগতরা eর জলn সাkয্ বহন কেরন।
pিতিদন আিম eমন িবষয় সmিলত বh িচিঠ পাi যা েথেক eিট pিতভাত হয় েয, আহমদীরা আlাhর aপার কৃপায় সেতয্র
uপর pিতি ত।
hযূর বেলন, েখাদার েpিরতেদর uপর aপবাদ আেরাপ করেত িগেয় যারা িনজ pােণর uপর যুলমু কের তারা জাহাnামী।
aপরিদেক যারা শত বাধা-িবপিt agাহয্ কের সেতয্র রjু দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধের রােখ তারা েখাদার aনn িনয়ামত বা
পুরsার লাভ কেরন। আlাh তা’লা পিবt কুরআেন যােলম বা uৎপীড়কেদর সেmাধন কের বেলন, েতামরা যতi েচ া,
dরিভসিn বা কুমতলব আঁেটা না েকন িব াসীেদর েকানi kিত করেত পারেব না, সামিয়ক েকান ক হেল হেত পাের িকnt
চুড়াn সফলতা তােদর জনয্i িনধর্ািরত। েখাদা আপন pিতrিতর পিরপূণর্তাsrপ pিত পেদ-পেদ মহানবী (সা:) o তঁার
সাহাবীেদর সাহাযয্ কেরেছন। িবিভn যুেd মুসলমানরা শাহাদত বরণ করেলo তােদর সংখয্া কািফরেদর তুলনায় িছল aিত
নগণয্ eবং kিতর পিরমানo িছল যৎসামানয্। েকান েkেti শtrেদর কামনা বা dরিভসিn সফল হয়িন। আজo আমরা
েখাদার pিতrিত পূণর্ হেত েদখিছ। শtrরা iসলােমর uপর েহন আkমন েনi যা করেছ না িকnt iসলােমর েকান kিত
তারা করেত পারেছ না। আজo বয্াপক সংখয্ক মুসলমান মহানবী (সা:) কতৃক
র্ আিনত শিরয়তেক মােন আর েস েমাতােবক
।
র্ pবিতর্ত শরীয়ত বা িশkামালা সিঠক o সতয্ আর িকয়ামত
জীবন-যাপন কের eিট pমাণ কের েয, মহানবী (সা:) কতৃক
পযর্n তা বলবৎ থাকেব।
hযূর বেলন, বতর্মান যুেগ আlাh তা’লা মহানবী (সা:)-eর িন াবান দাস o সিতয্কার েpিমক হযরত মসীh মouদ
(আ:)-েক েpরণ কেরেছন, িতিন iসলােমর িবrেd utািপত শtrেদর pিতিট আkমেনর দঁাতভা া জবাব িদেয়েছন। হায়!

ٍ َ ِ اﻪﻠﻟ
َﻟ
মুসলমানরা যিদ eর বাsবতা বুঝেতা তাহেল কতiনা ভােলা হেতা। eরপর আlাh বেলন, ﻋﺒﺪه
َ ْ َ ﺑﮑﺎف
ُ َّ  أ َ ْ َﺲaথর্াৎ,
আlাh িক তঁার বাnার জনয্ যেথ নন? ‘আবদ’ aথর্ িক? েখাদার সৃি িহেসেব সবাi তঁার বাnা। িকnt সিতয্কার বাnা
َ
ِ َ أﻧﺼﺎر
েস-i িযিন েখাদা তা’লার সকল িনেদর্শ িশেরাধাযর্ কের েনন, আlাhর আহবােন اﻪﻠﻟ
ّ ُ َ ْ ( َﳓ ْ ُﻦআমরা আlাhর
সাহাযয্কারী) বেল সাড়া েদয় আর pকৃত িন ার সােথ তঁার iবাদত কেরন eবং েখাদার জনয্ সিতয্কার আtািভমান
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
রােখন। আর eর সমুjল o সবেচেয় মহান দৃ াn হেলন sয়ং আমােদর িpয় নবী হযরত মুহাmদ মুsফা (সা:)। তঁার
েচেয় বড় আর েকu হেত পাের না। েখাদা তা’লাi েয তঁার জনয্ যেথ িছেলন তা িবিভn সময় o ঘটনায় সুs ভােব
pকািশত হেয়েছ যা েদেখ মানুষ িবি ত হয় েয, eিট িক কের সmব। িহজরেতর সময় মহানবী (সা:) েয gহায় আ য়
িনেয়িছেলন শtrরা তঁার মুেখ েপঁৗেছ িগেয়িছল িকnt তারপরo তঁােক sশর্o পাের িন। িবিভn যুেd েখাদা তা’লা তঁার জনয্
যেথ হবার সাkর েরেখেছন। eমনিক eকদা ঘুমn aবsায় তরবারী হােত শtr েভেবিছল তােক হতয্া করেব িকnt
েসখােনo pবল পরাkেমর aিধকারী েখাদাi তঁার জনয্ যেথ হবার pমাণ িদেয়েছন। eমনিক তঁার পুণয্বান সাহাবীেদর
জীবেনo e ধরেনর aসংখয্ ঘটনা েদখেত পাoয়া। িকnt dভর্াগা কািফরেদর পিরনিত হেয়েছ aতয্n মn; iহ জগেতo
তারা লাি ত হেয়েছ আর পরকােলর শািsেতা আেছi।
eরপর hযূর বেলন, েয আয়াতgেলা খুতবার rেত পাঠ কেরিছ eর েশষিটেত আlাh তা’লা বেলন, েহদায়াত বা সিঠক
পথpদশর্ন করা েখাদার কাজ। িতন কাuেক েহদায়াত িদেল তােক েকui পথ করেত পাের না। aতeব েহদায়াত লােভর
জনয্o সবর্দা েখাদা তা’লার pিত সমিপর্ত থাকা আবশয্ক। ঈমােনর uপর pিতি ত থাকা eবং ঈমােন unিত করার জনয্o
তঁার সামেন aবনত থাকা pেয়াজন। িযিন েহদায়াত পান িতিন েখাদার সােথ কৃত a ীকার পূণর্ কের েদখান। আর িতিন
ভাল ভােব জােনন েয, eেতi তঁার মুিk বা কলয্াণ িনহীত। িতিন eিটo জােনন েয, েখাদার মানয্কারীরাi সিতয্কারভােব
সফলতা লাভ করেবন আর আlাhi িবজয়ী হন। আlাh eবং তঁার নবীর জামাতেক যারা kিতgs করার েচ া কের তারা
আlাhর শািs েথেক িনsার পায় না। আlাh তা’লার িpয়ভাজনেদর সােথ যারা শtrতা কের আlাh তােদর কাছ েথেক
pিতেশাধ gহণ কেরন। iহ o পরকােল েখাদার pিতেশাধ শািs আকাের তােদর uপর বিষর্ত হয়। আlাh তা’লা তঁার নবীর
পেk eমন eমন ujল িনদশর্ন েদখান যা aেনক সময় দৃ াn হেয় থােক।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা তঁার েpিরতেদর সতয্তাi েকবল pিতি ত কেরন না বরং শtrেদর সকল হীন আkমন o
ষড়যnt েথেক তােদরেক রkা কেরন eবং তােদর সতয্তার পেk সমুjল িনদশর্নাবলী pকাশ কেরন। আর িবrdবাদীেদর
eমন শািsেদন যা েগাটা িবে র জনয্ িশkণীয় িনদশর্েন পিরণত হয়; uপরnt পরকােলর কেঠার শািsেতা আেছi। আlাh
ِ ِ ( َﻓﺎدُْﺧﻠِﻲ ِﰲসূরা আl ফজর: 30
তা’লা eবং তঁার িpয়ভাজনেদর মানয্কারী eবং তােদর িনেদর্েশর uপর আমলকারীরা ﻋﺒﺎدي
َ
aথর্: সুতরাং তুিম আমার বাnােদর মেধয্ pেবশ কেরা)’র জামাতভূর্k হন, tাকoয়ার পেথ পিরচািলত হেয় সৎকমর্
সmাদেনর কারেণ তারা েখাদার সntি লাভ কেরন। আর eেkেt চরেমাৎকেষর্ েপঁৗেছেছন আমােদর িpয় নবী মহানবী
হযরত মুহাmদ মুsফা (সা:)। তঁার কারেণ আlাh তা’লা তঁার aনুসারীেদর জনয্ যেথ হেয়েছন আর তােদর জনয্o আপন
িনদশর্ন pকাশ কেরেছন।
মহানবী (সা:)-eর দাসেদর মেধয্ সবেচেয় িন াবান o কােমল দাস হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর pিত আlাh তা’লা

ٍ َ ِ اﻪﻠﻟ
َﻟ
uপেরাk আয়ােতর aংশ ﻋﺒﺪه
َ ْ َ ﺑﮑﺎف
ُ َّ ( أ َ ْ َﺲaথর্াৎ, আlাh িক তঁার বাnার জনয্ যেথ নন?) কেয়কবার নািযল
কেরেছন। pথমবার যখন িপতার মৃতয্ু সংবাদ তােক জানােনা হয় তখন মানিবক কারেণ িতিন িকছুটা িচnাgs হেল আlাh
ٍ َ ِاﻪﻠﻟ ﺑ
বেলন, ﻋﺒﺪه
َّ  أ َﻟ َ ْ َﺲaথর্াৎ, আlাh িক তঁার বাnার জনয্ যেথ নন? আlাh বেলন, তুিম জােনা েয, আিম েতামায়
َ ْ َ ﮑﺎف
ُ

ٍ َ ِ اﻪﻠﻟ
َﻟ
ভালবািস; েতামার সােথ েsহসূলভ বয্বহার কির তারপরo তুিম েকন িচিnত হc? ﻋﺒﺪه
َ ْ َ ﺑﮑﺎف
ُ َّ  أ َ ْ َﺲiলহােমo হযরত
মসীh মouদ (আ:)-eর pিত েখাদার ভালবাসারi বিহ:pকাশ ঘেটেছ। aথর্াৎ িপতার মৃতয্ু েত তুিম েকন িচিnত হc! আিম
েতামার সােথ আিছ। eরপর আlাh তা’লা তঁােক সকল pকার জািগতক d:িচnা o dভর্াবনা েথেক মুk কেরেছন eবং তঁার
কলয্ােণ eক িবশাল জনেগা ী তঁার aিতিথশালায় েখেয়েছ eবং খােc। eরপরo aেনকবার ei iলহাম হেয়েছ। ei
iলহােম েকবল পািথর্ব aভাব েমাচেনর pিতrিতi েদয়া হয়ািন বরং শtrেদর সকল pকার ঘৃণয্ আkমন o হীন ষড়যnt
েথেক রkার ভসংবাদo রেয়েছ। aেনকবার তাৎkিণক pিতেশাধ িনেত িগেয় আlাh তা’লা তঁার শtrেদর শািso
িদেয়েছন। হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর জীবন চিরেত eধরেনর বh ঘটনা েদখা যায়। েযভােব আlাh তা’লা তঁার মিনব
মহানবী (সা:)-eর জনয্ যেথ pমািণত হেয় তঁােক শtrেদর িজঘাংসা েথেক রkা কেরিছেলন েসভােব হযরত মসীh
মouদ (আ:)-েক শtrরা মামলা-মকdমায় জিড়েয় ক েদয়ার েযসব ফিn-িফিকর eঁেটেছ তােথেকo আlাh তা’লা তঁােক
রkা কেরেছন। িবrdবাদীরা pশাসেনর কােছ নািলশ করেল পুিলশ তঁার ঘর পযর্n তlাশী কেরেছ িকnt সবর্দাi আlাh
তা’লা তঁার সmান রkা কেরেছন। পিবt কুরআেন আlাh তা’লা মহানবী (সা:)-েক সেmাধন কের বেলেছন, তুিম েতামার
কাজ চািলেয় যাo আর কািফরেদরেক তােদর সবধরেনর aপেচ া eবং হঠকািরতায় েছেড় দাo,
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

ِ َ ْ ْ ﻨﺎك ا
ﺰﺋﲔ
ُ َ َ ْ َِ َّإﻧﺎ َﻛﻔ
َ ِ ْﳌﺴﺘﻬ

aথর্: ‘িন য় uপহাসকারীেদর িবrেd আমরাi েতামার জনয্ যেথ ।’ (সূরা আl িহজর: 96)

আমরা েদেখিছ iসলােমর শtrেদর িবrেd আlাh pিতেশাধ িনেয়েছন eবং তােদর েমাকািবলায় মহানবী (সা:) eবং তঁার
aনুসারীেদর জনয্ যেথ হেয়েছন। আlাh তা’লা মহনাবী (সা:)-েক বেলেছন, তুিম েঘাষণা কের দাo,

اﻪﻠﻟ
ِ ﺗﺒﻌ
َّ ﺒﻜﻢ
ُ ِ َّ َﻓﺎ
ُ ُ ْ ِ ْ ﻮﱐ ُﳛ

aথর্াৎ, েতামরা আমার আনুগতয্ কেরা তাহেল আlাh তা’লা েতামােদরেক ভালবাসেবন। (সূরা আl iমরান: 32)
e যুেগ তঁার আনুগতয্ eবং aনুসরেণর েkেt সবেচেয় unত মান pিত া কেরেছন হযরত মসীh মouদ (আ:)। তাi
আlাh তা’লা e যুেগ েগাটা মানবজাতীেক eক পতাকাতেল সমেবত করার দািয়t বা সmান তঁােক িদেয়েছন। মহানবী
(সা:)-eর আনুগেতয্র ফেলi িতিন eসব িকছু লাভ কেরেছন আর আlাh তালাo তঁােক ভালেবেসেছন। eকারেণi আlাh

ِ َ ْ ﻨﺎك ا
তা’লা পিবt কুরআেনর েকান েকান আয়াত eবং আয়াতাংশ তার pিত iলহাম কেরেছন eবং ﺰﺋﲔ
َ َ ( ِ َّإﻧﺎসূরা
ْ ُ َ َ ْ ﻛﻔ
َ ِ ْﳌﺴﺘﻬ
আl িহজর: 96) আয়াতিটo তঁার pিত aবতীণর্ eকিট iলহাম। pিতিট েkেt আlাh তা’লা আপন pিতrিত েমাতােবক
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর সmান রkা কেরেছন। েয আদালেত তঁার িবrেd খুেনর েমাকdমা চলিছল েসi
আদালেতর িবচারক তঁােক সসmােন েচয়াের বসার aনুেরাধ কেরন আর িমথয্া সাkয্ িদেত আসা েমৗলভী েমাহাmদ েহােসন
বাটালভী েচয়ার েচেয় িবচারেকর ধমক েখেয় সবার সmুেখ লাি ত o aপদs হেয়েছ। আজo েযসব িবrdবাদী হযরত
মসীh মouদ (আ:)-েক asীকার কের eবং তঁার িবrেd ষড়যnt কের তারা সফল হেব না। িতিন েয মহানবী (সা:)-eর
িন াবান দাস eবং েখাদার পk েথেক েpিরত মহা পুrষ তার pমাণ আমরা pিতিনয়ত aবেলাকন করিছ। েখাদার সmান
pদান, িহফাযত o যেথ হoয়ার eসব দৃ াn িন:সেnেহ আমােদর ঈমানেক দৃঢ় কের।
hযূর বেলন, সুতরাং আিম আহমদীেদরেক বলিছ যখন eধরেনর ঘটনা pকািশত হেত েদখেবন তখন ভাসাভাসা দৃি না
িদেয় eর pিত গভীরভােব aিভিনেবশ কrন যােত ঈমান দৃঢ় o মজবুত হয়। eবং েসসব েলাকেদর anভূর্k েহান যােদর
জনয্ েখাদা তা’লা যেথ । যখন আমরা tাকoয়ার পােন পদচারণা কের মহানবী (সা:)-eর আনুগতয্ করেবা আর তঁার
সিতয্কার িন াবান দাস হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর সােথ েয সmকর্ বnেন আবd হেয়িছ তঁােক দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর
করেবা েকবল তখনi eিট সmব হেব। আজ েকবল আমরাi আlাh তা’লার pিতrিত sমিহমায় পূণর্ হেত েদখিছ। আজ
আমরাi eমন মানুষ যােদর সােথ মহানবী (সা:)-eর সিতয্কার ভালবাসার সmকর্ রেয়েছ। িবrdবাদীরা আমােদর িনেয়
হািস-ঠা া করেছ তারা আমােদর dনর্াম বা আমােদরেক বয্থর্ করার যত কূটেকৗশলi aবলmন কrক না েকন আlাh তা’লা
আমােদর জনয্ যেথ । িতিন েযভােব পূেবর্ যেথ িছেলন আজo যেথ eবং ভিবষয্েতo যেথ হেবন। eসব েনাংরা uলামা
eবং তােদর পদা aনুসরণকারী বরং পািকsােনর েসসব নামধারী িশিkত মানুষ যারা িবচারেকর আসন আঁকেড় বেস
আেছ তারা িকভােব হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর মানয্কারীেদরেক যুলুম o িনযর্াতেনর লেkয্ পিরণত করেছ,
সাmpিতক eকিট ঘটনা eর জাjলয্মান pমাণ। সmpিত েমাlােদর পk েথেক আহমদীেদর িবrেd নানকানা’েত িমথয্া,
বােনায়াট eবং eেকবােরi িভিtহীন eকিট মামলা দােয়র করা হয় েয, আহমদীরা নািক েমাlােদর লাগােনা েকান েপা ার
েদয়াল েথেক িছঁেড় েফেলেছ। eিট িক কের সmব? আহমদীরা eমনিট করেতi পাের না েকননা, হযরত মসীh মouদ
(আ:) আমােদরেক ৈধেযর্র িশkা িদেয়েছন। আমরা তােদর aকথয্ িনযর্াতন eবং aবণর্নীয় যুলুম সহয্ কেরিছ িকnt েকানিদন
pিতেশাধ েনiিন আর েনয়ার িচnাo কিরিন। যিদ আমােদর পেk েকu pিতেশাধ িনেয় থােকন তাহেল আlাhi িবিভn
সময় pিতেশাধ িনেয়েছন। যাi েহাক, িনm আদলেত জািমেনর আেবদন নাকচ হেয় েগেল আহমদীরা নয্ায়িবচােরর আশায়
হাiেকােটর্র dারs হয় eবং পুনরায় জািমেনর আেবদন কেরন িকnt হাiেকােটর্র িবচারপিত রানা জােহদ মাহমুদ িনজ
েখাদােদর সntি র pতয্াশায় রায় pদান করেত িগেয় বেল েয,
‘eেদর জািমন েদয়া যায়না েকননা eরা আমােদর সmািনত o পিবt েলাকেদর aপমান কেরেছ; তাi আমরা
েকানkেমi eসব aপরাধীেক জািমন িদেত পাির না।’
hযূর বেলন, যিদ eেদর দৃি েত বতর্মান যুেগর েমাlারা পিবt মানুষ হেয় তােক তাহেল আমােদর বলার িকছুi েনi িকnt
আমােদর দৃি েত মহানবী (সা:) eবং তার পিবt সাথীরাi সবেচেয় পিবt। eকজন আহমদী হযরত মুহাmদ (সা:)-েক
aপমান করার কথা কখেনা িচnাo করেত পাের না। আমরােতা তঁার িন াবান দােসর মানয্কারী। আমরা েসসব মানুেষর
anভূর্k নi যারা সাহাবােদর (রা:) িবrেd িমথয্া aপবাদ আেরাপ কের বা তােদরেক েদাষােরাপ কের।
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ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
e হেc পািকsােনর বতর্মান িবচারিবভােগর aবsা বরং দীঘর্িদন েথেক েসখােন ei aবsাi চেল আসেছ, আমরা তােদর
কাছ েথেক সুিবচার বা ভােলা িকছু আশাi করেত পাির না। আজ পািকsােনর সবর্t িবচােরর বাণী িনরেব কঁােদ। আমরা
আlাhর সttায় িব াসী আর তঁার কােছ আমােদর সকল চাoয়া-পাoয়া। তঁার কােছi আমরা সমিপর্ত হi আর িতিনi
আমােদর জনয্ যেথ । eরা aবশয্i ধৃত হেব বরং হেc, িকnt িনেবর্াধরা বুঝেত পারেছ না। আlাh বেলন, েস aেপkা বড়
যােলম আর েক হেত পাের েয েখাদার েpিরত নবীেক িমথয্া বেল pতয্াখয্ান কের। পািকsােনর চলমান aবsাদৃে আিম
বলিছ eখনo িবেবক খাটাo, েখাদার শািsেক েতামরা আমntন জানােবনা। শািs আসার লkণাবলী iিতমেধয্ pকািশত
হেয় েগেছ, eখনo সময় আেছ, তoবা কেরা। আমােদর িবrেd েতামরা েয aপবাদ আেরাপ করছ তা েথেক িবরত হo।
মহানবী (সা:) বেলেছন, কার hদেয় িক আেছ তা েকu জােন না িকnt আমােদর hদয় সমুd মহানবী (সা:)-eর ভালবাসায়
ভরা, যার ধােরকােছo েতামরা েপঁৗছেত পারেব না। পািকsােনর u ত
র্ ন কমর্কতর্ােদরেক আিম বলিছ, ei নামধারী ug
েমাlােদর িপছু aনুসরণ কের আপনারা িনেজেদর iহ o পরকালেক বরবাদ করেবন না। েখাদার শািsেক আমntন
জানােনার পিরবেতর্ েখাদার আ েয় আসার েচ া কrন। আlাh তা’লা আমােদরেক eেদর aিন েথেক রkা কের তঁার
িনরাপtার চাদের আবৃত রাখুন।
খুতবার েশষাংেশ hযূর বেলন, পািকsােন েমাlারা usানী মূলক কথর্াবাতর্া বেল সাধারণ জনতােক আহমদীেদর িবrেd
uেtিজত কের থােক ফেল pায়শ:i েকান না েকান আহমদী শাহাদত বরণ কেরন। আর eিটo েসi কালা কানুেনর
কারেণi হেc যা পািকsান সরকার িনরীহ আহমদীেদর িবrেd pণয়ন কেরেছ। আর e আiনi পািকsােন েবআiনী
কমর্কাnেক p য় িদেয়েছ, বাহয্ত পািকsােন েকান আiন আেছ বেলi মেন হয় না।
আজ আিম আপনােদরেক আেরকিট hদয় িবদারক সংবাদ িদিc, জনাব সাঈদ আহমদ সােহব িপতা েমাকররম েচৗধুরী
েগালাম কােদর সােহব আঠoয়াল; eকজন aতয্n িন াবান o িনেবিদতpাণ আহমদী িছেলন। িতিন িনজ আবাসsল

ِ َ ِ وإﻧﺎ
ِِ
কুটরীেত ajাতপিরচয় বnুকধারীর gিলেত শাহাদত বরণ কেরন। ﻮن
ُ ِ إﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َّ ِ َ ( ِ َّإﻧﺎ َّﻪﻠﻟinািলlািহ oয়া inা iলাiেহ
রািজuন) মরhম aতয্n েনক eবং মানব েসবার েpরণায় সমৃd িছেলন। কােরা aসুsয্তার সংবাদ েপেল েসবা- rষার
জনয্ ছুেট েযেতন; কেঠার পির মী, িম ভাষী, সদালািপ, সjন, aিতিথ েসবক, ৈধযশীলর্ eবং সিহ ু িছেলন। শহীদ
মরhমেক েগাnফামর্ নামক sােন দাফন করা হেয়েছ। িতিন d’েছেল eবং d’েমেয় েরেখ েগেছন। তঁার েশাক সnp পিরবার
eবং মরhেমর িবেদহী আtার জনয্ েদায়া কrন।
eছাড়া জামােতর eকজন িনরলস কমর্ী ভাoয়ালনগেরর সুদীঘর্কােলর েজলা আমীর eডেভােকট রানা েমাহাmদ খঁান

ِ َ ِ وإﻧﺎ
ِِ
সােহবo 21েশ জানুয়ারী, 2009 iেnকাল কেরেছন। ﻮن
ُ ِ إﻟﻴﻪ َرا
َ ﺟﻌ
ْ َّ ِ َ ( ِ َّإﻧﺎ َّﻪﻠﻟinািলlািহ oয়া inা iলাiেহ রািজuন) দীঘর্
চিlশ বছর িতিন জামােতর েসবা কেরেছন; eছাড়া sানীয় o েকndীয় aেনক grtপূণর্ পেদ িতিন কাজ কেরেছন।
িখলাফেতর pিত তার aকৃিtম ভালবাসা িছল। pিতবছর লnন জলসায় আসেতন aসুsতার কারেণ গত d’বছর আসেত
পােরন িন বেল d:খ pকাশ কের িচিঠ িলখেতন। মরhম stী, িতন েছেল, d’েমেয়সহ aসংখয্ gণgাহী েরেখ েগেছন। তঁার
eক েছেল iuগাnার কাmালায় নুসরত জঁাহা sুেলর িpিnপাল িহেসেব কমর্রত আেছন। মরhেমর rেহর মাগিফরােতর
জনয্ আপনারা েদায়া কrন। জুমুআর নামােযর পর আিম ei d’জেনর নামােয জানাযা গােয়ব পড়ােবা iনশাআlাh।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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