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জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
‘আlাh তা’লার ‘হাদী’ (পথpদশর্ক) ৈবিশ য্ সmেকর্ কুরআন, হাদীস eবং হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর
েলখনীর আেলােক jানগভর্ আেলাচনা।’
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
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 ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ. ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
*ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ُﲔ * ﺍﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﻣَﺎﻟﻚ َﻳﻮْﻡ ﺍﻟﺪﱢﻳﻦ * ﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ ْﻌﺒُﺪ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﻟﹶﻤ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ َﺭ ﱢ
َ ﺑﺴْﻢ ﺍﷲ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤَﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴﻢ * ﺍﹾﻟ
ِ * ﺴﺘَﻘﻴ َﻢ
ﲔ
َ ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﻏﻴْﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻀُﻮﺏ َﻋﹶﻠﻴْﻬ ْﻢ ﻭَﻻ ﺍﻟﻀﱠﺎﱢﻟ
َ ﺻﺮَﺍﻁ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ ْﻤ
ْ ُﻁ ﺍﹾﻟﻤ
ﺼﺮَﺍ ﹶ
ﲔ * ﺍﻫْﺪﻧَﺎ ﺍﻟ ﱢ
ُ ﺴﺘَﻌ
ْ َﻭﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ
()ﺁﻣﲔ
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)
আlাh তা’লার নাম সমূেহর eকিট হেc আl হাদী। আরবী aিভধান gn িলসানুল আরেব eর aথর্ করা
হেয়েছ, েসi সttা িযিন sীয় বাnােদর আপন মা’েরফত eবং তঁােক েচনার পথ বাতেল থােকন। যারফেল
েস তঁার pিতপালেন িব াস sাপন কের। ei পথ িকভােব আlাh তা’লা pদশর্ন কেরন, যখন েদখান
তখন িক aবsা সৃি হয়? eিট তখনi েদখান যখন বাnা েখাদা তা’লার pিতপালন ৈবিশ য্েক asীকার
কের। asীকােরর িবিভn ধরন o বিহঃpকাশ রেয়েছ। মানুষ কখনo বাnােক েখাদা বািনেয় বেস, েযভােব
খৃ ানরা হযরত ঈসােক বািনেয়েছ। কখনo মানুষ শিkর aহিমকায় sয়ং েখাদা eবং pিতপালক বেন
বেস। েযভােব িবগত নবীেদর যুেগ হেয়েছ, েফরআuনo eমনিট কেরেছ। aথবা eযুেগo েকu sয়ং
িনেজেক েখাদা বেল aথবা ei পািথর্ব জগেত েখাদার মূতর্ িবকাশ বেল দাবী কের। কবর পূজার িনেদর্শ
েদয়। aথবা পািথর্ব বৃহৎ শিkgেলা িনেজেদরেক aিবন র শিkর aিধকারী মেন কের আর e aেথর্ pভু
েসেজ বেস আেছ। েমাটকথা তখন পৃিথবীেত eমন eক ৈনরাজয্পূণর্ aবsা িবরাজ কের যার েকান সীমা
েনi। তখন েখাদা তা’লা আপন শিk pকাশ কেরন eবং িব বাসীেক aবিহত কেরন েয, িতিনi রাbুল
আলামীন। eর বয্াখয্া করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘েখাদা তা’লা ‘রbুল আলামীন’ বােকয্ eিদেক iি ত কেরেছন েয, িতিন সব িকছুর s া আর
আকাশসমূহ o পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সবi তঁার পk েথেক, e পৃিথবীেত যত েহদায়াতpাp
জামাত aথবা পথ eবং পাপাচারীর দল রেয়েছ তার সবi আলামীন (িব জগত) শেbর
anভূর্k। কখনo তা, কুফর, aবাধয্তা eবং মধয্পnা পিরহােরর ঘটনা পৃিথবীেত েবেড় যায়,
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eমন িক পৃিথবী যুলুম-aতয্াচাের েছেয় যায় eবং মানুষ মহা পরাkমশালী েখাদার পথ পিরতয্াগ
কের, না দাসেtর তাৎপযর্ বুেঝ আর না-i pিতপালেকর pাপয্ aিধকার pদান কের।’
aথর্াৎ eিটo বুেঝ না েয বাnার aবsান িক আর eিটo জােন না েয, তােদর pভু-pিতপালেকর েমাকাম
বা মযর্াদা িক? পুনরায় বেলন,
‘যুেগ aমািনশা েছেয় যায় আর ধমর্ ei িবপেদর আবেতর্ িপ হয়।’
িতিন বেলন েয,
‘তখন শয়তানী ৈসেনয্র েমাকািবলার জনয্ aযািচত-aসীম দাতা েখাদার পk হেত eকজন
ঈমাম নািযল হন আর শয়তান o রহমান (েখাদা) uভেয়র ৈসনয্ সংঘেষর্ িলp হয়, আর তােদর
েকবল েসi েদখেত পায় যােক দৃি শিk েদয়া হেয়েছ। eক পযর্ােয় িমথয্া শৃ লাবd হয় eবং
িমথয্ার পেk pদt আেলয়া তুলয্ দলীল-pমাণ কপূর্েরর মত uেব যায়। সুতরাং েসi iমাম
সবর্দা শtrর uপর জয়যুk থােকন eবং েহদায়াতpাp ে ণীর সাহাযয্কারী হন।’
hযূর বেলন, aতeব iিন হেলন, হাদী েখাদা! িযিন মানুষেক েহদায়ােতর পেথ আনার জনয্ তঁার
রবুিবয়য্ত ৈবিশ য্েক কাযর্কর কেরন। িকnt েযভােব িতিন (আ:) বেলেছন েয, আlাh তা’লা শtrেদর
িবrেd েহদায়াতpাp দেলর সাহােযয্র আদেল িবজেয়র লkণাবলী pকাশ কেরন আর
িবশৃ লাপরায়নেদর kমবধর্মান শিkেক pিতহত কেরন বরং েসসব শিkেক িপছু হটেত বাধয্ কেরন।
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর যুেগi েদখুন! খৃ ানেদর আgাসন eমন িছল েয, খৃ ধমর্ িবে র সবর্t
সফলতার পর সফলতার পথ পািড় িদিcল। ভারেতর মুসলমানরাo তােদর খpের পেড় aহরহ খৃ ধমর্
gহণ করিছল। খৃ ান িমশনারীরা ভারেত খৃ ধেমর্র িবজেয়র aলীক sেp িবেভার িছল। হযরত মসীh
মouদ (আ:) েকবল ভারেতi তােদর agযাtােক rেখ েদনিন বরং িপছু হটেত বাধয্ কেরেছন। uপরnt
আি কা যা তখন খৃ ান িমশনারীেদর হােতর মুেঠায় িছল েস সmেকর্o তারা বলেত বাধয্ হেয়েছ েয,
আhমদীয়াত েকবল আমােদর unিতর গিতi rd কেরিন বরং আমােদর মূেলাৎপাটন কেরেছ। eভােব
আlাh তা’লা েহদায়ােতর পেথ পিরচািলত করার জনয্ আপন রবুিবয়য্ত (pিতপালন) ৈবিশে য্র িবকাশ
ঘটান eবং sীয় iমাম েpরণ কেরন। িকnt েযভােব হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলেছন, তােদরেক
েকবল তারাi েদখেত পায় যােদরেক d’িট েচাখ pদান করা হেয়েছ।
hযূর বেলন, বড় বড় মুসলমান uলামা, যারা ধমর্ীয় jােনর aিধকারী হoয়ার দাবী কের, তারা হযরত
মসীh মouদ (আ:)-eর িবেরািধতায় an হেয় তােদর aিজর্ত jান ভুল পেথ পিরচািলত কের পাশাপািশ
ei jােনর িভিtেত মুসিলম umােহ্কo পথ কের। aথচ পkাnের েস যুেগর uলামারা eিটo মােন
েয, iসলাম, মুলমান eবং ধেমর্র েভতর আজ চরম িবকৃিত ঘেটেছ। মুসলমানেদর মেধয্ ধমর্ েকবল
নামমাt aিবিশ আেছ, িখলাফেতর pেয়াজনীয়তার uপর grtােরাপ কের। িকnt িখলাফেতর pথম ধাপ
সmেকর্ eরা eখন ভাবাi েছেড় িদেয়েছ আর তাহেলা মসীh eবং মাhদীর আগমন। তঁার আগমেনর
পেরi েকবল িখলাফত pিতি ত হেত পাের। িকnt e বয্াপাের eখনo ei দৃি ভি র uপরi aনড় েয,
হযরত ঈসা (আ:) আকােশ জীিবত বেস আেছন eবং িতিন পুনরায় আসেবন তারপর মাhদীর সােথ
সিmিলতভােব ধেমর্র pচার করেবন। হাদীস সমূহেক ভুল বুেঝ তারা ei ফলাফেল uপনীত। যাiেহাক না
েকন যতkণ পযর্n নবুয়তেক মানেব না ততkণ িখলাফত pিতি ত হেত পাের না। আlাh তা’লা েয ei
umেতর মধয্ েথেকi মসীh eবং মাhদী েpরণ করেবন e pসে িতিন sয়ং আমােদরেক েদায়া
িশিখেয়েছন। eরপরo যিদ না মােন আর েদায়া করেত থােক তাহেল আর িক করা েযেত পাের। আlাh
তা’লা eকিট রীিত িশিখেয়েছন েয, ei েদায়া কেরা eবং িন ার সােথ কেরা তাহেল আিম েতামােদর
েদায়া কবুল করেবা। e িবষেয় আেলাচনা করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
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‘মুহাmদী নবুoয়ত sীয় আিশস বnেন aসমথর্ নয় বরং সকল নবুয়ত aেপkা eেত aিধক
ফেয়য বা আিশস রেয়েছ। ei নবুয়েতর aনুসরণ aিত সহেজ েখাদা পযর্n েপঁৗিছেয় েদয় eবং
eর aনুবিতর্তায় েখাদােpম o তঁার সােথ বাকয্ালােপর পুরsার পূবর্ােপkা aিধকহাের লাভ করা
যায়।.............যখন েসi বাকয্ালাপ মান, gণ eবং সংখয্ার িদক িদেয় পরম পযর্ােয় uপনীত
হয়, আর তােত েকানrপ dষণ o trিট aবিশ না থােক’ aথর্াৎ আlাh তা’লার সােথ
বাকয্ালাপ, বাnার সােথ আlাh তা’লা কেথাপকথেনর মান যখন eতটা unত হয় েয, eর মেধয্
েকানrপ পি লতা, trিট-িবচুয্িত, বkতা aবিশ থােক না ‘eবং s ত:i তা aদৃশয্ িবষয়
সmিলত হয়’ pকােশয্ আlাh তা’লা তঁার িpয় বাnােক aদৃশয্ িবষয় সmেকর্ aবিহত কেরন।
িতিন বেলন, ‘aনয্ কথায় eিটi নবুয়ত নােম aিভিহত হয়।’ aথর্াৎ আlাh তা’লার সােথ বাnার
কেথাপকথন eবং বাকয্ালাপ, আlাh তা’লা কতৃক
র্ বাnােক সেmাধন করা, aদৃশয্ িবষয় jাত
করার িবষয়িট যখন চরেমাৎকেষর্ েপঁৗেছ eরi নাম নবুয়ত। ‘যা সmেকর্ সকল নবীর মৈতকয্

ٍ َ ُ ﺧﲑ
ِ َّ ِ ﺮﺟﺖ
রেয়েছ। সুতরাং েয umত সmেn বলা হেয়েছ, ﻟﻠﻨﺎس
ْ َ ِ أﻣﺔ أُ ْﺧ
ّ َ ْ َ ﺘﻢ
ْ ُ ْ  ُﻛযােদরেক বলা
হেয়েছ, [‘েতামরাi ে umত, যােদরেক মানবজািতর কলয্ােণর জনয্ uিtত করা হেয়েছ’ (সূরা আl iমরান: 111)]
‘eবং যােদরেক ei েদায়া িশkা েদয়া হেয়িছল েয:
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َّ ﺮاط
َاﳌﺴﺘ َِﻘﻴﻢ
َ ِ ْ * ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ َ ﻟﺼ
َ َ ‘[ ِﺻতুিম আমােদরেক সরল সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত কর
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
ْ ُ ْ ﺮاط
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ

‘তাহােদর জনয্ eিট কখনo সmব নয়
েয, তারা সকেলi ei ucমযর্াদা লােভ বি ত থাকেব eবং েকান eকজনo ei মযর্াদা লাভ
করেব না। eমতাবsায় umেত মুহাmদীয়ার aপূণর্ o aপিরণত থাকার trিটi ধু েথেক েযেতা
না aথর্াৎ তারা সবাi aেnর নয্ায় হেতা বরং আঁ-হযরত (সা:)-eর কলয্াণpসারী শিk
(কুoয়য্েত ফয়যান) কলি ত হেতা, তঁার পিবtকরণ শিk aসmূণর্ pিতপn হেতা eবং ততসে
েসi েদায়া যা পঁাচেবলা নামােয পাঠ করার জনয্ িশkা েদয়া হেয়িছল, তা িশখােনা বৃথা সাবয্s
হেতা।’ (আl oসীয়য্ত-পৃ: 12-13)
তঁােদর পেথ, যঁােদরেক তুিম পুরsৃত কিরয়াছ’ (সুরা ফােতহা: 6-7)]

hযূর বেলন, ei েদায়া সmেকর্ eকsােন হযরত মুসেলh মouদ (রা:) বেলেছন,

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
َ ِ َ ْ ُ ْ ﺮاط
‘আিম aেনকেক ei েদায়া اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ ِ ْ পড়ার জনয্ বেলিছ েকননা, ei েদায়া পাঠ
َ َ ﻟﺼ
করেত েকান সমসয্া েনi; যােত আlাh তা’লা সিঠক িনেদর্শনা pদান কেরন। eরফেল আlাh
তা’লা তােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরেছন।’
সুতরাং আিমেtর েখালস েথেক মুk হেয়, sীয় ধয্ান-ধারণা েথেক মুk হেয় eবং িনেজর uপর েয
আবরণ চিড়েয় েরেখেছ তােtেক মুk হেয়, sীয় মিs েক হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর িবেরািধতা
েথেক মুk কের যিদ েদায়া করা হয় তাহেল আlাh তা’লা সিঠক পেথর িদশা িদেবন। eিট েখাদার uপর
aপবাদ আেরােপর সমতূলয্ েয, eকিদেক িতিন বেলন: আমার কােছ েদায়া কেরা আিম কবুল করেবা।
েযমন, আlাh তা’লা পিবt কুরআেন বেলন,

َ ِ رﺑﻜﻢ اد ُﻋ
ﻟﻜﻢ
ُ َ أﺳﺘﺠﺐ
َ ََ
ْ ُ ُ ُّ َ وﻗﺎل
ْ ِ َ ْ ﻮﱐ

aথর্ ‘eবং েতামােদর pিতপালক বলেছন, ‘আমােক ডাক, আিম েতামােদর ডােক সাড়া িদেবা।’
(সূরা আl েমােমন: 61)

আমােদর পািথর্ব িবষেয়র েদায়া সmেকর্ আমরা pিতিনয়ত বিল েয, আlাh কবুল কেরেছন, আমরা eটা
েপেয়িছ oটা েপেয়িছ। িকnt মানুেষর আধয্ািtক unিতর জনয্ কৃত েদায়া যা sয়ং আlাh িশিখেয়েছন তা
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িতিন নেবন না eিট িক কের হেত পাের। eকিদেক িনেদর্শ হেলা, েহদায়াত লােভর জনয্ আমার কােছ
েদায়া কেরা, eেহন aবsায় যখন ধেমর্র জনয্ eক ‘হাদী’র pেয়াজন েদখা িদেয়েছ তখন েদায়া করার
সময় মানুেষর uপর eকিট িবেশষ aবsা সৃি হয়। আlাh তা’লােক sীয় pিতrিত sরণ কিরেয় েদায়া
করা েয, তুিম eমন পিরিsিতেত হাদী েpরণ কের থােকা আর আlাhi বলেবন, েতামার aনয্ানয্
েদায়ােতা কবুল হেব িকnt ei েদায়া গৃহীত হেব না। eিট আlাh তা’লার uপর আপিt, আlাh তা’লার
সttার uপর aপবাদ ৈব িকছু নয়। umেত মুসেলমার েশাচনীয় aবsা kমশ aধপিতত হেc। আlাh
তা’লা বলেবন, িঠক আেছ! েতামরা আমার সবর্ে umত; আর aবsা মারাkকrপ পিরgহ করেছ,
কrক, যত iেc e িনেয় হাhতাশ েহাক, ধমর্ uেঠ েগেছ তাo সতয্ আর ঈমানo হািরেয় েগেছ িকnt
ধমর্ীয় েনতৃt pদােনর িনিমেt েতামােদর জনয্ হাদী েpরেণর েদায়া আিম কবুল করেবা না। eিট হেত
পাের না েয, আlাh বলেবন, েতামরা যতi knন বা আহাজাির কেরা না েকন আিম েতামােদর
েহদায়ােতর েকান বয্বsা িনেবা না। যা করার িছল তা আিম কেরিছ eখন েহদায়ােতর সকল পথ rd হেয়
েগেছ। তেব eকিট কথা aবশয্mাবী যা হযরত মসীh মouদ (আ:) বারংবার েঘাষণা কেরেছন; িতিন
বেলন:
‘আিম ছাড়া aনয্ েকান হাদী বা pথpদশর্েকর জনয্ েদায়া o নাক ঘষেত ঘষেত েতামােদর জীবন
যিদ িন:েশষo হেয় যায় েতামােদর সnানেদর জীবন িন:েশষ হেয় যায় আর েতামােদর pজেnর
পর pজno যিদ aতীত হেয় যায় তথাপী আর েকান মসীh মouদ আসেব না, েকান মাhদী
আিবভূর্ত হেব না কারণ যঁার আগমেনর কথা িছল িতিন eেস েগেছন। eখন তঁােক মানা ছাড়া
aনয্ েকান uপায় েনi।’
hযূর বেলন, সুতরাং মুসলমানেদর িনেজেদর aবsার pিত সজাগ দৃি েদয়া uিচত। আhমদীেদর uপর
aতয্াচােরর পিরবেতর্ েনক িনয়য্েতর সােথ েখাদা তা’লার কােছ েহদায়াত লােভর জনয্ েদায়া করা uিচত।
িবিভn sােন pিতিনয়ত আhমদীেদর uপর pিতিদন িনতয্নতুন যুলুম হেc। aতয্াচােরর িনতয্নতুন পথ
খুঁেজ, িবিভn ভােব ক িদেয় eরা মেন কের েয, সmবত: eর ফেল িকছু মানুষ আhমদীয়াত পিরতয্াগ
করেব। আhমদীয়াত েয েশষ হবার নয় eটা তারাo ভালভােব জােন। 14 েথেক 16 বছেরর আhমদী
sুলগামী ছাt o িকেশারেদর ভীত-ts করার সmpিত eরা নুতন eকিট েকৗশল েবর কেরেছ। eেদর
িবrেd aিভেযাগ হেলা,
‘নাuযুিবlাh eরা নািক েশৗচাগাের বা aনয্ েকান েনাংরা sােন েমাহাmদ নাম িলেখ মহানবী
(সা:) eর সmানহািন কেরেছ।’
eরা sয়ং আধয্ািtক দৃি শিk েথেক বি ত আর aপবাদ আেরাপ কের আhমদীেদর uপর। eমন
aপকমর্ তারা করেত পাের যােদর আধয্ািtক দৃি শিk েনi। যারা মহানবী (সা:)-eর েমাকাম বা মযর্াদা
সmেn aনবিহত। eরােতা 14/15 বছেরর িকেশার িকnt আhমদী েছা িশ পযর্n eমন aপকমর্ করেত
পাের না। আগমনকারী মসীh eবং মাhদীেতা আমােদরেক রসূলেpেমর েসi পথ েদিখেয়েছন, েসi িশkা
pদান কেরেছন েয পযর্ােয় eেদর িচnাo েযেত পাের না। যাiেহাক মুসলমান পৃিথবীর েয েদেশi বসবাস
কrক না েকন আlাh তা’লা তােদর িবেবক িদন যােত eরা আhমদীেদরেক িনযর্াতেনর লkবst বানােনা
েথেক িবরত থােক। eবং েহদায়ােতর পথ সnান করার মানেস িবনেয়র সােথ েখাদা তা’লার pিত সমিপর্ত
হয়। eখােন আিম আেরা eকিট িবষয় s করিছ, সmpিত লাজনােদর িরে সাসর্ েকাসর্ হেয়েছ েসখােন
েকu p কেরিছল, a-আhমদীরা বেল েয, েতামরা িমযর্া সােহবেক যিদ নবী না বেলা তাহেল আমরা
মানেত পাির। pথম কথা হেc, eিটo ঐসব aিতসরল আhমদীেদর ভুল ধারণা যারা eেদর কথায় গেল
যায় আর মেন কের েয, eরা মানেব। িবেরািধতা হয়ত: কিমেয় িদেত পাের িকnt যারা মানার নয় তােদর
েভতর কখনo মানার মত সৎসাহস হেব না। িকnt আসল কথা হেc, হযরত মসীh মouদ (আ:) িনজ
udৃিতেত নবীর েয সংjা uপsাপন কেরেছন, েসi দৃি েকান েথেক িতিন নবী eবং িতিন িবিভn sােন
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নবী িহেসেব দাবী কেরেছন। যখন আlাh তা’লা েকান বাnার সােথ aতয্িধক মাtায় বাকয্ালাপ কেরন,
তঁােক সেmাধন কেরন, তঁােক aদৃশয্ িবষয়াবলী aবিহত কেরন, হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলেছন,
eরi নাম নবুয়ত আর িবগত সকল নবীরা eকথাi বেল েগেছন। যিদ e দাবীেক agাহয্ করা আরm
কেরন তাহেল পেরর ধােপ বলেব, হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর pিত েয iলহাম হয় তাo বেলা না।
তখন তােদর e আবদারo মানেত হেব। তারপর aনয্ েকান িবষয় পিরতয্াগ করার দাবী uঠেব েকননা,
যিদ eকবার মূল িবষয় েথেক িবচুয্ত হেয় dবর্লতা েদখােত থােকন তাহেল িনজ iমানেকo dবর্লতর
করেত থাকেবন। p হেলা আমরা িক সংখয্া বৃিdর জনয্ হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর দাবী eবং
আlাh o রসূল (সা:)-eর ভিবষয্dাণীসমূেহর িবপরীেত নতুন েকান মসীh eবং মাhদী uপsাপন করার
েচ া করেবা? ei দাবী eখােন আর পািকsানসহ িবিভn sােন করা হেc। eেদর দাবী aনুযায়ী নবুয়েতর
দাবী েছেড় েদবার পর, তঁার মসীh eবং মাhদী হবার দাবীo েধােপ িটকেবনা েকননা, মহানবী (সা:)-eর
eকিট হাদীস যােত িতিন বেলেছন,
‘সাবধাণ! ঈসা iবেন মিরয়ম (aথর্াৎ মসীh মouদ) eবং আমার মেধয্ েকান নবী েনi।’
সুতরাং আমরা যখন বিল েয, হযরত ঈসা (আ:) মৃতুয্বরণ কেরেছন eবং িতিন পুনরায় e পৃিথবীেত
আসেত পােরন না আর মহানবী (সা:)-eর umেতর মধয্ েথেকi মসীেল মসীh জn িনেবন। বুঝা েগল
ei হাদীস aনুসাের িতিন আlাhর নবীi হেবন। aনয্থায় eকথা মানেত হেব েয, িতিন নবী নন আর
হযরত ঈসা (আ:) জীিবত আকােশ বেস আেছন িতিন পের আসেবন। যিদ eকবার নবুয়ত asীকার
কেরন তাহেল কাযর্ত: কথা যা দঁাড়ােব তাহেলা, পূেবর্র ঈসা (আ:) তঁার জনয্ িনধর্ািরত সমেয় আসেবন
eবং িতিন নবী হেবন। eর aথর্ হেলা eেদর eকথা েমেন, আপিন তােদর eকথাo sীকার করেলন েয,
হযরত ঈসা (আ:)o আকােশ জীিবত আেছন। েযভােব আিম বেলিছ, eকথার েজর srপ আপানােক ধােপ
ধােপ aেনক িকছু পিরতয্াগ করেত হেব। মহানবী (সা:) আগমনকারী ঈসা iবেন মিরয়ম বা মসীh
মouদ (আ:)-েক নবী বেলেছন। েমাটকথা েযসব আhমদী পুেরা িবষয় aবিহত নয় তােদর কােছ eিট
সুs হoয়া চাi েয, যিদ eকিট িবষয় asীকার কেরন তাহেল aনয্ দাবীেকo asীকার করেত হেব।
তাi িনভর্ীকভােব েকানrপ হীনমনয্তার আ য় না িনেয় তাi বলুন যা হযরত মসীh মouদ (আ:) দাবী
কেরেছন eবং মহানবী (সা:) যা েঘাষণা কেরেছন।
hযূর বেলন, েকননা আhমদীেদর জনয্ ei ভ সংবাদ রেয়েছ েয, তারা সেতয্র েজয্িতর মাধয্েম aেনয্র
মুখ বn কের েদেব সুতরাং eেত িচিnত হoয়ার িক আেছ!
হযরত মসীh মouদ (আঃ) সুরা ফািতহার আয়ােতর তফসীর করেত িগেয় eক sােন বেলন,

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
‘ei সূরার ষ আয়াত হেলা اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ ْ eিট েযন e কথার iি ত বহন কের েয, ষ
َ ْ ُ ْ ﺮاط
َ َ ﻟﺼ
সহেsর aমািনশা sগর্ীয় েহদায়াত pতয্াশা করেব আর মানুেষর সুsয্ pকৃিত েখাদার সিnধান
েথেক eকজন েহদায়াতদাতা aথর্াৎ মসীh মouদেক হাতছািন িদেয় ডাকেব।’ (েতাহফা েগালড়িবয়াপৃ: 112-িটকা)

হযরত মসীh মouদ (আ:) খুতবা iলহািময়ায় eক sােন বেলন:
‘েখাদার কসম কুরআন শরীফ যা সকল মতেভেদর িমমাংসাকারী; eর েকাথায়o uেlখ েনi েয,
মুহাmদী ধারার খাতামুল েখালাফা মূসায়ী ধারা েথেক আসেবন। েতামােদর কােছ েয িবষেয়র
েকান pমাণ েনi তার aনুসরণ করেবনা।েতামােদরেক eর িবপরীত কথা িশখােনা হেয়েছ।
সুতরাং েতামরা বhমুখী কথা বলেবনা েকননা েসgেলা eমন যা anকাের েছাড়া তীর সদৃশ আর
েয pিতrিত েদয়া হেয়েছ তা সতয্, তাi েতামরা pতািরত হেবনা। সূরা ফািতহায় িdতীয়বার e
pিতrিতর িদেক iশারা করা হেয়েছ। েতামরা সূরা ফািতহার ei আয়াত aথর্াৎ
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ِ َّ  ِﺻ َﺮاطিনেজেদর নামােয পেড় থাক তা সেtto িবিভn টালবাহানা কের আর
ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ

েখাদার pিতি ত pমাণেক pতয্াখয্ােনর পরামশর্ কর। েতামােদর িক হেয়েছ েয, েখাদার কথােক
পদতেল িপ করছ? েতামরা িক eকিদন মরেবনা? েতামারা িক িজjািসত হেব না? (খুতবা
iলহািময়াh-পৃ: 63-64)

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
হযরত মসীহ মouদ (আ:) তঁার িকশিতেয় নূh gেn اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ ْ eর eকিট সুnর তফসীর
َ ْ ُ ْ ﺮاط
َ َ ﻟﺼ
uপsাপন করেত িগেয় বেলন েয, ei আয়ােত মুহাmদী ধারা হেত মসীহ মouদ eর আগমেনর কথা
pমািণত হয়। িতিন বেলন:
‘মুিkpাp বয্িk েক? েস-i েয িব াস কের- েখাদা সতয্ eবং মুহাmদ (সা:) তঁার eবং তঁার সৃ
সকল জীেবর মেধয্ েযাজক sানীয় eবং আকােশর িনেmাk তঁার সম-মযর্াদািবিশ আর েকান
রসূল েনi eবং কুরআেনর সমতুলয্ আর েকান gn েনi। aনয্ েকান মানবেকi েখাদা তা’লা
িচরকাল জীিবত রাখেত iেc কেরন িন িকnt তঁার ei মেনানীত নবীেক িতিন িচরকাল জীিবত
েরেখেছন। eবং তঁােক িচরকাল জীিবত রাখার মানেস েখাদা তা’লা তঁার শিরয়ত eবং আধয্ািtক
শিkেক িকয়ামত পযর্n কলয্াণবষর্ী কেরেছন। aবেশেষ আlাh তা’লা ei যুেগ তঁারi
আধয্ািtকতার pসােদ ei pিতrত মসীেহ্ক জগেত েpরণ কেরেছন, যার আগমন iসলােমর
pাসাদিটেক পূণর্া করার জনয্ eকাn আবশয্ক িছেলা। কারণ, iহজগেতর সময়সীমা aবসান
হবার পূেবর্ হযরত মুহাmদ (সা:)-eর ধেমর্ eকজন আধয্ািtক মসীhর আিবভর্াব হoয়া pেয়াজন
িছল, েযমন iিতপূেবর্ মূসা (আ:)-eর ধেমর্ eেসিছেলন। ei তেtর pিতi কুরআন শরীেফর

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ ei আয়াত iি ত করেছ।’ (িকশিতেয় নূহ পৃ: 13)
َ َ ﻟﺼ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط

সুতরাং e হেলা, iসলাম eবং মহানবী (সা:)-eর সব ধমর্ o সকল নবীর তুলনায় ে হoয়ার pমাণ;
aথর্াৎ িকয়ামত পযর্n eখন মহানবীর শিরয়ত eবং তঁার আধয্ািtকতার কলয্াণধারা pবহমান থাকেব
আর মসীh মouদ eবং মাhদী ei umত েথেকi আসার কথা eবং eেসেছন। তারা পৃথক েকান বয্িkt
নন। eক হাদীস aনুসাের uভয় uপািধ eকi বয্িkর েkেt pেযাজয্ তাi তােক নবী িহেসেব gহণ করা
ছাড়া eখন আর েকান uপায় েনi।

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ ْ সmেকর্ আেলাচনা করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ:) aনয্t বেলন েয, e
َ َ ﻟﺼ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط

েদায়ায় আগত iমামেক মানার িনেদর্শ রেয়েছ। িতিন (আ:) তঁার রিচত জrরতুল iমাম gেn বেলন:

‘পিবt কুরআেন পািথর্ব সমাজ বয্বsার িবষেয় বাদশার aিধনs হেয় জীবন যাপেনর uপর
েযrপ gরtােরাপ কেরেছ, তdrপ তািগদ আধয্ািtক বয্বsার বয্াপােরo রেয়েছ। eর pিত
iি ত কেরi আlাh তা’লা e েদায়া িশিখেয়েছন:

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ِ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
(সূরা আl ফািতহা:6-7) ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ
َ ْ ﺮاط
َ َ ﻟﺼ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
ْ ْ

َ

ْ ُ

aতeব িচnা করা uিচত েয, eমিনেতা েকান িব াসী বরং েকান সাধারণ মানব বা জীব-জnto
েখাদা তা’লার দান হেত বি ত নয়, িকnt েকu eিট বলেত পারেব না েয, েসgেলার aনুসরেণর
জনয্o েখাদা তা’লা আেদশ িদেয়েছন। সুতরাং e আয়ােতর aথর্ হেc, যােদর uপর পরম o
চরম আধয্ািtক পুরsার বিষর্ত হেয়েছ, আমােদরেক তঁােদর পেথ চলার eবং তােদর aনুগমন
করার শিk দাo। ateব ei আয়ােত eর pিতi iি ত রেয়েছ েয, তুিম যুগ iমােমর aনুগামী
হo। sরণ রাখা আবশয্ক েয, ‘যুগ iমাম’ শbিটেত নবী, রসূল, মুহাdাস o মুজািdদ সকেলi
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anভূর্k। িকnt যারা আlাhর সৃি র সংেশাধন o পথ pদশর্েনর জনয্ আিদ হন না eবং
তdপেযাগী কামালত বা uৎকষর্o pদt হনিন, তারা oলী বা আবদাল হেলo ‘যুগ iমাম’ হেত
পােরন না।’ (জrরতুল iমাম-পৃ: 23-24)
hযূর বেলন, সmpিত eমিটe’-েত iমাম সােহব, েমােমন সােহব o আেসফ বােসত সােহবরা
পািসর্িকuশন (আhমদীেদর uপর িবেরািধতা সংkাn) eর uপর eকিট aনু ান পিরেবশন করিছেলন।
eকজন a-আhমদী আেলম িযিন আেমিরকায় সববাস করেলo েসসময় eখােন িছেলন িতিন eমিটe’েত েফান কেরন eবং বেলন েয, e aনু ান আিম েদেখিছ আপনারা িকছু হাদীস ভুল পেড়েছন eবং aনয্
িকছু কথা ভুল বেলেছন। আিম আপনােদর িকছু বলেত চাi। আমােদর eকজন কমর্ী eখান েথেক িগেয়
তার সাকুলয্ বkবয্ েরকডর্ কের িনেয় আেস। যাiেহাক আhমদীয়ােতর শtrতায় িতিন aেনক িকছু
বেলেছন যা তার কথায় সুs । eর িবsািরত utর তার p aনুসাের েসi aনু ােন পুনরায় pদান করা
হেব। িকnt eকিট কথা যা িতিন বেলেছন তা সাধারণ কথা যা a-আhমদীরা হরহােমশা বেল থােক aথাৎ
‘রা’ফা’র aথর্ হযরত ঈসার আধয্ািtক ‘রা’ফা’ নয় যা আhমদীরা কের থােক বরং eর aথর্ হেলা
sশরীের আকােশ যাoয়া। যাi েহাক eকিট কথা আমার জনয্ নুতন িছল। বেলন েয, ‘আপনারা হযরত
ঈসা’েক eজনয্ মারেত চান েকননা, আhমদীয়ােতর জীবন eেতi িনহীত।’ যাiেহাক িতিন িনেজর যেথ
jান pকাশ কেরেছন, জামােতর বi পুsকo িকছুটা পেড়েছন আর িতিন পড়ার দাবীo কেরেছন,
হয়েতাবা িকছুটা পেড়o থাকেবন। িকnt যিদ িতিন মেনােযাগ সহকাের িচnা কেরন তাহেল বুঝেবন েয,
আhমদীয়ােতর জীবন নয় বরং হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলেছন ঈসার মৃতুয্েত iসলােমর জীবন
িনহীত। িতিন (আ:) বেলন,
‘ঈসােক মরেত দাo eেতi iসলাম জীিবত হয়’। েকননা খৃ ানরা e েকৗশল aবলmন কেরi
dবর্ল মুসলমানেদর সামেন হযরত ঈসার ে েtর pমাণ uপsাপন কের। যিদo eখন aেনক
মুসলমান আেলমo e িবষয়িট আর uঠায় না িকnt eখনo aেনক eমন আেলম আেছন,
পা ােতয্ বসবাসকারী িশিkত আেলমo রেয়েছ যারা হযরত ঈসা (আ:)-eর আকােশ জীিবত
থাকা eবং েশেষ যুেগ েকান সময় aবতরেণর িব াস েপাষণ কের। aতeব আমরা যুিkর
মাধয্েম হযরত ঈমার মৃতুয্ pমাণ কের iসলামেক জীিবত ধমর্ িহেসেব uপsাপন করিছ। আর
মুহাmদী মসীেহ্ক মূসায়ী মসীhর pিতcিব িহেসেব uপsাপন কির uেdশয্ হেলা, iসলামেক
জীিবত ধমর্ িহেসেব pমাণ করা। েকননা আমােদর দাবীi eিট েয, আমরা যা িকছু কির
iসলােমর জনয্ কির eবং আhমদীয়াত িক? তা হেc সিতয্কার iসলাম। েয খৃ ান
আhমদীয়ােতর তবলীেগর কারেণ iসলাম gহণ কের েস e কারেণi iসলাম gহণ কের। যখন
তােদর সামেন হযরত iসা (আ:)-eর মৃতুয্ সাবয্s হেয় যায়, তখন eটা না েমেন তােদর aনয্
েকান uপায় থােক না আর iসলাম েয জীবn ধমর্ তা তােদর সামেন s হেয় যায় আর তােদর
িনজ ধেমর্র aসারতা তােদর িনকট pকাশ পায়। যাiেহাক, েযমন িকনা আিম বেলিছ e
ভdেলাকo যিদ পিবt an:করেণ আlাh তালার িনকট েদায়া কের, আlাh তা’লার দরবাের

ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
knন কের eবং اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
َ ْ eর পেথ চলার eকিট েবদনা সৃি কেরন, যিদ তার
َ َ ﻟﺼ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط
anর পিবt o কলুষমুk হয় তেব eটা aসmব নয় েয আlাh তা’লা তার uপর কrণা
করেবন। েকননা যিদ iসলাম েpিমকরা iসলােমর িবজেয় েকান আgহ রােখ তেব sরণ রাখুন
েয, মসীh o মাhদী যার আিবভর্াব ঘেটেছ তার সােথi ei unতী oতেpাতভােব জিড়ত।
eতdয্তীত eখন আর aনয্ েকান েচ া সফলকাম হেত পােরনা।

হযরত মসীh মouদ (আ:) েখাদা তা’লার নােম e কথা েঘাষণা কেরেছন। আর আlাh তা’লার ফযেল
িবগত 120 বছর ধের আমরা eর সতয্তা aবেলাকন করিছ। িতিন বেলন,
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‘pায় 20 বছর aিতবািহত হেলা েয, আমার uপর কুরআেনর e আয়াত iলহাম হেয়েছ তা

ِ َّ ( ُﻫﻮসূরা আs সাফ্ফ: 10) েসi েখাদা
ِ َ ﺑﺎﳍﺪى
হেলা:- ِﮐﻠﻪ
ْ ُ ِ ودﻳ ِﻦ ا ْﳊ َ ّ ِﻖ
َ َ ْ َ اﻟﺬي
ِّ ُ اﻟﺪﻳ ِﻦ
ّ ِ َ َ ﺮه ﻋ
َ ُ ْ ِ ﻮﻟﻪ
ُ َ ﻟﻴﻈ ِﻬ
ُ َ أرﺳﻞ َر ُﺳ
َ
িযিন িনজ রসূলেক েহদায়াত eবং সতয্ধমর্ সহকাের পািঠেয়েছন েযন sীয় ধমর্েক সকল ধেমর্র
uপর জয়যুk কেরন। eবং আমােক ei iলহােমর e aথর্ বুঝােনা হেয়েছ েয, iসলামেক সকল
ধেমর্র uপর আমার মাধয্েম জয়যুk করার uেdেশয্ আিম েখাদা তা’লার পk হেত েpিরত
হেয়িছ। আর e েkেt sরণ থােক েয, eিট হেc পিবt কুরআেনর eক মহান ভিবষয্dাণী। e
সmেকর্ uলামা o িচnািবদগণ eকমত েয, eিট মসীh মouদ eর হােত পূণর্তা লাভ করেব।
aতeব আমার পূেবর্ েয সকল আuিলয়া o আবদাল aতীত হেয়েছন eবং তােদর েকu
িনেজেদরেক e ভিবষয্dাণীর পিরপূরণsল সাবয্s কেরন িন e দাবীo কেরনিন েয, uেlিখত
আয়াত আমার সmেকর্ আমার pিত iলহাম করা হেয়েছ। িকnt যখন আমার সময় আসেলা তখন
আমার uপর ei iলহাম হেলা eবং আমােক বলা হেয়েছ েয, e আয়ােতর সেmাধক তুিম eবং
েতামারi হােত আর েতামারi যুেগ iসলাম ধেমর্র ে t aপরাপর ধেমর্র uপর pমািণত হেব।’
(িতরiয়াকুল কুলবু -পৃ: 48)

আবার িতিন বেলন,
‘েসi েখাদা িযিন িনজ pতয্ািদ েক েpরণ করেলন, তঁােক d’িট িবষয়সহ েpরণ কেরেছন।
pথমত: ei েয, তঁােক েহদায়াতrপী পুরsাের ভূিষত কেরেছন aথর্াৎ আlাh তা’লা তঁার িনজ
পথ সনাk করার জনয্ তঁােক আধয্ািtক দৃি দান কেরেছন।’
েসi েহদায়াতেক aজর্ন করার জনয্ আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ:)-েক আধয্ািtক চkু দান
কেরেছন যার পরম লkয্ হেলা েহদায়াত pদান করা।
‘আর iলেম লুdnী dারা তঁােক sাতntতা দান করেলন।’
aথর্াৎ eমন jান দান কেরেছন যা িবনা েচ ায় aিজর্ত হয় যা আlাh তা’লা িনজ সিnধান হেত
aযািচতভােব দান কেরেছন।
‘আর িদবয্দশর্ন o iলহাম dারা তঁার anর আেলািকত কেরেছন। আর eভােব ঐশী তttjান,
েpম-pীিত o iবাদেতর েয দািয়t তার uপর িছল তা পালেনর জনয্ িতিন তােক সাহাযয্
কেরেছন আর e জনয্i তঁার নাম মাhদী েরেখেছন।’
e সবিকছু যা িপছেন বিণর্ত হেয়েছ eর পাশাপািশ িতিন তঁার নাম মাhদী েরেখেছন।
‘িdতীয় িবষয় যার দািয়t িনেয় িতিন েpিরত হেয়েছন তাহেলা সতয্ ধেমর্র মাধয্েম
আধয্ািtকভােব rgেদর আেরাগয্ দান করা aথর্াৎ শিরয়েতর শতশত সমসয্া o জিটল িবষয়ািদর
সমাধান কের hদয় সমূহ েথেক সেnহ িনরসন করা। e দৃি েকান েথেক তার নাম ঈসা
েরেখেছন aথর্াৎ rgেদর িনরাময়দাতা। বstত: e আয়ােতর d’েটা বাকয্াংশ aথর্াৎ ﺑﺎﳍﺪى
َ ُ ْ ِ eবং

 دِﻳ ِﻦ ا ْﳊ َ ّﻖeর pথমিট েথেক pিতভাত হয় েয, েস-i েpিরত মাhদী েখাদার হােত পির d হেবন
আর েখাদাi তঁার িশkক হেবন। আর িdতীয় বাকয্াংশ  دِﻳ ِﻦ ا ْﳊ َ ّﻖেথেক pিতভাত হয় েয, িতিনi

হেলন েpিরত ঈসা, যােক পীিড়তেদর আেরাগয্ করা eবং rgেদরেক তােদর বয্ািধ সmেকর্
সাবধান করার জনয্ jান দান করা হেয়েছ আর সতয্ ধমর্ েদয়া হেয়েছ েযন িতিন সকল ধেমর্র
aনুসারীেদর নত করেত পােরন, পির d করেত eবং iসলামী আেরাগয্ িনেকতেনর pিত
আকষর্ণ করেত পােরন। েকননা iসলােমর gণাবলী o ে t সািবর্কভােব সকল ধেমর্র uপর
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pমাণ করার দািয়t তঁার uপর নয্s তাi তার aপরাপর ধেমর্র gণ o েদাষ সmেকর্ jান থাকা
আবশয্ক।’
aথর্াৎ eমন jান েদয়া হেব যdারা aনয্ ধেমর্র gণ o েদাষ-trিট সmেকর্ সময্ক aবিহত হেত পারেব,
বুৎপিt লাভ হেব।
‘আর aকাটয্ যুিk-pমাণ pিত া o িবতেকর্র েkেt তার aেলৗিকক েযাগয্তা লাভ হoয়া
আবশয্ক।’
aথর্াৎ ‘iকামােত hজাজ’ eমনসব দিলল-pমাণ o িনদশর্ন যা সবর্দা sায়ী থাকেব তা তঁােক েদয়া হেব
eবং ‘iফহােম খসম’ aথর্াৎ দিলল-pমাণ o যুিkর আেলােক িবrdবাদীেদর p eবং িবতেকর্র utর
েদয়ার kমতা আগমনকারীেক েদয়া হেব। িবেশষভােব eকিট িনদশর্নrেপ তঁােক eিট pদান করা হেব।
‘েযন সকল ধেমর্র aনুসারীেদর তােদর েদাষtrিট সmেকর্ সাবধান করেত পােরন।’
aথর্াৎ pেতয্ক ধেমর্র aনুসারীেক েযন তােদর মnকমর্ সmেn সতকর্ কেরন।
‘আর সকল aেথর্ েযন iসলােমর ে t pমাণ করেত পােরন, সকলভােব আধয্ািtক েরাগীেদর
েযন িচিকৎসা করেত পােরন। বstত আগত সংsারকেক d’েটা েযাগয্তা েদয়া হেয়েছ িযিন
খাতামুল মুসেলহীন (সবর্ে সংsারক)। eকিট iলমুল hদা যা মাhদী নােমর িদেক iশারা
কের, যা মুহাmদী ৈবিশে য্র িবকাশ aথর্াৎ িনরkরতা সেtto jানpাp হoয়া।’
aথর্াৎ jানহীন হoয়া সেto েখাদা sয়ং িশখান আর eিটi মাhদী হবার িচh।
‘িdতীয়ত: সতয্ধেমর্র িশkা েদয়া যা িনরাময়ী িন: ােষর iি ত বহণ কের।’
যা আধয্ািtক আেরােগয্র pিত iশারা কের।
‘aথর্াৎ সািবর্ক দৃি েকান েথেক আধয্ািtক বয্ািধ দূর করা o পুেরা যুিk-pমাণ uপsাপেনর শিk
pাp হoয়া। েহদােয়তrপী jােনর ৈবিশ য্ ei ঐশী কৃপার uপর িনভর্র কের যা মানুেষর মাধয্ম
ছাড়া েখাদা তা’লার পk েথেক লাভ হয়। eবং ‘dীনুল হক’ jােনর ৈবিশ য্ মানুেষর কলয্াণ,
hদেয়র pশািn o আধয্ািtক িচিকৎসার দলীল বহণ কের।’ (আরবাঈন, নাmার-2-পৃ: 9-10)
aথর্াৎ pথেম তঁােক jান দান কেরেছন, িতিন িনেজ িশেখ পের তা pসার কেরেছন যােত িচিকৎসা করা
সmব হয়। aতeব e হেলা েখাদা েpিরত মসীh o মাhদীর পদমযর্াদা যােক েখাদা তা’লা eযুেগ
পৃিথবীবাসীর েহদায়াত o iসলােমর নুতন জীবেনর জনয্ েpরণ কেরেছন যােত iসলােমর সমুjল িশkা
মানুেষর সামেন সুs o pিতভাত হেয় যায়। আlাh তা’লা পৃিথবীবাসীেক ei মসীh o মাhদীেক
gহেণর েতৗফীক দান কrন আর আমােদর েতৗফীক িদন আমরা েযন হাদী েখাদার েpিরত মাhদীর িশkা
aনুসাের েয পেথ িবচরণ করিছ তার uপর aিবচলভােব pিতি ত থাকেত পাির আর কখনo েযন েহঁাচট
না খাi eবং েস গnেবয্র িদেক ধাবমান থািক যা আমােদরেক েখাদার সntি র পেথ পিরচািলত করেব।
খুতবার েশষাংেশ hযূর সmpিত pয়াত চারজন আhমদী নারী-পুrেষর িববরণ েপশ কের তােদর জনয্
েদায়ার আহবান জানান eবং নামাযােn তঁােদর গােয়বানা জানাযার নামায পড়ান।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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