ِ ﺑﺴﻢ
ِ ِ َّ اﷲ اﻟ َّﺮْﲪـ ِﻦ اﻟ
ِ ْ ِ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
সেতয্র িবেরািধতা eক িচরnন রীিত
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
21েশ েম, 2010iং

তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর সূরা আl ফুরকােনর 32 নাmার আয়াত পাঠ কেরন:

ِ ْ ُ ْ ﻋﺪوا ﻣِ َﻦ ا
ِ ً ِ َ ﺮﺑﻚ
ِ ّ ُ ِ ﺟﻌﻠﻨﺎ
وﻧﺼﲑا
َ ِ ّ َ ِ ﺮﻣﲔ وَ ﻛ َ َ ﺑ
َ َِ َ َ
ً ّ ُ َ ﻟﮑﻞ ﻧ َﺒ ِ ّ ٍﻲ
َ ْ َ َ وﻛﺬﻟﻚ
َ ِ ﳌﺠ
ً َ َ ﻫﺎدﻳﺎ

aথর্: ‘আর eভােব aপরাধীেদর মাঝ েথেক আমরা pেতয্ক নবীর জনয্ শtr বািনেয় থািক eবং
েতামার pভু-pিতপালক েহদায়াতদানকারী o সাহাযয্কারী িহেসেব যেথ ।’
eরপর hযূর বেলন, পৃিথবীেত যখনi েকান নবীর আগমন ঘেট মানুষ তঁার eবং তঁার জামােতর
িবেরািধতা কের আর হািস ঠা ামূলক আচরণ কের থােক। আিম েয আয়াতিট িতলাoয়াত কেরিছ তােত
পিবt কুরআন e িবষেয়রi িচt a ন কেরেছ।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, ‘েযভােব আবজর্না o সার, যা পচঁাগলা বsti হেয় থােক, তা ফসেলর
েবেড় uঠার জনয্ uপকারী। eকiভােব ঐশী জামােতর জনয্ e সব জঘনয্ িবেরািধতাo সােরর মত কাজ
কের eবং ei িবেরািধতাo aেনক েলােকর েহদায়ােতর কারণ হেয় যায়।’ aপরাধীরা েখাদার িpয়পােtর
িবেরািধতা কেরi থােক, eিটi িচরnন িনয়ম; তাi হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগo রীিত aনুযায়ী
তঁার িবেরািধতা হoয়ার কথা িছল eবং হেয়েছo। তঁার িবেরািধতা করা হেয়েছ, তঁার সােথ হািস-ঠা া o
িবdrপ করা হেয়েছ, তঁার aনুসারীেদরেকo িবিভn সময় dঃখ-ক েদয়া হেয়েছ eবং eখনo েদয়া হেc।
নামধারী আেলমেদর aনুকরেণ মুসলমানরা আহমদীেদর dঃখ-ক েদয়ােক iসলােমর েসবা মেন কের।
hযূর বেলন, খুতবার rেত আিম েয আয়াত পাঠ কেরিছ তার পূবর্বতর্ী আয়ােত আlাh তা’লা বেলন,

َ
ﻮرا
َ َ ﺬوا
َّ َ ﻳﺎرب
ُ ْ َ ﺮان
ُ ْ وَ َﻗﺎلَ ا ﻟ ْ َّﺮ ُﺳ
ْ ُ َ ان ﻗ َﻮْ ِ ْ ّاﲣ
َ ْ ُﻫﺬا ا ْﻟﻘ
ِّ َ َ ﻮل
ً ْ ﻣﻬﺠ

aথর্: ‘eবং (e) রসূল বলল, েহ আমার pভু-pিতপালক! িন য় আমার জািত e কুরআেনর
সােথ পিরতয্k বstর নয্ায় আচরণ কেরেছ।’
(সূরা আl ফুরকান: 31)

e আয়ােত eকিদেক মkার কািফরেদর কুরআন করীম না মানার কথা বলা হেয়েছ, aপরিদেক হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগর িচto তুেল ধরা হেয়েছ। eকi সােথ হযরত মসীh মouদ (আ.) কতৃর্ক
পিবt কুরআেনর pকৃত িশkার pিত আhান করা o কুরআেনর িশkা িশেরাধাযর্ করার িদেক আhান
করার কথাo বুঝােনা হেয়েছ। যুগ iমাম যখন তােদরেক e বেল আhান কের, আমার কােছ আস! আিম
েতামােদরেক কুরআেনর িশkার িনগূঢ় তttাবলী িশখােবা, যােত কের েতামরা ei aননয্ সুnর িশkােক
িনেজেদর uপর pেয়াগ করেত পার eবং iসলােমর বাণীেক পৃিথবীর pােn pােn ছিড়েয় িদেত পার;
তখন eর িবেরািধতা করা হয়।
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aতঃপর hযুর (আi.) আেরা বেলন, আlাh তা’লা যিদ রহমান বা পরম দয়ালু না হেতন তাহেল তঁার
শািs েথেক রkা পাoয়া সmব িছল না। কােজi আজo আমরা আমােদর িবrdবাদীেদর eবং ঐসব
েলাকেদর যারা আহমদীেদর ক েদয়ােক পুেণয্র কাজ মেন কের তােদর বলেবা, হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর িশkার pিত pিণধান কrন, যা িতিন তঁার েনতা o মিনব, মহানবী হযরত মুহাmদ মুsফা
(সা.)-eর কাছ েথেক েপেয়েছন। েতামােদর চরম েশাচনীয় aবsা আমােদরেক ভািবেয় তুেল েয, eতদূর
চেল েযo না েযখান েথেক আর িফের আসার েকান uপায় থাকেবনা।
আহমদীরা পিবt কুরআেনর pিত পিরপূণর্ িব াস রােখ। iসলােমর সবক’িট sm eবং ঈমােনর
আনুষি ক িবষয়ািদর pিত িব াস রােখ। তারা ধু মুসলমানi নয় বরং তারা pকৃত মু’িমনo। েকননা
আজ eকমাt আহমদীরাi আঁ-হযরত (সা.)-eর ভিবষয্dাণীর পূণর্তাকেl যুগ iমােমর কােছ মহানবীর
সালাম েপঁৗিছেয়েছ eবং তঁার জামাতভুk হেয়েছ।
hযুর eরপর পািকsােন আহমদীেদর িবেরািধতার কথা pসে বেলন, আহমদীেদর িবেরািধতায় তারা
আহমদীয়া মসিজদ েথেক কেলমাo মুেছ েফেল। ei কেলমা মুেছ েফলার ঘটনা ধু েয েকান eকিট
gােমi ঘেটেছ তা নয় বরং eিট eকিট চলমান pিkয়া। সারেগাধার eকিট gােম পুিলশ আহমদীয়া
মসিজদ েথেক কেলমা মুছেত েগেল জামােতর েpিসেডn সােহব তােদরেক বেলন, sয়ং uিদর্ পিরিহত
পুিলশ যিদ আেস তাহেল আসুক নতুবা aনয্ েকui মসিজেদর েভতর pেবশ করেত পারেব না। eকথা
বেল মসিজেদর দরজা বn কের িতিন েভতের বেস যান। িতিন বলেলন, েকu েভতের pেবশ করেত
চাiেল তােক আমার লােশর uপর িদেয় েযেত হেব। মসিজেদ aবsােনর পুেরা সময় িতিন কেলমা পােঠ
রত থােকন, uনার নাম হেলা ‘মােলক আতা মুহাmদ সােহব আর িতিন িছেলন hদেরােগ আkাn eকজন
বয়s মানুষ। তঁার বিল ভূিমকা েদেখ পুিলশ মসিজদ েথেক কেলমা না মুেছi চেল যায়। েpিসেডn
সােহব সmেকর্ েজলার আমীর সােহব িলিখতভােব জািনেয়েছন, hদেরাগী হবার কারেণ তার hদকmন
েবেড় যায় eবং বাসায় যাবার পর তার শারীিরক aবsার আেরা aবনিত ঘেট। আর কেলমা পাঠরত
ِ ِ َ ِ وإﻧـﺎ
ِِ
aবsায়i িতিন hদযেntর িkয়া বn হেয় iেnকাল কেরন, ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َراﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ ّﻪﻠﻟ। আlাh তা’লা তার
পদমযর্াদা unীত কrন। পািকsােনর আহমদীেদর জনয্ aনয্ানয্ েদেশর আহমদীরা িবেশষভােব েদায়া
জারী রাখুন।
eরপর hযূর বেলন, d’িদন পূেবর্ করািচেত আবারo eকিট শাহাদেতর ঘটনা ঘেটেছ। 48 বছর বয়s
জনাব হােফয আহমদ শােকর সােহব, করাচীর gলশান iকবাল eলাকায় বসবাস করেতন। তার eকিট
ঔষেধর েদাকান িছল, ঐিদন রাত বারটার সময় িতিন েদাকান বn কের বাসায় িফরিছেলন তখন রাsায়
ِ ِ َ ِ وإﻧـﺎ
ِِ
দঁাড় কিরেয় কােনর পােশ িপsল েঠিকেয় gিল কের তােক শহীদ করা হয়, ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َراﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ ّﻪﻠﻟ। িতিন
েখাdামুল আহমদীয়া eবং আনসাrlাhর eকজন বিল কিমর্ িছেলন। িবেশষভােব কুরআন েতলাoয়ােতর
pিত তার গভীর আকষর্ণ িছল। aতয্n uৎসােহর সােথ জামােতর িবিভn pিতেযািগতায় aংশgহণ
করেতন, eকাn ভd o িনেবিদত pাণ আহমদী িছেলন। িতিন মৃতুয্কােল িবধবা stী, মা eবং d’জন কনয্া
েরেখ েগেছন। মহান আlাh তা’লা শহীেদর মা, stী eবং সnানেদরেক ৈধযর্শিk দান কrন। আর তার
মযর্াদােক unীত করেত থাকুন। মূলতঃ eসব িনযর্াতন, শহীদ করা, ক েদয়া, হতয্া করা, কেলমা মুেছ
েফলা, eসব জঘনয্ কাজ েমৗলভীেদর aনবরত usানীর ফেলi হেc। মুসলমান আর মু’িমেনর েয
পিরচয় আlাh o তঁার রসূল (সা.) িদেয়েছন, তা আিম পূেবর্i বণর্না কেরিছ। eখন নুন ei
হতয্াকারীেদর িবষেয় পিবt কুরআন িক বেলেছ?
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ِ
ﻋﺬاﺑﺎ
ْ ُ ْ َ وَ ﻣ َ ﻦ
ّ َ َ َ وﻟﻌﻨﻪ
َ َ ﻣﺘﻌﻤﺪا
ً ِ َ ﺟﻬﻨﻢ
ً ِّ َ َ ُ ّ ﺆﻣﻨﺎ
َ ِ ﺧﺎﻟﺪا
ُ ُ َ ﻓﺠ
ُ َ َوأﻋﺪ
ُ َ َ َ َ ِﻋﻠﻴﻪ
ً ِ ْ ﻳﻘﺘﻞ ُﻣ
ً َ َ ﻟﻪ
ّ وﻏﻀﺐ
ْ َ َ ُ اﻪﻠﻟ
َ َ َ ﻓﻴﻬﺎ
ُ َّ َ َ ﺰآؤه
ِ
ﻋﻈﻴﻤﺎ
ً َ
aথর্: ‘আর েকu icাকৃতভােব েকান মু’িমনেক হতয্া করেল eর pিতফল হেব জাহাnাম।
েসখােন েস দীঘর্কাল থাকেব। আর আlাh তার uপর েkাধািnত হেবন আর তার uপর
aিভসmাত বষর্ণ করেবন। eবং তার জনয্ eক মহা শািs িনধর্ারণ কের েরেখেছন।’
(সূরা আn িনসা: 94)

aতeব, শহীদেদর জনয্ েতা পারেলৗিকক িনয়ামেতর pিতrিত রেয়েছ িকnt িবেরাধীেদর বয্াপাের বলা
হেয়েছ,

ﻮن
ِّ َ ُ اﻧﻜﻢ
َ ْ ﺗﻜﺬ ُﺑ
َ ْ ُ َو َ ْﲡﻌَﻠ
ْ ُ َّ رزﻗﻜﻢ
ْ ُ َ ْ ِ ﻮن
aথর্: ‘আর েতামরা িক eর asীকার করােক িনেজেদর জীিবকা (aজর্েনর মাধয্ম) বািনেয়
িনেয়ছ?
(সূরা আl oয়ােক’আ: 83)

hযূর বেলন, হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক িমথয্া pিতপn করা eবং িমথয্াবাদী আখয্ািয়ত করার আর
সেতয্র িবেরািধতা করার মাধয্েমi েহ েমৗলভীরা! েতামােদর o রাজনীিতবীদেদর rিট-rিজ aথর্াৎ িরyক
জুেট থােক। েমাটকথা হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক িমথয্া pিতপn করাটাi তােদর জীিবকা uপাজর্েনর
eকমাt মাধয্ম। তারা তােদর pকৃত িরyকদাতা আlাh তা’লােক ভুেল েগেছ। সূরা িনসার েয আয়াতিট
পাঠ কেরিছ তােত আlাh তা’লা sয়ং সতয্েক িমথয্া pিতপn করার o হতয্া করার শািs েঘাষণা
কেরেছন। aতeব, eিট eক ভীিতকর aবsা। eেদর িকছুটা বুিdমtার পিরচয় েদয়া uিচত। জামােতর
unিতর সােথ সােথ িব বয্াপী িবেরািধতার pচn ঝড় বiেছ। pেতয্ক নবীর িবেরািধতা হেয়েছ eবং হেয়
থােক। তাi হযরত মসীh মouদ (আ.)-eরo িবেরািধতা হেc eবং েযখােন েযখােন আহমদীয়াত pিত া
লাভ কেরেছ েসখােন তঁার aনুসারীেদরo চরম িবেরািধতা হেc।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন eসব েমৗলভীেদর িচt েযভােব uপsাপন কেরেছন, তা আিম
আপনােদর সামেন তুেল ধরিছ। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর যুগ েথেক আজ পযর্n eসব নাম সবর্s
আেলমেদর sভাব o আচরেণ েকান পিরবতর্ন আেসিন। হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘ঐসব েলাক যারা বেল-আমরা iসলােমর আেলম eবং নবীর ধেমর্র িবচkণ o jানী aনুসারী।
al সংখয্ক আlাh তা’লার িবেশষ বাnা বয্তীত আমরা তােদরেক িনতাni aলস o চতুsদ
জntেদর নয্ায় পানাহার করেত েদিখ। তারা তােদর কথা o েলখনীর মাধয্েম সেতয্র সামানয্তমo
সহায়তা কের না। আর তােদর aিধকাংশেকi তুিম সতয্ানুসারীেদর pিত িবেdষ েপাষণকারী
েদখেত পােব। সেতয্র আhান েন তারা িবেরািধতা o ৈহ-ৈচ কেরিন, eমনিট কখেনা হয়িন।
েকানিট নয্ায় o পুেণয্র পথ তারা তা জােন না। তারা িবশৃ লা সৃি করা েথেক িবরত হয় না
eবং সেতয্র সােথ িমথয্ার িম ণ কের, যােত কের eসেবর সমােলাচনা করার মাধয্েম ajেদর
pতািরত করেত পাের। যােক েখাদা তা’লা মানুেষর সংেশাধেনর জনয্ দnায়মান কেরেছন, েসi
বয্িkেক তারা খাnাস (কু-pেরাচনা সৃি কারী) মেন কের আর মু’িমনেদরেক কািফর আখয্া েদয়।
েকবল িমথয্ার uপরi তােদর পদচারণা। আর কািফর আখয্া েদয়া ছাড়া েকান ভাল কথা তােদর
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মুখ েথেক েবর হয় না। ধেমর্র েসবা কােক বেল তারা তা জােনi না। তারা সেতয্র সােথ িমথয্ার
সংিম ণ কেরেছ আর েজেন েন আমােদর িবrেd aপবাদ রিটেয়েছ। aতeব রসূলুlাh (সা.)eর ধেমর্র জনয্ eিট eকিট বড় সংকটময় মুহূতর্ েয, e যুেগর aিধকাংশ আেলম সততা o
িব sতােক জলা লী িদেয়েছ। eবং তারা ধেমর্র শtrেদর নয্ায় আচরণ করেছ আর সেতয্র
আkমন েথেক বঁাচাবার জনয্ িমথয্ােক আগেল েরেখেছ। তারা মহা pতাপািnত েখাদা তা’লার
েকান পেরায়া কের না eবং শtrভাবাপnেদর নয্ায় কািফরেদর সাহাযয্ কের আসেছ। তােদর
বdমূল ধারণা হেলা, েকবল তারাi সেতয্র uপর pিতি ত aথচ তারা িনঘর্াত ংেসর পথ
aনুসরণ কের। তারা িনছক কামনা-বাসনার িপছেন ছুেট, সেতয্র িনগূঢ় তtt সnান কের না eবং
িচnা-ভাবনাo কের না। সতয্ েশানার পর তারা ঔdতয্ pদশর্ন কের, েযন তােদর মৃতুয্র িদেক
আhান করা হেc। তারা জােন েয, e পৃিথবী kণsায়ী আর e সভয্তা মুখ থুবেড় পড়েত
যােc, তবুo তারা েpমাসেkর নয্ায় পৃিথবীর pিত ঝুঁেক থােক। তারা ঘের eক ধরেনর কাজ
কের আর মানুেষর সামেন aনয্ ধরেনর কাজ কের। aতeব pদশর্নকারীেদর জনয্ পিরতাপ!
তারা ভালভােব জােন, কািফরেদর িবশৃ লা কত েবশী ছিড়েয় পেড়েছ। আর তারা eিটo
ভালভােব জােন েয, ধমর্ কািফরেদর আkমেনর লেkয্ পিরণত হেয়েছ। আর সতয্ পাপাচারীেদর
পদতেল িপ হেয়েছ। তবুo তারা uদাসীেনর নয্ায় ঘুিমেয় থােক আর ধেমর্র সাহাযয্কেl
েকানrপ পদেkপ েনয় না। তারা pিতিট ক দায়ক কথা েশানা সেtto কািফর eবং
পাপাচারীেদর কথােক েকান grti েদয় না। আtমযর্াদােবাধ সmn বয্িkর নয্ায় rেখ দঁাড়ায়
না। বরং anঃসttা মিহলােদর নয্ায় ভারী হেয় যায় aথচ তারা anঃসttা নয়। আর সৎকাজ
করার েবলায় আলসয্ o ঔদাসীনয্ pদশর্ন কের। পির মীর েকান িচh তুিম তােদর মােঝ েদখেত
পােব না। আর েকান আেমাদ-pেমােদর িবষয় েদখেল তুিম তােদরেক েসিদেক েদৗড়ােত বরং
ছুেট েযেত েদখেব। ei হেলা, আমােদর (তথাকিথত) বুযুগর্ আেলমেদর srপ। িকnt কািফররা
iসলােমর ংস সাধেন সবর্াtক েচ া চালােc। e uেdশয্ সাধন কেli তারা সকল ষড়যnt
করেছ আর তারা িবরত হয় না।’
(িমনানুর রহমান-rহানী খাযােয়ন, নবম খn-পৃ া: 177-179)

hযূর বেলন, eক িদেক iসলােমর uপর আkমেনর পিরিধ eত িবশাল িছল েয, iসলােমর শtr েগাটা
ি ীয়জগত iসলােমর pকৃত তttjােনর pদীপেক তােদর agযাtার anরায় মেন কের তা িনিভেয়
িদেত pয়াসী িছল। তােদর েমধা o সmেদর pচn শিk e আkমেন গিত স ােরর জনয্ িনেয়ািজত
িছল। আর aনয্ িদেক তােদরেক pিতহত করার েkেt কামােনর িবপরীেত মুসলমানেদর কােছ তীর
পযর্no িছল না। ি ানরা কামান aথর্াৎ তােদর সmদ, িকতাব, eবং দিলল-pমাণ dারা সুসিjত হেয়
আগমন কের।
েকu েকu িলেখেছ, ি ানেদর eেহন আkমন pিতহত করার eকাংেশর কৃিতt িমযর্া সােহেবর। hযূর
বেলন, eকিট aংশ েকন বরং পুেরা কাজi িমযর্া সােহব কেরেছন। সmূণর্ কৃিতt হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর। যারা সতয্ িpয় মুসলমান িছেলন েকবল তারাi pশংসা কেরন িন বরং aমুসিলমরা তঁার
(আ.)-eর কােজর সফলতা েদেখ ভীত িছল। িতিন (আ.) iসলােমর eক মহান েজনােরল িছেলন। তঁার
িশkা pচােরর েpিkেত ি ানেদর unিতর পথ বাধাgs হয় eবং ি ানরাo eটা sীকার করেত বাধয্
হেয়েছ েয, জামােত আহমদীয়া iসলােমর বাণী েপঁৗছােনার েয রীিত aবলmন কেরেছ েস কারেণ েকবল
িহnুsােনi নয় বরং আি কােতo তােদর unিত বাধাpাp হেয়েছ। e পযর্ােয় hযূর (আi.) হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর iসলাম-েসবা সmেকর্ কেয়কজেনর pখয্াত বয্িkবেগর্র েলখা হেত নমুনা srপ
gিটকতক udৃিত পাঠ কেরন।
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খুতবার e পযর্ােয় hযুর বেলন, আিম আজ জুমু’আর নামােযর পর eকজন শহীেদর গােয়বানা জানাযা
পড়ােবা। মােলক আতা েমাহাmদ সােহবেকo জানাযার নামােয anভূk
র্ করা হেব। িমশেরর eকজন
আহমদী, আহমদ মুহাmদ হােতম িহলমী শাফী 20 েম িকডিন aকাযর্কর হবার কারেণ যুবক বয়েসi
ِ ِ َ ِ وإﻧـﺎ
ِِ
iেnকাল কেরেছন। ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َراﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ ّﻪﻠﻟ। তার বয়স িছল 20 েথেক 22 বছর। েস ডা: েমাহাmদ হােতম
সােহেবর েজয্ সnান eবং মরhম িহলমী শাফী সােহেবর েপৗt িছল। িহলমী শাফী সােহবেক সকেলi
জােনন। েলকা’ মা’আল আরব নােম খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.)-eর সােথ তার aেনক aনু ান
েরকডর্ করা হেয়েছ। মরhম ৈশশব েথেকi শারীিরক pিতবnী িছল eবং hiল েচয়াের বেস চলােফরা
করেতা। তথািপ ৈধযর্য্ের সােথ িনেজর e েরাগাkাn জীবন কািটেয়েছ। তার মােক েস বলেতা, আিম
ৈধেযর্য্র সােথ সব িকছু সহয্ কির eবং কখেনা িবচিলত হi না। তার মা বেলন, আিম তার ৈধযর্য্ েদেখ
aবাক হতাম। তার aসুsতা বৃিd েপেল তােক যখন সাntনা েদয়া হেতা তখন uেlা েস িনেজi তার মা o
আtীয়-sজনেক সাntনা িদত। তার মা বেলন, ei েছেল তার aনয্ানয্ ভাi-েবােনর তুলনায় িপতা-মাতার
aতয্ািধক aনুগত o বাধয্গত িছল। িমশের aেনক আহমদী কারাবnী আেছন তােদর মােঝ তার িপতা
ডা: হােতম শাফী সােহবo eকজন। হােতম সােহব েসখানকার জামােতর েpিসেডn। তার েজেল থাকা
aবsায়i েছেল মারা েগেছ। pিতবnী হoয়া সেtto বয্বসা িশkায় sাতক পাশ কেরেছ। পড়ােলখা
চািলেয় যািcল eবং কিmuটােরর uপরo েকাসর্ কেরিছল। মরhম দাদার নয্ায় েস জামােতর বi-পুsক
রচনার েkেt agণী ভুিমকা পালেনর icা েপাষণ করত। িখলাফেতর সােথ তার গভীর ভালবাসার
সmকর্ িছল। আমার িখলাফত কােল d’বার eখানকার সালানা জলসায় aংশgহণ কেরেছ। তার মাতা
ِ ِ َّ ِ ﺑﻴﺖ و ِﺿ َﻊ
ٍ َ َّ َ إن
َّ ِ ﻟﻠﺬي
বেলন, মৃতুয্র সময় েস বলিছল, َﺑﺒﻜﺔ
َّ ِ eবং “লাbােয়ক আlাhmা লাbােয়ক”।
َ َّ َ ﻟﻠﻨﺎس
ُ ْ َ أول
িকডিন aকাযর্কর হoয়ায় িকছুিদন যাবত ডায়ালাiিসস করা হিcল। তার িপতা েযেহতু েজেল িছেলন
eবং eখনo আেছন তাi জানাযায় aংশ gহণ করেত পােরন িন। আlাh তা’লা তারo মযর্াদা unীত
কrন eবং তার িপতা-মাতােক ৈধযর্য্ ধারেণর েসৗভাগয্ িদন। আlাh তা’লা pেতয্ক আহমদীেক সব
ধরেনর িবপদাপদ েথেক রkা কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2010. All rights reserved.

