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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
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
ْ ﻭَﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻧ
ِ * ﺴﺘَﻘﻴ َﻢ
()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)
hযূর আেনায়ার (আi:) বেলন, হযরত মসীh মouদ (আ:) sীয় মিনব o েনতা হযরত মুহাmদ (সা:)eর পদা aনুসরেণ েয মযর্াদা বা সmান লাভ কেরিছেলন তা pেতয্ক আhমদীর কােছ aতয্n s । গত
খুতবায় আিম আlাh তা’লার ‘কাফী’ (েখাদা যেথ ) ৈবিশে য্র বরােত uেlখ কেরিছলাম েয, মহানবী
(সা:)-eর সােথ েpম-pীিত o ভালবাসার েসi unত মােন aিধি ত হবার কারেণ িতিন আlাh তা’লার
aিত িpয়ভাজন হেয়েছন। তঁার aগিণত iলহাম eকথার সাkয্ বহণ কের; যার মেধয্ আরবী, uদূর্ eবং
ফারসী iলহাম anভূর্k রেয়েছ। গত খুতবায়o আিম uেlখ কেরিছ, আlাh তা’লা কতক কুরআেনর
আয়াতাংশ তঁার pিত iলহাম কেরেছন। জামােত আhমদীয়ার জীবেন আগত pিতিট িদন eর সাkয্ pদান
কের েয, িন য় তঁার iলহাম সতয্ eবং িনি ত তঁার দাবীo সতয্ িছল। আlাh তা’লার pিত িমথয্া
আেরাপকারী িবেশষত: নবুয়েতর মত িমথয্া দাবীদার কখনo েরহাi েপেত পাের না। আlাh তা’লা sয়ং
পিবt কুরআেন ei aেমাঘ নীিতর কথা বণর্না কেরেছন। েযভােব পিবt কুরআেনর সূরা আl হাkা’র
আয়ােত বেলন,

ِ ََْ ﺾ
ۙاﻻﻗﺎوﻳ ْ ِﻞ
َ َّ ََوﻟ َ ْﻮ َﺗﻘ
َ ْﻮل َﻋﻠ َ ْ َﻨﺎ َﺑﻌ
ِ ْ ِ ﻣﻨﻪ
ِ َ ْ َ ََ
ِ ْ ﺑﺎﻟﻴﻤ
ۙﲔ
َ ُ ْ ﻻﺧﺬﻧﺎ

ِ ُ ْ ِ ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ
ﻮﺗﲔ
َّ ُ
َ ْ َ َ َ ﺛﻢ
َ ْ َ ْ ﻣﻨﻪ اﻟ
ِ َ
ٍ َ َ ﻣﻨﻜﻢ ِّﻣ ْﻦ
ﻋﻨﻪ َﺣﺎ ِﺟ ِﺰﻳ ْ َﻦ
ُ ْ َ اﺣﺪ
َ
ْ ُ ْ ﻓﻤﺎ
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aথর্:‘eবং েস যিদ েকান কথা িমথয্া রচনা কের আমােদর pিত আেরাপ করেতা, তাহেল িন য়
আমরা তােক ডান হােত ধৃত করতাম, aত:পর আমরা তার জীবন-িশরা েকেট িদতাম, তখন
েতামােদর েকui তঁার (আযাব) হেত তঁােক েঠিকেয় রাখেত পারেতা না।’ (সূরা আl হাkা: 45-48)
সুতরাং আlাh তা’লার pিত েয িমথয্া আেরাপ কের তার জনয্ eিট eকিট নীিতগত মাপকািঠ আlাh
বণর্না কেরেছন। হযরত মসীh মouদ (আ:)-o eেক আপন সতয্তার মাপকািঠ িহেসেব িনণর্য় কেরেছন।
িতিন (আ:) বেলন,
‘েখাদা তা’লা সতয্বাদীর আেরা eকিট পিরিচিত িনধর্ারণ কেরেছন আর তাহেলা, মহনাবী (সা:)েক বেলেছন, যিদ তুিম আমার pিত িমথয্া আেরাপ কেরা তাহেল আিম েতামােক ডান হােত ধৃত
করেবা। আlাh তা’লার নাম িনেয় িমথয্াদাবীকারী, pতারক কখনo সফল হেত পাের না বরং
ংস হেয় যায়। আিম েখাদা তা’লার oহী pকাশ কের আসিছ pায় পঁিচশ বছরকাল aিতবািহত
হেয়েছ। যিদ pতারণা হেতা তাহেল ei জািলয়ািতর শািssrপ িনজ pিতrিত রkার বয্বsা
েনয়া িক েখাদার জনয্ আবশয্ক িছল না? uপরnt আমােক শািs েদবার পিরবেতর্ আমার সমথর্েন
শত শত িনদশর্ন pকাশ কেরেছন আর আমােক সাহােযয্র পর সাহাযয্ কেরেছন। pব কেদর
সােথ erপ করা হয় িক? আর দাjালরা eমন সাহাযয্পু হয় িক? িকছুটা anত িচnা কেরা,
eমন েকান দৃ াn েদখাo। আিম দাবীর সােথ বলেত পাির েয, কখনo eমন দৃ াn খুঁেজ পােব
না। (আl হাকাম 7ম খn, নাmার:7, তািরখ 21েশ েফbrয়ারী,1903-পৃ: 8)
aনয্t িতিন (আ:) বেলন,
‘মহানবী (সা:)-eর জনয্ িবধান হেc, যিদ তুিম আমার pিত eকিট িমথয্া আেরাপ করেত
ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ * َوﻟ َ ْﻮ ﺗَﻘَ َّ َ ﺑﻌ
ِ ِ ََْ ﺾ
ِ ِ َ ْ ِ ﻣﻨﻪ
তাহেল আিম েতামার জীবন-িশরা েকেট িদতাম েযভােব اﻷﻗﺎوﻳﻞ
َ ْ َََ
ُ ْ ِ ﻷﺧﺬﻧﺎ
َ ْ َ ﻮل َﻋﻠ َ ْ َﻨﺎ
ِ ُ ْ ِ ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ
* ﻮﺗﲔ
َّ ُ আয়ােতর আেলােক কথা s হয়। আর eখােন িবগত চিbশ বছর ধের
َ ْ َ َ َ ﺛﻢ
َ َ ْ ﻣﻨﻪ اﻟ
pতয্হ েখাদার সােথ pতারণা চলেছ আর েখাদা sীয় িচরnন সুnত বা রীিত কাযর্কর করেছন না!
মnকমর্ eবং িমথয্ার uপর কখনo sায়ীভােব pিতি ত থাকা যায়না। eকপযর্ােয় মানুষ িমথয্া
পিরতয্াগ কেরi থােক। আমার sভাব িক eমনi েয, আিম িবগত চিbশ বছর ধের ei িমথয্ার
uপর pিতি ত আর aনবরত বেলi চলিছ আর eর েমাকািবলায় েখাদা তা’লা িন প
ু বেস
আেছন পরnt সবর্দা সমথর্েনর পর সমথর্ন িদেয় যােcন। ভিবষয্dাণী করা বা aদৃেশয্র jান
েথেক aংশ লাভ করা েকান সাধারণ oলীর জনয্o সmব নয়। ei িনয়ামত িতিনi ধু লাভ
কেরন িযিন মহাসmািনত েখাদার দরবাের িবেশষ সmােনর আসেন আসীন থােকন।’ (আl হাকাম
8ম খn, নাmার:19, তািরখ 10 েথেক 17i জুন,1904-পৃ:6)

hযূর বেলন, হযরত মসীh মouদ (আ:)-eেক েখাদার পk েথেক মেনানীত হবার মানদn িনrপণ
কেরেছন যা sয়ং আlাh তা’লা কতৃক
র্ িনধর্ািরত। সুতরাং ei মাপকািঠেত pেতয্ক সতয্বাদীেক যাচাi
করা uিচত। ‘আসoয়াদ আl আনসী’ বা ‘মুসায়লামা কাযয্াব’ eর পিরণিত iসলােমর iিতহােস িলিপবd
আেছ। eরপরo িক মুসলমানরা হযরত মসীh মouদ (আ:)-েক িমথয্া সাবয্s করেত বdপিরকর।
aতeব যারা পিবt কুরআেনর uপর ঈমান eেনেছ কমপেk তারা েযন আlাh তা’লার কালাম িনেয়
হািস-ঠা া করা েথেক িবরত থােক। হযরত মসীh মouদ (আ:) eকথা gেলা যারা মুসলমান হবার দাবী
করা সেto sয়ং আlাh তা’লার ei কালাম বুঝার েচ া কের না eবং সাধারণ মানুষেকo বুঝেত িদেত
চায় না তােদর uেdেশয্ বেলেছন। eরা েকবল বুঝারi দাবী কের না বরং ei কালােমর বুৎপিt aজর্ন
eবং eর সূk রহসয্াবলী aনুধাবেনর দাবী কের িকnt pকৃত কথা হেলা eরা না sয়ং বুঝেত চায় আর নাi সাধারণ জনতােক বুঝেত িদেত চায়।
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সুতরাং মুসলমানেদর িচnা করা uিচত o ভাবা uিচত। e হেc eকজন সতবাদী o িমথয্াবাদীেক যাচাi
করার মাপকািঠ। eকsােন aতয্n মিহমার সােথ ঐশী সাহাযয্ o সমথর্ণ eবং শtrেদর আkমেনর
িবrেd তঁার জনয্ আlাh তা’লা যেথ হবার িববরণ িদেত িগেয় িতিন (আ:) বেলন,
(pথেম মহানবী (সাঃ) eর কথা বেল পের িনেজর কথা বেলন) ‘sতর্বয্ েয, পঁাচ বার আঁ-হযরত
(সা:)-eর জীবেন aতয্n নাজুক aবsার সৃি হেয়িছল, জীবন নােশর সমূহ আশংকা েদখা
িদেয়িছল। মহানবী (সা:) যিদ আlাhর সতয্ রসূল না হেতন তাহেল িন য় তঁােক হতয্া করা
হেতা। pথম ঘটনা হেc: যখন মkার কুরায়শরা আঁ-হযরত (সা:)-eর ঘর েঘরাo কের েফেল
eবং কসম খায় েয, আজ আমরা aবশয্i তঁােক হতয্া করেবা। (2) িdতীয় ঘটনা হেc, যখন
কািফরেদর িবরাট eকিট দল পাহােড়র েসi gহার মুেখ িগেয় uপিsত হেয়িছল, েয gহার েভতর
হযরত আবু বকর (রা:)-সহ মহানবী (সা:) আtেগাপন কেরিছেলন। (3) তৃতীয় বােরর নাজুক
aবsা হেc, যখন মহানবী (সা:) oেহাদ-eর যুেdর ময়দােন িন:স হেয় পেড়িছেলন eবং
কািফররা তঁােক েঘরাo কের েফেলিছল আর তরবাির িদেয় তঁার uপর বhবার সমেবত আkমন
কেরেছ িকnt pিতবারi বয্থর্কাম হেয়েছ, eিটo eকিট িনদশর্ন িছল। (4) চতুথর্ হেc েসi ঘটনা
যখন eক ihদী নারী মাংেস িবষ িমিশেয় মহানবী (সা:)-েক তা েখেত িদেয়িছল। আর েসi িবষ
িছল েযমন তীb েতমিনi মারাtক eবং তা পিরমােণo িছল aতয্ািধক। (5) প ম বােরর
ঘটনাo িছল aতয্n িবপদjনক। যখন পারসয্ সmাট খসr পারেভজ আঁ-হযরত (সা:)-েক হতয্া
করার দৃঢ় সংকl কেরিছল eবং তঁােক েgফতার করার জনয্ ৈসনয্ েpরণ কেরিছল। eসব চরম
িবপদjনক aবsা েথেক আঁ-হযরত (সা:)-eর pােণ েবঁেচ যাoয়া eবং পিরেশেষ েসi সমs
শtrর uপর িবজয় লাভ করা eকথার eক শিkশালী pমাণ েয, িতিন (সা:) সতয্ িছেলন eবং
েখাদা তঁার সােথ িছল।’ (চশমােয় মা’েরফত, rহানী খাযােয়ন, 23তম খn-পৃ: 263-264)
eর বয্াখয্ায় হযরত মসীh মouদ (আ:) তঁার pিত আlাh তা’লার সাহাযয্ o সমথর্ণ েকমন িছল তা
uেlখ করেত িগেয় বেলন েয,
‘eিট বড়i আ েযর্র বয্াপার েয, আমার জীবেনo eমন পঁাচিট ঘটনা ঘেটেছ যােত সmান o pাণ
চরমভােব hমিকর সmুিখন হয়। (1) pথম েসi সময় যখন আমার িবrেd ডা: মািটর্ন kাকর্ হতয্া
মামলা দােয়র কেরিছল। (2) িdতীয় েসi সময় যখন পুিলশ আমার িবrেd grদাসপুেরর
aিতিরk কিমশনার জনাব ডুi সােহেবর আদালেত eকিট েফৗজদারী মামলা দােয়র কেরিছল।
(3) তৃতীয় েসi েফৗজদারী েমাকdমা যা েজhেলেমর করম dীন নামী eক বয্িk আমার িবrেd
দােয়র কেরিছল। (4) চতুথর্ েসi েফৗজদারী মামলা যা eকi করম dীন আমার িবrেd
grদাসপুের দােয়র কেরিছল। (5) প ম, েলখরােমর মৃতুয্র পর আমার গৃহ তlাশী করা
হেয়িছল eবং শtrরা আমােক হnারক সাবয্s করার জনয্ pাণাn েচ া কেরিছল িকnt eেদর
সকল ষড়যnt o dরিভসিn েভেs েগেছ।’ (চশমােয় মা’েরফত, rহানী খাযােয়ন, 23তম খn-পৃ: 263)
েদখুন! িতিন বেলন, আমার েনতা o মিনেবর দাসেt মসীh, নবী বা মাhদী হবার আমার েয দাবী রেয়েছ,
িবিভnভােব আlাh তা’লা তঁার সতয্ায়ন করেছন eবং সাদৃেশয্র মাধয্েমo আlাh তার pিত সমথর্ন
জািনেয়েছন। যিদo মিনেবর মিহমা aিতব uঁচ।ু িকnt িন াবান দােসর জনয্ দাসেtর কলয্ােণ আlাh
তা’লা যেথ হবার সাkর েরেখেছন।
eরপর হযরত মসীh মouদ (আ:)-েক েয আlাh তা’লা pিত পেদ পেদ সাহাযয্ o সমথর্ন িদেয়েছন তা
তঁার পিবt জীবেনর িবিভn ঘটনা েথেক sিবsাের তুেল ধেরেছন। পূেবর্ ডা: মািটর্ন kাকর্ সmিকর্ত
েমাকdমার uেlখ করা হেয়েছ eিট জামােতর iিতহােস খুবi pিসd েকননা, হযরত মসীh মouদ
(আ:)-eর িবrেd দােয়র করা e মামলায় িহnু, খৃ ান o মুসলমান সবাi সিmিলতভােব আঁতাত
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কেরিছল। e কািহনী aিত দীঘর্, আlাh তা’লা তঁােক িনেদর্াষ pমাণ কেরেছন। িকnt আlাh তা’লা
পিরহাসকারীেদর সােথ িকrপ বয্বহার কেরন বা যারা হািসিবdrেপর মনমানিসকতা রােখ তােদর সােথ
েকমন আচরণ কেরন তার eকিট দৃ াn ei েমাকdমার আেলােক তুেল ধরিছ। িতিন (আ:) বেলন,
‘pকৃতপেk েসi েখাদা মহা শিkশালী pবল পরাkেমর aিধকারী, যঁার pিত ভালবাসা o
িব sতার সােথ aবনত বয্িk কখনo িবন হয় না। শtr বেল েয, আিম আমার ষড়যেntর
েজাের তােক ংস করেবা eবং ফিnবাজ দৃঢ় pতয্েয়র সােথ বেল েয, আিম তােক িপ করেবা।
িকnt েখাদা বেলন, েহ িনেবর্াধ! তুi িক আমার সােথ যুd করিব? আমার িpয়েক লাি ত করিব?
আসেল যতkণ আকােশ েকান িসdাn না হয় পৃিথবীেত িকছুi হেত পাের না। আকােশ কাuেক
যতটা শিkশালী করার িসdাn হয় পৃিথবীেত তার তুলনায় েবশী শিkশালী হেতা পােরনা।’
যারা তঁােক লাি ত করেত েচেয়েছ িকভােব আlাh তা’লা তঁার eমন িবrdবাদীেদর লাি ত o aপমািনত
কেরেছন ei েমাকdমার পরবতর্ী িববরণীেত তা মসীহ মouদ (আঃ) eর ভাষায় নুন:
‘আিম ei মামলা uপলেkয্ েডপুিট কিমশনার সােহেবর আদালেত যখন তার সামেন uপিsত
হi েদিখ েয, েসখােন পূেবর্i আমার জনয্ েচয়ার রাখা হেয়েছ। েজলা জজ আমােক aতয্n
নমনীয় o সদয়ভােব েচয়াের বসার জনয্ iি ত কেরন। তখন েমাহাmদ েহােসন বাটালভী eবং
আেরা কেয়ক’শ মানুষ যারা আমার েgফতারী eবং লা না েদখার বাসনায় eেসিছল তারা
িবিsত হয় েয, আজেতা ei বয্িkর জনয্ aসmান eবং লা নার িদন হবার কথা। িকnt eেক েয
eকাn েsহ eবং ভালবাসার সােথ েচয়াের বসােনা হেয়েছ।’
িতিন বেলন,
‘আিম তখন ভাবিছলাম েয, আমার িবrdবাদীেদর জনয্ eিট েকান সামানয্ ক নয় েকননা,
তারা তােদর pতয্াশার িবপরীেত আদালেত আমার সmান েদখেছ। িকnt তােদরেক eরেচেয়o
েবিশ লাি ত করাi িছল েখাদার aিভpায়। সুতরাং ঘটনা যা ঘেট তা হেলা, িবrdবাদীেদর েনতা
েমৗলভী েমাহাmদ েহােসন বাটালভী েয আজ পযর্n আমার pাণ eবং সmােনর uপর আkমন
কের আসেছ েস আদালতেক িনি য়তা েদয়ার মানেস ডা: kাকর্ eর পেk সাkয্ িদেত আেস েয,
ei বয্িk সিতয্কার aেথর্ eমনi, তার পেk ডা: kাকর্েক হতয্ার জনয্ আbুল হামীদেক েpরণ
করা aসmব নয়। সাkয্ েদবার জনয্ আদালেত আসার পূেবর্ ডা: kাকর্ তার পেk েজলা জেজর
কােছ েজারদার সুপািরশ কের েয, iিন আহেল হাদীেসর eকজন নামকরা েমৗলভী তাi তঁােক
েচয়ার pদান করা pেয়াজন। িকnt েডপুিট কিমশনার বাহাdর আেবদন ম ুর কেরন িন। সmবত:
েমাহাmদ েহােসন e বয্াপারিট জানেতা না েয, তার েচয়ােরর কথা পূেবর্i utািপত হেয়েছ eবং
েচয়ােরর আেবদন গৃহীত হয়িন। eজনয্ যখন সাkয্ েদয়ার uেdেশয্ তােক েভতের েডেক
পাঠােনা হয়’ কাঠ েমাlারা েযমন সmােনর জনয্ লালািয়ত o আtmরী হেয় থােক ‘েস েভতের
আসামাti aতয্n ঔdেতয্র সােথ েডপুিট কিমশনার বাহাdর eর কােছ েচয়ােরর আেবদন কের।
কিমশনার সােহব বেলন, তুi আদলেত েচয়ার েপেত পািরস না তাi আিম েতােক েচয়ার িদেত
পাির না। পুনরায় িহতািহত jানশূনয্ হেয় লালসাবেশ েচয়ােরর আেবদন কের বেল, আিম েচয়ার
েপেয় থািক eবং আমার িপতা রিহম বখ্শo েচয়ার েপেতন। কিমশনার বাহাdর বেলন, তুi
িমথয্াবাদী! না তুu েচয়ার পাস আর না-i েতার বাপ রিহম বখ্শ েপত। আমােদর কােছ েতােক
েচয়ার েদয়ার জনয্ েকান িনেদর্শ েনi। তখন েমাহাmদ েহােসন বেল েয, আমার কােছ pমাণ
আেছ েয, লাট বাহাdর আমােক েচয়ার িদেতন। ei িমথয্া কথা েন িবচারক মেহাদয় aতয্n
রাগািnত হেয় বেলন, বকবক কিরস না, িপছেন িগেয় েসাজা দঁািড়েয় থাক। তখন েমাহাmদ
েহােসেনর pিত আমারo কrণা হেলা, েকননা তখন তার aবsা মৃতবৎ িছল। যিদ শরীর কাটা
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হেতা তাহেল হয়েতা eকিবnু রko পাoয়া েযেতা িকনা সেnহ হয় আর েস eমনভােব লাি ত
হয় যার নজীর সারা জীবেন েদেখিছ বেল আমার মেন পেড়না। eরপর হতভাগা িনrপায়, িনবর্াক
ভীত-ts িপছুহেট েসাজা দঁািড়েয় থােক। pথেম েস েটিবেলর িদেক ঝুঁেক িছল তৎkণাৎ েখাদা
তা’লার ei iলহাম আমার মেন পড়ল েয, ‘iিn মুিহনুন মান আরাদা iহানাতাকা’ aথর্াৎ েয
েতামােক লাি ত করেত চাiেব আিম তােক লাি ত করেবা। eিট েখাদার মুখ িন:সৃত বাণী। েসi
বয্িk মহােসৗভাগয্শালী েয eর pিত মেনািনেবশ কের।’
যারা হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর লা না েদখার aলীক sp েদখেতা, যারা ei েমাকdমার রােয়র
পর তঁার aসmান েদখেত েচেয়েছ, eবং uপহােসর সুেযাগ সnান কেরেছ তারা sয়ং eর লেkয্ পিরণত
হয়। e হেc আlাh তা’লার সাহাযয্ o সমথর্ন। বারাহীেন আhমদীয়া gn pকােশর পর তা পুিন:মূdেণর
সাহাযয্কেl িবিভn জেনর কােছ মসীh মouদ (আ:) বiিট kেয়র aনুেরাধ জানান িকnt ধৃ তা
pদশর্নকারী ভূপােলর নবাব িকভােব েখাদার শািs েপেয়েছন তা তুেল ধেরন। eরপর মুনশী eলাহী বখ্শ
তঁােক িমথয্াবাদী o pতারক সাবয্s করার dরিভসিn eঁেট িকভােব েখাদার শািsেত ধৃত হেয়েছন তার
িববরণ িদেত িগেয় hযূর বেলন, আপন-পর সবাi হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর চরম িবেরািধতা
কেরেছ িকnt পিরেশেষ হযরত (আ:)-i জয়যুk হেয়েছন েকননা িতিন িছেলন েখাদার মহাপুrষ। তঁার
আপন চাচােতা ভাi িমযর্া iমাম dীন eবং িমযর্া িনজাম dীনo তঁােক েহনsা করার পঁায়তারা কের সবর্শাn
হেয়েছ। e সmেকর্ েখাদা পূেবর্i তঁােক আরবী ভাষায় iলহাম কের জািনেয়িছেলন েয,
‘যঁাতা ঘুরেব eবং েখাদার তকদীর বা িসdাn pকাশ পােব। eিট েখাদার ফযল, যার pিতrিত
েদয়া হেয়েছ eবং eেক রদ করার ধৃ তা কােরা েনi। আিম আমার েখাদার কসম খািc! e
কথাi সতয্, eেত েকান বয্তয্য় হেবনা eবং eকাজ েগাপনo থাকেব না। আরo eকিট িবষয়
সৃি হেব যা েতামােক িবি ত করেব, eিট েসi েখাদার oহী িযিন সুuc আকাশসমূেহর েখাদা।
িনজ মেনানীত বাnােদর সােথ েয বয্বহার কের থােকন আমার pভু েসi েসাজাপথেক পিরতয্াগ
করেবন না, eবং িতিন তঁার েসসব বাnােদর ভুেলন না যারা সাহাযয্ পাবার েযাগয্, সুতরাং e
মামলায় তুিম pকাশয্ সফলতা লাভ করেব। িকnt েখাদার িনধর্ািরত সময় পযর্n e িসdােn িবলm
ঘটেব।’
e েমাকdমায় সামানয্ িবলm ঘটেলo েখাদা তা’লা তঁােকi সফলতা িদেয়েছন eবং পরাs কেরেছন
আlাhর রসূল eবং মসীh মouদ (আ:)-eর pােণর শtrেদর।
e pসে হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘পিরতাপ, erপ kমাগত বয্থর্তা সেto আমার িবrdবাদী েমৗলভীরা আমার সmেকর্ eতটুকুo
বুঝেত পারলনা েয, ei বয্িkর সমথর্েন সিতয্কার aেথর্ পদর্ার anরােল eকিট হাত আেছ, যা
তঁােক eেদর pিতিট আkমন হেত রkা কেরন। যিদ তারা হতভাগা না হেতা তাহেল বুঝেতা,
eিট eকিট েমা’েজযা (aেলৗিকক ঘটনা) েয, তােদর pিতিট আkমেনর সময় েখাদা আমােক
তােদর aিন হেত রkা করেলন েকবল রkাi কেরন িন বরং পূেবর্i রkা করেবন বেল aবিহত
কেরেছন।’ (হাকীকাতুল oহী-rহানী খাযােয়ন, 22তম খn-পৃ: 125)
পুনরায় িতিন (আ:) বেলন,
‘eিট adুত বয্াপার, ei রহসয্ েকu aনুধাবন করেত পাের িক েয, ei সব েলাকেদর দৃি েত
িমথয্াবাদী, pতারক eবং দাjাল আখয্ািয়ত হলাম আিম; িকnt েমাবাহালার সময় মারা পেড়
eরা। নাuযুিবlাh, েখাদাo িক ভুল কের থােকন? eমন েনক েলাকেদর uপর েকন ঐশী
েkাধানল বিষর্ত হয়? মারাo পেড় আবার aপমান eবং লা নাo েদেখ!’ (হাকীকাতুল oহী-rহানী
খাযােয়ন, 22তম খn-পৃ: 238)
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িতিন (আ:) বেলন,
িনঃসেnেহ েমৗলবীেদর পk হেত pিতবnকতা সৃি করা হেয়েছ। তারা সেবর্াc েচ া করেছ েযন
মানুষ আমার pিত মেনােযাগী না হয়। eমনিক তারা মkা হেতo ফতoয়া আিনেয়েছ। pায়
d’শত েমৗলবী আমার িবrেd কুফরীর ফতoয়া pদান কের বরং oয়ােজবুল কতল (হতয্ার)
বেলo ফতoয়া ছািপেয় েদয় িকnt তারা িনেজেদর সকল pেচ ায় বয্থর্ o িবফল হয়।........যিদ
e কাজ মানুেষর হেতা তেব েতামােদর িবrdাচারণ করার eবং আমােক িবনাশ করার জনয্ eত
ক করার েকানi pেয়াজন িছল না বরং আমােক মারার জনয্ েখাদাi যেথ িছেলন।’ (হাকীকাতুল
oহী-rহানী খাযােয়ন, 22তম খn-পৃ: 262-263)

hযূর বেলন, আিম তঁার জীবন চিরত েথেক কেয়কিট ঘটনা eখােন uপsাপন করলাম, িকnt aগিণত ঘটনা
রেয়েছ যা তঁার জীবিন eবং জামােতর iিতহাস েথেক জানা যায়। তঁার মৃতুয্র পরo যখনi তঁার জামােতর
িবrেd েকান িফৎনা মাথাচাড়া িদেয়েছ আlাh তা’লা জামাতেক সাহাযয্ কেরেছন। eর কুফল েথেক
জামাতেক িনরাপদ েরেখেছন। হযরত মসীh মouদ (আ:) েয জামাত pিত া কেরেছন তা িবে র pিতিট
েদেশ aনবরত unিত করেছ। িবিভn েদেশ িবেরািধতা o সরকারী িবিধিনেষধ থাকা সেto আlাh
তা’লার ফযেল তঁার জামাত িবsৃিত লাভ করেছ।
eরপর hযূর বেলন, eখােন আিম আেরা eকিট কথা s করেত চাi। গত খুতবায় আিম বাহাulাhর
কথা বলেত িগেয় বেলিছলাম েয, নবুয়েতর eক দাবীদার দnায়মান হেয়েছ। সিতয্কার aেথর্ বলা uিচত
িছল েয, eকজন দাবীকারক দnায়মান হেয়েছ। যিদ eিট ধেরo েনয়া হয় েয, েস নবুয়েতর দাবী কেরেছ
তবুo আlাh তা’লার সাহাযয্-সমর্থর্ন তার সােথ িছলনা। eকথার যতটুকু সmকর্ আেছ, বাহাiেদর েভতর
eবং বাহাi বi-পুsক o িলটােরচাের তার নবুয়েতর দাবী েদখা যায়না; eসmেকর্ sরণ রাখা uিচত েয,
e ধারণা ভুল েকননা তার সnানেদর মেধয্ েথেক েকu েকu eমনo আেছ যারা বেল েয, িতিন নবী,
কুতবু বা oলীulাh িছেলন িকnt িতিন েখাদা হবার দাবী কেরন িন। িকnt বাsিবক পেk বাহাulাhর
িনেজর শিরয়ত যা ছাপা হয়িন বা apকািশত তােত তার েখাদা হoয়ার দাবীi েদখা যায়। তার নবুয়েতর
দাবী িছলনা িকnt আসল কথা হিcল, তেকর্র খািতের যিদ তার নবুয়েতর দাবী েমেনo েনয়া হয় তাহেলo
আlাh তা’লার সমথর্ন েসখােন pদিশর্ত হয়িন। e কথাgেলা বলার কারণ হেলা, আজকাল েকান েকান
sােন আhমদীেদর বাহাiেদর সােথ তুলনা করা হয় আর বলা হয় েয, eরা uভয়i িমথয্া। ekেt sরণ
রাখেত হেব েয, eকিদেক হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর সােথ েখাদার সমথর্ন রেয়েছ aপরিদেক
বাহাiেদর েবলায় েস সমথর্ন েদখা যায়না আর যিদ eরা pতারণার আ য় না েনয় তাহেল েদখেবন েয,
তার আসল বi যা ‘আকদাস’ নােম তার রিচত শিরয়ত gn তােত েস িনেজেক মা’বুদ বা েখাদা হoয়ার
দাবীকারক বেল uপsাপন কেরেছ। তাi িবষয় নবুয়েতর নয়; িকnt তা সেtto যারা বেল েয, িতিন নবী
িছেলন, েযমন তার কতক মানয্কারীo বেল থােক, e েবলায়o আমরা তার পেk েখাদার েকান সমথর্ন
েদিখনা।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা নবীেদর সmেকর্ বেলেছন, যিদ তারা িমথয্া দাবী কের আমার নােম বেল েয,
আিম তােদর েpরণ কেরিছ বা তােদর uপর আমার বাণী নািযল হেয়েছ আিম তােদর ধৃত কির eবং
জীবন-িশরা েকেট েদi িকnt যারা েখাদা হoয়ার দাবীদার তােদর সmেকর্ বেলন িন েয, আিম তােদর ধৃত
করেবা eবং e পৃিথবীেত ংস করেবা বরং বেলন েয,

ِ ِ ْ ِ ﻳﻘﻞ
ِ ْ ِ ْ َ ﻓﺬﻟﻚ
ٖ ِ اﻟـﻪ ِّﻣ ْﻦ
 َ ْ ِ ِ ّٰ ﳒﺰى
اﻟﻈﻠﻤﲔ
ؕ َ َّ َ َ ﳒﺰﻳﻪ
َ ِ ٰ َ ﺟﻬـﻨﻢ
َ ِ ٰ َ دوﻧﻪ
ْ ِ ْ َ ﻛﺬﻟﻚ
ْ ُ ٌ ٰ ْۤ ﻣﻨﻬﻢ ِّاﱏ
ْ ُ ْ ُ َّ َوﻣَ ْﻦ
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aথর্: ‘eবং তােদর মধয্ হেত েয েকu eকথা বলেব, িন য় ‘িতিন বয্তীত আিম মা’বুদ,’ তাহেল
আমরা erপ বয্িkেক pিতফেল জাহাnাম দান করেবা। বstত: যািলমেদরেক আমরা erপ
pিতফলi িদেয় থািক।’ (সূরা আl আিmয়া: 30)
েখাদা হবার দাবীকারকেদর জনয্ আlাh তা’লা মৃতুয্র পর শািs েরেখেছন। aতeব আlাh তা’লা েযখােন
সতয্ নবীেদর সমথর্ন o সাহাযয্ জুিগেয় থােকন, তােদর জনয্ িনদশর্ন pকাশ কের থােকন পkাnের িমথয্া
নবুয়েতর দাবীকারকেদর ধৃত কেরন, িমথয্া দাবীকারকেদরেক e পৃিথবীেত লাি ত কেরন। েখাদা হবার
দাবীকারকেদর জনয্ মৃতুয্র পর জাহাnােম aিg িনধর্ািরত কের েরেখেছন। েখাদা আমােদর সিতয্কার
eকtবাদী eবং তঁার েpিরত রসূেলর কােমল আনুগেতয্র েতৗফীক দান কrন; েখাদা তা’লা েযন
আমােদরেক sীয় রহমত o ফযেলর চাদের সদা আবৃত রােখন eবং আমােদরেক kমাগত ভােব িনজ
ৈনকটয্ দান কrন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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