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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.) েখাদা তা’লার েসi বীরপুrষ যঁােক sয়ং আlাh
তা’লা ‘জারীulাh’ বেল সেmাধন কেরেছন। েখাদা তা’লা তঁােক e uপািধ eজনয্ দান কেরেছন, কারণ আlাh
তা’লার কৃপায় িশ কাল েথেকi মহানবী (স.) eবং iসলােমর pিত ভালবাসায় আlাh তা’লা তঁার hদয় ভের
িদেয়িছেলন। িতিন iসলােমর pিতরkা করার েকান সুেযাগ হাতছাড়া করেতন না। সকল ধমর্ সmেকর্ তঁার
(আ.) যেথ পড়ােশানা eবং গভীর jান িছেলা। pেতয্ক ধেমর্র েমাকািবলায় iসলাম ধেমর্র ে t pমাণ
করার জনয্ িতিন pিতমুহূতর্ বয্s থাকেতন। যখন ভারেত ী ান িমশনারীেদর েদৗরাtয্ েবেড় িগেয়িছল eবং
iসলাম o eর পিবt pিত াতার িবrেd তারা শত শত পুsক রচনা করা হেয়িছল। েস যুেগ aসংখয্ িলফেলট
eবং িবjাপন িবতরণ করা হেয়িছল আর egেলা মুসলমানেদরেক ী ান হেত বাধয্ করিছল। uপরnt eমন
aসংখয্ মুসলমান িছল যারা ী ান হয়িন িঠকi িকnt তােদর মন-মিsে iসলামী িশkার িবrেd সেnহ
দানা বঁাধেত আরm কের। eরপর ী ানেদর erপ আkমেণর পাশাপািশ আযর্ বা bাk সমাজ aতয্n েজাের
েসাের আেnালন আরm কের। তখন মুসলমানেদর aবsা eমন িছেলা েয, aনয্ ধেমর্র েমাকািবলা করার
পিরবেতর্ তারা eেক aপেরর িবrেd কুৎসা eবং কুফির ফেতায়া pদােন বয্s িছেলা। তখন iসলােমর চরম
dদর্শা েদেখ যিদ সিতয্কােরi েকu িচিnত হেয় থােকন eবং iসলােমর pিতরkা করেত চাiেতন তাহেল
িতিন িছেলন হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী (আ.)। iসলােমর িবrেd েযসব আkমণ হিcল তা
pিতহত করার জনয্ তখন িতিন eকিট gn pণয়ন কেরন। eর নাম ‘বারাহীেন আহমদীয়া’। eেত িতিন পিবt
কুরআনেক ‘ঐশী কালাম’ eবং সবিদক েথেক পূণর্া gn িহেসেব uপsাপন কেরেছন। aনুrপভােব মহানবী
(সা:)-eর নবুয়ত eবং তঁার ে t pমাণ কেরেছন eবং aখnনীয় দলীল dারা pমাণ কেরেছন। iসলাম
িবেরাধী সকল ধমর্েক eটা pকিmত কের তুেলিছল।
eরপর hযূর (আi.) বেলন, iসলােমর pিতরkাকেl eবং iসলােমর aনুপম েসৗnযর্ বণর্নায় হযরত মসীh
মouদ (আ.) ‘বারাহীেন আহমদীয়া’ gেn েয নতুন পdিত aবলmন কেরেছন তা েদেখ aেনক মুসলমান
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uলামা িবি ত হেয়েছন eবং eর যেথ মূলয্ায়ন কেরেছন। িকnt যখন িতিন (আ.) িবjাপনািদর মাধয্েম
iসলােমর বাণী আেরা বয্াপকভােব pচার o pসার কেরন তখন মুসলমানেদরo eকিট ে ণী তঁার িবেরাধী
হেয় যায় eবং aমুসলমানেদর সােথ হাত িমিলেয় তঁার চরম ৈবিরতা আরm কের। িতিন েসযুেগ iসলােমর
বাণী কতটা আেবেগর সােথ পৃিথবীর িবিভn sােন েপঁৗিছেয়িছেলন তা তঁারi িন াবান সাহাবী হযরত েমৗলভী
আbুlাh সােনৗরী সােহেবর বরােত হযরত িমযর্া বশীর আহমদ সােহব eভােব বণর্না কেরেছন:
েস সময় িতিন (আ.) িবশ হাজার সংখয্ায় িবjাপন ছাপান eবং পৃিথবীর িবিভn pােn েস যুেগ
েযখােনi ডাক েযাগােযাগ িছেলা েসখানকার রাজা-বাদশা, সরকার, মntী, uপেদ া, েলখক, আেলমuলামা eবং নবাবেদর কােছ ei িবjাপন েpরণ কেরন। eিট েস যুেগর কথা যখন িতিন মসীh হবার
দাবী পযর্n কেরন িন বরং ধের িনন েয মুজািdদ িহেসেবi ei পয়গাম েpরণ কেরিছেলন। ei
িবjাপেন িতিন iসলােমর aনুপম েসৗnযর্ তুেল ধেরিছেলন। eটা সবর্জন িবিদত, aমুসলমানরা
iসলােমর িবrেd েযসব ast pেয়াগ করা সmব িছেলা তা সবi কেরিছল।
েযভােব আিম বেলিছ, েকান েকান মুসলমানo ঈষর্ার বশবতর্ী হেয় তােদর কথায় সায় িদেত আরm কের eবং
তঁার িবেরাধী হেয় oেঠ। যাiেহাক erপ পিরিsিতেত িতিন aতয্n েবদনার সােথ আlাh তা’লার কােছ েদায়া
কেরন, েহ েখাদা! আিম েতামার সবর্েশষ o পিরপূণর্ ধমর্ eবং েতামার eকাn িpয়ভাজন হযরত খাতামুল
আিmয়া (সা.)-eর pিতরkার জনয্ eসব করিছ। তাi েহ আlাh! তুিম আমায় সাহাযয্ কর eবং e েচতনা িনেয়
িতিন িচlাকশী করার িসdাn েনন। aথর্াৎ চিlশ িদন িনজর্েন িনভৃেত আlাh তা’লার কােছ িবেশষ েদায়া
কেরন, যােত েখাদা তা’লার কাছ েথেক iসলাম eবং আঁ-হযরত (সা.)-eর সতয্তার সমথর্েন িবেশষ িনদশর্ন
কামনা করা যায়। িচlাকশী েকাথায় করা হেব eজনয্ pথেম হযরত মসীh মouদ (আ.) iেsখারা কেরন
eবং jাত হন, ei িচlাকিশর sান হেc hিশয়ারপুর।
hযূর বেলন, হযরত মসীh মouদ (আ:) hিশয়ারপুর িনবাসী তঁার eকজন বnু েশখ েমেহর আলী সােহবেক
পt িলেখন, আিম d’মােসর জনয্ eখােন আসিছ। আমার জনয্ িনজর্ন eকিট বাসsােনর বয্বsা কrন, যােত
eকাn িনভৃেত সিঠকভােব েখাদা তা’লার iবাদত করা যায়। িতিন তঁার সাথীেদর eবং তােক (বnুেক) বেল
েদন, ei সময় েকu েযন আমার সােথ সাkাত না কের। েকান েমালাকাত হেব না। যােহাক েশখ সােহব তার
eকিট বাড়ী, যা শহেরর বাiের িছল eেত তঁার থাকার বয্বsা কের েদন। িতিন (আ.) 1886 সেনর 22েশ
জানুয়ারী িচlাকশীর uেdেশয্ েসখােন েপঁৗেছন eবং েসi বাড়ীর েদাতলায় থাকার িসdাn gহণ কেরন।
েযভােব আিম বেলিছলাম, িতিন আপন স ীেদরo বেল েদন, েযন তঁার সােথ েকu সাkাত না কের আর
তােদর মধয্ েথেকo েকu তঁার সােথ কথা না বেল। িকnt যখন খাবার-দাবার িনেয় আসেব তখন তঁার কেk
েরেখ িদেল, kুধা েপেল িতিন েখেয় িনেবন। েমাটকথা ei িচlার সময় আlাh তা’লা তঁােক aেনক কাশ্ফ বা
িদবয্দশর্ন েদখান। সুতরাং 1886 সেনর 20েশ েফbrয়ারী িতিন েসখান েথেকi eকিট িবjাপন pকাশ কেরন
আর তা িবিভn a েল েpরণ কেরন। eেত aেনক ভিবষয্dাণী িছেলা যা আlাh তা’লা তঁার জীবdশায় aতয্n
মিহমার সােথ পূণর্ কেরেছন eবং েকান েকানিট পেরo পূণর্ কেরেছন। েযেহতু জামােতর মেধয্ 20েশ
েফbrয়ারী uপলেkয্ pিতবছর eকিট জলসার আেয়াজন করা হয়, তাi আিম ei aংশ িনেয় eর grt eবং
কী মিহমার সােথ eটা পূণর্ হেয়েছ তা সmেকর্ িকছুটা আেলাকপাত করেবা। আজo কাকতালীয়ভােব 20েশ
েফbrয়ারী। আর িতিন (আ.) eিদেনi মুসেলh মouদ সংkাn ভিবষয্dাণী aথর্াৎ তঁার eক পুt সnােনর জn
eবং তার িবেশষt সmেকর্ ভিবষয্dাণী কেরিছেলন। েযভােব আিম pারেm বেলিছ, ei pিতrত পুেtর জn
সংkাn ভিবষয্dাণী েসi েদায়ার সময় আlাh তা’লার কাছ েথেক jাত হেয় িতিন কেরিছেলন, যখন িতিন
iসলােমর শtrেদর মুখ বn করার জনয্ আlাhর কােছ iসলাম eবং iসলােমর পিবt pিত াতা (সা.)-eর
সতয্তার িনদশর্ন কামনা কেরিছেলন। সুতরাং ei ভিবষয্dাণী েকান সাধারণ ভিবষয্dাণী নয়। বরং ei
ভিবষয্dাণী eবং ei ভিবষয্dাণীর সতয্ায়নকারীo e যুেগ iসলােমর ে t pিতপn করার eক jলn
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িনদশর্ন eবং eিটo আlাh তা’লার আ যর্ মিহমা! েয বছর হযরত মসীh মouদ (আ.) বয়’আত gহণ করার
aনুমিত লাভ কেরন aথর্াৎ 1889 সেনi ei ভিবষয্dাণীর সতয্ায়নকারী pিতrত পুto জn লাভ কেরন।
যাiেহাক হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ভাষায় ei ভিবষয্dাণীর বাকয্াবলী uপsাপন করিছ। িতিন েয
pচার িলিপ pকাশ কেরিছেলন eেত বেলন,
‘pথম ভিবষয্dাণী যা sয়ং ei aধম সmেকর্, আজ 20েশ েফbrয়ারী 1886 েমাতােবক 15i
জমািদuল আuয়াল, iলহামী কালাম সংেkেপ নমুনাsrপ েলখা হেc eবং eর িবsািরত পুsেক
িলিপবd করা হেব, iনশাআlাh তা’লা।’
িতিন (আ.) বেলন,
‘pথম ভিবষয্dাণী “(িবসিমlািহ তা’লা oয়া i’লািমিহ আযয্া oয়া জাlা) পরম কrণাময়, পরম
দাতা, মহা মিহমািnত েখাদা, িযিন সবর্শিkমান (জাlা শানুh oয়া আযয্া iসমুh) যঁার মযর্াদা মহা
েগৗরবময় eবং নাম aিত মহান”, িনজ iলহাম dারা সেmাধনপূবর্ক বেলনঃ আিম েতামােক ‘কrণার
eক িনদশর্ন’ িদিc তুিম েযভােব তা আমার কােছ েচেয়েছা। আিম েতামার সকrণ িনেবদন েনিছ
eবং েতামার েদায়াসমুহেক কrণার সােথ কবুল কেরিছ eবং েতামার সফরেক (hিশয়ারপুর o
লুিধয়ানার) েতামার জনয্ কলয্াণময় কেরিছ। সুতরাং শিk, দয়া eবং ৈনকেটয্র িনদশর্ন েতামােক
েদয়া হেc। ফযল eবং aনুgেহর িনদশর্ন েতামায় দান করা হেc। আর িবজয় o সফলতার চািব
তুিম pাp হেয়েছা। েহ মুযাফ্ফর (িবজয়ী)! েতামার pিত সালাম। েখাদা বেলেছন, যারা জীবন
pতয্াশী তারা েযন মৃতুয্র কবল হেত মুিk লাভ কের eবং যারা কবের েpািথত তারা েবর হেয়
আেস, যােত iসলাম ধেমর্র ে t eবং আlাহ তা’লার কালােমর মযর্াদা েলােকর কােছ সুpকািশত
হয় eবং সতয্ eর যাবতীয় আিশসসহ uপিsত হয় eবং িমথয্া eর যাবতীয় aকলয্াণসহ পলায়ন
কের। আর মানুষ বুেঝ েয আিম সবর্ শিkমান-যা icা কির, কের থািক eবং েযন তােদরo pতীতী
হয়, আিম েতামার সে আিছ eবং যারা েখাদার aিsেt asীকার কের eবং েখাদা o েখাদার ধমর্,
তঁার gn eবং তঁার পিবt রসূল মুহাmদ মুsফা (সা.)-েক asীকার কের eবং aসতয্ মেন কের
থােক, তারা েযন eকিট pকাশয্ িনদশর্ন pাp হয় eবং aপরাধীেদর শািsর পথ পির ার হয়। সুতরাং
তুিম সুসংবাদ gহণ কর, eক সুদশর্ন eবং পিবt পুt সnান েতামােক েদয়া হেব। eক েমধাবী পুt
তুিম লাভ করেব। েসi পুt েতামারi ঔরসজাত েতামারi সnান হেব। সু ী, পিবt পুt েতামার
েমহমান আসেছ। তার নাম আনমুয়ােয়ল eবং সুসংবাদ দাতাo বেট। তােক পিবtাtা েদয়া হেয়েছ
eবং িতিন েনাংরামী েথেক মুk। িতিন আlাhর নূর, তা আিশসপূণর্ যা আকাশ েথেক আগমন কের।
তার সােথ ‘ফযল’ (িবেশষ কৃপা) আেছ, যা তার আগমেনর সােথ uপিsত হেব। েস জঁাকজমক,
ঐ যর্ o েগৗরেবর aিধকারী হেব। েস পৃিথবীেত আসেব eবং তার স ীবনী শিk eবং ‘পিবt
আtার’ pসােদ বh জনেক বয্ািধ মুk করেব। েস কেলমাতুlাh-আlাhর বাণী। কারণ েখাদার দয়া
o সূk মযর্াদােবাধ তােক সmািনত বাকয্ dারা েpরণ কেরেছন। েস aতয্n ধীমান, pjাশীল,
hদয়বান eবং গাmীযর্শীল হেব। জাগিতক o আধািtক jােন তােক পিরপূণর্ করা হেব। েস িতনেক
চার করেব (eর aথর্ বুিঝিন)। েসামবার ভ েসামবার। সmািnত িpয় পুt। মাযহাrল আoয়ােল
oয়াল আেখের মাযহাrল হােk oয়াল uলা কা আnাlাহা নাযালা িমনাs সামােয়। (aথর্াৎ pথম eবং
েশষ িবকাশ, সেতয্র িবকাশsল o সুuc েযন আlাh আকাশ হেত aবতীণর্ হেয়েছ) তার আগমন
aেশষ কলয্াণময় হেব eবং ঐশী েগৗরব o pতাপ pকােশর কারণ হেব। েজয্ািত আসেছ, েজয্ািত।
েখাদা তােক তঁার সntি র েসৗরভ িনযর্াস dারা িসk কেরেছন। আমরা তার মেধয্ আপন rহ ফুঁেক
িদেবা eবং েখাদার ছায়া তার িশের থাকেব। েস শী শী বাড়েব eবং বnীেদর মুিkর কারণ হেব।
আর পৃিথবীর pােn pােn pিসিd লাভ করেব। জািতসমূহ তার কাছ েথেক আিশস লাভ করেব। তখন
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তার আিtক েকnd আকােশর িদেক uেtািলত হেব, oয়া কানা আমরাmাkিযয়া (aথর্াৎ eিটi আlাh
র aটল মীমাংসা)’। (iশেতহার, 20েশ েফbrয়ারী, 1886 iং)
hযূর বেলন, e হেলা েসi মহান ভিবষয্dাণী যা পূণর্ হবার জনয্ িতিন (আ.) আlাh তা’লার কাছ েথেক সংবাদ
েপেয় েঘাষণা কেরন,
‘নয় বছেরর মেধয্ ei পুt জn লাভ করেব eবং আিম যা বণর্না কেরিছ েস েমাতােবক aসাধারণ
gণসmn হেব।’
যিদ eর িবsািরত বণর্না করেত যাi তাহেল aেনক সময় েলেগ যােব তাi সংেkেপ বলিছ। ei ভিবষয্dাণীর
আেলােক যখন িতিন িবjাপন pকাশ কেরন eর িকছুিদন পর তঁার ঘের eকিট কনয্া সnান জn লাভ কের।
তার নাম িছেলা iসমত। eেত িবেরাধীরা aেনক ৈহ ৈচ আরm কের বেল, তঁার ভিবষয্dাণী িমথয্া pিতপn
হেয়েছ। িতিন (আ.) বেলন,
আিমেতা সময় িনধর্ারণ কের িদেয়িছলাম eকথা বিলিন েয aিচেরi জn িনেব।
যাiেহাক, পুনরায় িকছুিদন পর আেরক েছেল জn েনয় আর তার নাম বশীর রাখা হয় eবং তােক বশীর
আuয়াল বলা হয়। িকnt িকছুকাল পর িশ কােলi েসo মারা যায়। তখনo িবrdবাদীরা pচn ৈহ ৈচ আরm
কের। বরং ei d সnান জেnর পূেবর্i যখন িতিন ভিবষয্dাণী কেরিছেলন তখন পিnত েলখরাম aতয্n জঘনয্
ভাষায় তঁার ভিবষয্dাণীর pিতিট বাকয্েক িমথয্া আখয্া িদেয় খnন কেরিছল। uদাহরণsrপ, ভিবষয্dাণীর
eকিট শdেকাষ হেc,
‘eক েমধাবী পুt তুিম লাভ করেব। েসi পুt েতামারi ঔরসজাত েতামারi সnান হেব।’
eর েমাকািবলায় েলখরাম িলেখিছল,
‘আমােকo েখাদা বেলেছন, েতামার বংশধারা aতয্l সমেয়র মেধয্i লুp হেয় যােব। সেবর্াপির িতন
বছর পযর্n pিসিd পােব, যিদ েকান পুt জno েনয় তাহেল েস রহমত নয় বরং dঃখ-েবদনার
িনদশর্ন হেব’।
নাuযুিবlাh। আেরা aেনক বকবক েস কেরেছ। হযরত মসীh মouদ (আ.) aতয্n েজাড়ােলা ভাষায় পিnত
েলখরােমর eসব ঔdtপূণর্ বkবয্ খnন কেরেছন।
12i জানুয়ারী 1889সেন ভিবষয্dাণীর িতন বছেরর মাথায় ei পুt জn gহণ কেরন eবং তঁার নাম িমযর্া
বশীর uিdন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। হযরত মসীh মouদ (আ.) 1894 সেন রিচত িনজ gn ‘িসrrল
িখলাফাh’েত িলেখন,
‘বশীর নােম আমার eক েছা িশ পুt িছল। (eখােন বশীর বলেত pথম বশীর eর কথা বুঝােনা
হেয়েছ) dধ খাoয়ার বয়েসi আlাh তা’লা তােক মৃতুয্ েদন। তখন আlাh তা’লা আমার pিত oহী
করেলন, আমরা েতামার pিত aনুgহsrপ তােক েফরত পাঠােবা, eকiভােব তার মা-o sেp
েদেখেছন, বশীর িফের eেসেছ আর বলেছ, আিম আপনার সােথ aতয্n ভালবাসার সােথ সাkাত
করেবা eবং হঠাৎ কের েছেড় চেল যােবা না। ei iলহাম o riয়ার পর আlাh তা’লা আমােক
আরo eকিট পুt সnান দান কেরন। তখন আিম বুঝলাম, সবর্jানী েখাদা সতয্ বেলেছন, েস-i
বশীর (pিতrত) eবং তার নামানুসাের আিম eর নাম বশীরi রাখলাম আর আিম eর মােঝ pথম
বশীেরর aবয়ব েদখেত েপলাম’। (িসrrল িখলাফাh-rহানী খাযােয়ন-8ম খn,পৃ: 381)
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eরপর hযূর ei ভিবষয্dাণীেত বিণর্ত grtপূণর্ কেয়কিট পেয়n িনেয় আেলাকপাত কেরন eবং তা পূণর্
হoয়া সmেকর্ িবিভn গণয্মানয্ a-আhমদীর সাkয্ তুেল ধেরন। হযরত মুসেলh মouদ (রা.) 1944 সেন
েখাদার পk েথেক jাত হেয় sয়ং িনেজেক মুসেলh মouদ বেল দাবী কেরন।
eকজন সmািনত a-আhমদী আেলম েমৗলভী সামীulাh খান ফাrকী সােহব পািকsান pিত ার পূেবর্
‘iযহাের হk’ শীষর্ক eকিট কলােম িলেখন:
‘িতিন [aথর্াৎ হযরত মসীh মouদ (আ:)] jাত হন, ‘আিম েতামার জামােতর জনয্ েতামার বংশধর
হেত eক বয্িkেক দnায়মান করেবা eবং তঁােক আমার ৈনকটয্ eবং oহীর মযর্াদায় ভুিষত করেবা
eবং তার মাধয্েম সতয্ unিত লাভ করেব eবং বh মানুষ সতয্ gহণ করেব।’ ei ভিবষয্dাণী পাঠ কর
eবং বারংবার পাঠ কর। eরপর ঈমানদারীর সােথ বেলা েয, ei ভিবষয্dাণী িক পূণর্ হয়িন? েয সময়
ei ভিবষয্dাণী করা হেয়িছল তখন বতর্মান খলীফা েকবলমাt িশ িছেলন eবং িমযর্া সােহেবর পk
হেত তােক খলীফা িনযুk করার েকান pকার oসীয়য্তo করা হয়িন বরং খলীফা িনবর্াচন করা
সাধারণ মানুেষর মতামেতর uপর েছেড় েদয়া হেয়িছল। aতeব যখন aিধকাংশ মানুষ হাকীম
নূরudীন (রা.)-েক খলীফা িহেসেব gহণ কের েনয় তখন িবেরাধীরা uপেরাk ভিবষয্dাণীেত বিণর্ত
বkবয্ িনেয় হািস-ঠা াo কেরেছ। িকnt হাকীম সােহেবর িতেরাধােনর পর িমযর্া বশীর uিdন মাহমুদ
আহমদ খলীফা িনযুk হন eবং eিট বাsবতা েয, তঁার যুেগ আhমদীয়াত যতটা unিত কেরেছ তা
িবsয়কর। sয়ং িমযর্া সােহেবর যুেগo আhমদীেদর সংখয্া খুবi al িছেলা, খলীফা নূরudীন
সােহেবর যুেগo েতমন েকান unিত হয়িন িকnt বতর্মান খলীফার সময় িমযর্াiয়য্াত িবে র pায়
সকল ভূখেn েপঁৗেছ েগেছ eবং aবsা বলেছ, আগামী আদম মারীেত িমযর্ায়ীেদর সংখয্া 1931 eর
তুলনায় িdgেণরo েবিশ হেয় যােব। uপরnt তার যুেগ িবrdবাদীেদর পk েথেক িমযর্াiয়য্াত
(আhমদীয়াত)-েক িনমূর্ল করার জনয্ যতটা সিmিলত pেচ া হেয়েছ iেতাপূেবর্ তা কখেনা হয়িন।’
eিট eকজন a-আhমদীর বkবয্। িতিন িকছুটা হেলo সতয্ িলখেত জানেতন, বতর্মান যুেগর uলামােদর মত
পুেরাপুির an িছেলন না।
‘েমাকটথা ভিবষয্dাণী aনুযায়ী তঁার বংশধর েথেক eক বয্িkেক জামােতর জনয্ দnায়মান করা হয়
eবং তার মাধয্েম জামাত িব য়করভােব unিত কের। eেত সুs ভােব pিতপn হয় েয, িমযর্া
সােহেবর ভিবষয্dাণী hবh পূণর্ হেয়েছ।’
eরপর pিতrত পুt সmেকর্ ভিবষয্dাণীেত eিটo বলা হেয়িছেলা,
‘যােত iসলাম ধেমর্র ে t eবং আlাh তা’লার কালােমর মযর্াদা েলােকর কােছ সুpকািশত হয়’
e বয্াপােরo a-আhমদীেদর সাkয্ নুন েয তারা িক বেলেছন। ‘জিমদার’ পিtকায় েমৗলভী জাফর আলী খঁা
সােহব িযিন pিসd মুসিলম েনতা eবং সুবkা িছেলন িতিন িলেখেছন,
‘কান খুেল েশান! েতামরা eবং েতামােদর সা পা রা িকয়ামত পযর্n িমযর্া মাহমুেদর েমাকািবলা
করেত পারেব না। িমযর্া মাহমুেদর কােছ কুরআন eবং কুরআেনর jান আেছ। েতামােদর কােছ eমন
িক আেছ?.......েতামরা কখনo sেpo কুরআন পড়িন...........িমযর্া মাহমুেদর কােছ eমন জামাত
আেছ যারা তঁার iশারায় তন-মন-ধন তঁার পদতেল uৎসগর্ করেত pstত।.......িমযর্া মাহমুেদর কােছ
মুবােlগ আেছ, িবিভn jােন aিভj মানুষ রেয়েছ। িবে র সকল েদেশ িতিন পতাকা েpািথত কের
েরেখেছন।’
eকজন pিসd সাংবািদক খাজা হাসান িনযামী েদহলভী তঁার (রা.) সmেn িলেখন,
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‘aিধকাংশ সময় aসুs থােকন িকnt েরাগ-বয্ািধ তার ৈদনিnন কমর্কােn েকানrপ বয্াঘাত সৃি
করেত পােরিন। িতিন pবল িবেরািধতার সময়o ঠাnা মাথায় কাজ কের sীয় েমাঘলী িবচkণতা
pমাণ কেরেছন। আর eিটo জানা কথা েয েমাঘলরা েনতৃt pদােনর িবেশষ kমতা রােখ,
রাজৈনিতক দূরদিশর্তা eবং ধমর্ীয় jান o pjায় বুৎপিt রােখ eবং যুd েকৗশলo জােন। aথর্াৎ
jান o কলেমর যুেd aিভj।’
hযূর (আi.) বেলন, eরপর ভিবষয্dাণীেত আেরকিট শdেকাষ িছেলা,
‘বnীেদর মুিkর কারণ হেব’
ei ভিবষয্dাণীo কত মিহমার সােথ পূণর্ হেয়েছ তা েদখুন! আজ আমােদর সmেকর্ বলা হয়, আমরা নািক
িজহাদ িবেরাধী, কা ীিরেদর িবেরাধী। িকnt হযরত মুসেলh মouদ (রা.) েয েচ া বা uেদয্াগ িনেয়িছেলন,
েস সmেকর্ িকছু তথয্ তুেল ধরিছ। কা ীেরর sাধীনতা আেnালন িতিনi আরm কেরিছেলন েকননা ‘aল
iিnয়া কা ীর’ নােম েয কিমিট বানােনা হেয়িছল eর েনতৃt pদােনর দািয়t তঁার uপর নয্s িছেলা। আর
aেনক বড় বড় মুসলমান েনতা ei কিমিটর সদসয্ িছেলন। েযমন, সয্ার জুলিফকার আলী খান, ড. iকবাল,
খাজা হাসান িনযামী, ৈসয়দ হাবীব, িবিভn পিtকার সmাদক eবং রাজনীিতিবদ pভৃিত। eেদর সবার
পরামশর্kেম হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.)-েক ei কিমিটর সভাপিত মেনানীত করা হয়। আlাh
তা’লার ফযেল eর মাধয্েম দীঘর্িদন ধের নূনয্তম মানবািধকার েথেক বি ত েসসব কা ীির মুসলমানেদরেক
sাধীনতা pদান করা হয়। মুসিলম েpস হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-র ei সুমহান কেমর্র sীকৃিত pদান
eবং তঁার ভূয়সী pশংসা করেত িগেয় eকথাo িলেখেছ,
‘েয যুেগ কা ীেরর aবsা aতয্n স ীণ িছেলা eবং তখন যারা ধমীয় মতিবেরাধ থাকা সেtto িমযর্া
সােহবেক সভাপিত মেনানীত কেরিছেলন তারা কেমর্র সফলতােক দৃি পেট েরেখ aিত utম িনবর্াচন
কেরিছেলন। েসসময় যিদ ধমর্ীয় মতাৈনেকয্র কারেণ িমযর্া সােহবেক মেনানীত না করা হেতা তাহেল
আেnালন পুেরাপুির বয্থর্ হেতা eবং ei জািত চরমভােব kিতgs হেতা।’
ৈসয়দ হাবীব সােহব eকজন pিসd সাংবািদক eবং লােহার েথেক pকািশত ‘িসয়াসত’ পিtকার সmাদক
আর ‘aল iিnয়া কা ীর’ কিমিটরo সদসয্ িছেলন। যখন হযরত মুসেলh মouদ (রা.) ei কিমিটর
সভাপিতর দািয়t েথেক পদতয্াগ কেরন তখন িতিন তার পিtকার 18i েম, 1933 eর সংখয্ায় িলেখন:
‘আমার jান মেত sীয় unত েযাগয্তা সেtto ড. iকবাল eবং মােলক বরকত আলী সােহব uভেয়
ei কাজ করেত সkম হেব না। ফেল িব বাসীর সামেন eিট সুs হেয় যােব, েয যুেগ কা ীেরর
aবsা েশাচনীয় িছেলা েসযুেগ যারা ধমর্ীয় মতাৈনকয্ সেtto িমরর্য্া সােহবেক সভাপিত িনবর্ািচত
কেরিছল তারা কেমর্র সফলতার pিত দৃি েরেখ সেবর্াtম কাজ কেরিছল। েসসময় ধমর্ীয়
মতিবেরােধর কারেণ িমযর্া সােহবেক যিদ িনবর্ািচত না করা হেতা তাহেল ei আেnালন সmূণর্rেপ
বয্থর্ হেতা eবং umেত মুসেলমার চরম kিত হেতা। আমার মেত, িমযর্া সােহেবর পদতয্াগ কিমিটর
জনয্ মৃতুয্তুলয্। সংেkেপ, আমােদর িনবর্াচেনর কারণ eখন িব বাসীর কােছ পির ার হেয় যােব।’
aথর্াৎ eখন বুঝা যােব েয কা ীর কিমিট কতটা কাজ করেত পাের আর eর বাsবতা িব েদেখেছ।
hযূর বেলন, কা ীরবাসীেক িতিন (রা.)-i বnীদশা েথেক মুিk কেরেছন। িতিন (রা.) sয়ং eর কািহনী
বেলেছন:
‘eকবার আমরা কা ীর িগেয়িছলাম। আমােদর কােছ যেথ মালপt িছেলা। তাi আিম eকজন
সরকারী aিফসারেক বললাম, আমােদর জনয্ eকজন কুলীর বয্বsা কrন। রাsা িদেয় eকজন েহঁেট
যািcল তােক েডেক বলল, eিদেক আস eরপর তার মাথায় মালপt তুেল েদয়া হয়। িকছুদূর যাবার
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পর েসiেলাক খুবi কািহল হেয় পেড়। আিম বললাম, কা ীিররােতা যেথ শিkশালী হয়। আর তুিম
েয মালপt বiেত পারেছা না। েস বলেলা, আিমেতা িনজ a েলর aেনক বড় eক জিমদার! আজ
আিম িবেয় করেত যািc। রাsা িদেয় েহঁেট যািcলাম আর েস েজার কের আমার মাথায় মালপt
চািপেয় িদেয়েছ। েযেহতু eেদর রাজt তাi আমরা টু শb পযর্n করেত পাির না। ei িছেলা
কা ীরবাসীর aবsা। ভােলা aবsাপn ঘেরর মানুষo eকজন সাধারণ সরকারী aিফসােরর সামেন
িকছু বলার kমতা রাখেতা না’।
hযূর বেলন, eরপর পািথর্ব o আধয্ািtক jান aথর্াৎ পিবt কুরআেনর jান সmেকর্ a-আhমদীেদর মতামত
কী? মািসক ‘িনগার’ পিtকার সmাদক আlামা িনয়ায ফেতhপুরী সােহব িলেখন,
‘তফসীের কবীেরর তৃতীয় খn বতর্মােন আমার সামেন আেছ। আর আিম aতয্n মেনােযােগর সােথ
তা aধয্য়ন করিছ। eেত েকান সেnহ েনi, কুরআন aধয্য়েনর eকিট ধারা িতিন সূচনা কেরেছন
eবং ei তফসীর িনজ বণর্নার িদক েথেক eেকবােরi pথম eকিট তফসীর যােত aতয্n
pা লভােব jান o iিতহােসর সমnয় ঘটােনা হেয়েছ। তঁার jােনর pখরতা, তঁার দূরদৃর্ি , তঁার
aসাধারণ anর্দৃি eবং িবচkণতা, তঁার যুিk-pমােণর েসৗnযর্ eর pিতিট বাকয্ েথেক সুs ভােব
pিতপn হয়। হায় পিরতাপ! আিম েকন e পযর্n aনবিহত িছলাম। হায়! আিম যিদ eর সবgেলা খn
েদখেত েপতাম। গতকাল সূরা hদ eর তফসীের হযরত লূত (আ.) সmেকর্ তঁার তফসীর পেড় মন
ِ َ ُ ’ َﻫর তফসীর করেত িগেয়
আনেn ভের েগেছ ফেল ei পt িলখেত বাধয্ হিc। িতিন ﺑﻨﺎﰐ
ِ َ َ ﺆﻻء
সাধারণ মুফাsেসরেদর েথেক পৃথক েয aননয্ মতামেতর aবতারণা কেরেছন তা িবচার করার
kমতা আমার েনi। েখাদা আপনােক দীঘর্ায়ু িদন।’
eরপর পিবt কুরআেনর jান সmেকর্ মoলানা আbুল মােজদ দিরয়াবাদী িলেখন:
‘কুরআন eবং কুরআনী jােনর িব ময় pচার eবং িতিন তঁার দীঘর্জীবেন বীরt eবং সাহিসকতার
সােথ িব বয্াপী iসলাম pচােরর জনয্ েয েচ া-pেচ া চািলেয় েগেছন আlাh তা’লা তঁােক eর utম
পুর ার িদন। jােনর আেলােক কুরআেনর সতয্তা eবং তttjান সmিকর্ত েয বয্াখয্া-িবে ষণ o
aনুবাদ িতিন কের েগেছন eরo eকিট unত o sাtntয্ ৈবিশ য্ রেয়েছ।’
পািথর্ব jােন পিরপূণর্ করা সmেকর্ sয়ং হযরত মুসেলh মouদ (রা.) িলেখন:
‘ভিবষয্dাণীর মমর্াথর্ হেc, িতিন পািথর্ব jান কােরা কাছ েথেক আহরণ করেবন না বরং েখাদার পk
েথেক তােক ei jান িশখােনা হেব।’
পুনরায় িতিন বেলন,
‘eখােন পািথর্ব jান বলেত aংকশাst eবং িবjান iতয্ািদ হেত পাের না। েকননা eখােন ‘পিরপূণর্
করা হেব’ e বাকয্ রেয়েছ যা সুs ভােব jাত কের, েখাদা তা’লার পk হেত তঁােক jান িশkা
েদয়া হেব। আর েখাদার পk হেত িবjান, aংকশাst eবং ভূেগাল pভৃিতর jান িশখােনা হয় না বরং
ধমর্ eবং কুরআন িশখােনা হয়। aতeব ভিবষয্dাণীর ei বাকয্ ‘তােক জাগিতক jােন পিরপূণর্ করা
হেব’ eর তাৎপযর্ হেc, তােক আlাh তা’লার পk হেত ধমর্ীয় jান eবং কুরআন িশখােনা হেব eবং
েখাদা sয়ং তার িশkক হেবন।’
পুনরায় িতিন (রা.) বেলন,
‘ei ভিবষয্dাণীেত িdতীয় সংবাদ যা েদয়া হেয়েছ তাহেলা, ‘তােক আধয্ািtক jােন পিরপূণর্ করা
হেব।’ আধয্ািtক jান dারা েসi িবেশষ jানেক বুঝায় যা আlাh তা’লার িবেশষt। েযমন:
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aদৃেশয্র jান, যা িতিন তঁার eমন বাnার িনকট pকাশ কেরন যার uপর িতিন ei পৃিথবীেত িবেশষ
েকান দািয়t নয্s কেরন। যdারা েখাদা তা’লার সােথ তঁার সmকর্ pকাশ পায় eবং তার মাধয্েম
মানুেষর ঈমান সেতজ করেত পােরন।’
আlাh তা’লা তঁােক িবিভn েয সংবাদ িদেয়েছন তাo aগিণত। e pসে িতিন (রা.) eকিট sেpর uেlখ
করেত িগেয় বেলন,
‘আমােক েসi যুd সmেn aবিহত করা হেয়েছ eবং তা আ যর্জনকভােব পূণর্ হেয়েছ (িdতীয়
িব যুেdর কথা)। eকবার sেp েদখলাম, আিম যুkরােজয্ িগেয়িছ eবং বৃিটশ সরকার আমােক
বলেছ, আপিন আমােদর েদেশর িনরাপtা িবধান কrন। আিম তােক বললাম, pথেম আমােক
েতামােদর সমরাst সmেকর্ জিরপ করেত দাo। eরপর বলেত পারেবা আিম েতামার েদেশর
িনরাপtা িনি ত করেত পারেবা কী-না। eরপর সরকার আমােক তােদর সমs যুd সmিকর্ত িবভাগ
েদখায় eবং আিম েসgেলা ঘুের ঘুের েদখেত থািক। aবেশেষ আিম বললাম, েকবল uেড়াজাহােজর
ঘাটিত রেয়েছ। যিদ uেড়াজাহাজ েপেয় যাi তেব আিম যুkরােজয্র িনরাপtা িবধােনর দািয়t পালন
করেত পারেবা। eকথা বলামাti েদিখ যুkরা হেত eকিট তারবাতর্া eেসেছ যার বkবয্ হেc:The American Government has delivered 2800 Aeroplanes to the British
Government aথর্াৎ ‘যুkরা সরকার বৃিটশ সরকারেক 2800 uেড়াজাহাজ িদেয়েছ।’ eরপর

আমার ঘুম েভে যায়।’

িতিন (রা.) বেলন,
‘e sp আিম েচৗধুরী জাফরulাh খান সােহবেকo িনেয়িছলাম। িকছুিদন পর আিম eকিদন
মসিজেদ বেসিছলাম। নলাম আমার েফান eেসেছ। িগেয় জানেত পারলাম, েচৗধুরী জাফরulাh
খান সােহব েফান কেরেছন। িতিন বলেলন, আপিন পিtকায় খবর পেড়েছন িক? আিম বললাম, না
পিড়িন। িতিন বেলন, আপনার sp পূণর্ হেয়েছ। eখনi eকিট সাকুর্লার eেসেছ যা pথেম সংি
দpের eেসিছল, eখন পt-পিtকায়o eেস েগেছ, যুkরা সরকার বৃিটশ সরকারেক 2800
যুdজাহাজ িদেয়েছ।’
hযূর বেলন, ‘েখাদার ছায়া তার িশের থাকেব’ ভিবষয্dাণীর e শbেকাষo বhবার িবিভnভােব পূণর্ হেয়েছ।
িতিন (রা.) বেলন,
‘েদখুন! আlাh তা’লা কীভােব ei iলহােমর সতয্ায়েন aনবরত আমােক িহফাযত eবং সাহাযয্
করেছন। e যাবৎ আমার uপর eমন েকান iলহাম aবতীণর্ হয়িন যার িভিtেত আিম বলেত পাির
েয, েকান মানুেষর হােত আিম মৃতুয্বরণ করেবা না। িকnt eিট আমার দৃঢ় িব াস, যতিদন আমার
কাজ aসmূণর্ থাকেব ততিদন েকu আমােক হতয্া করেত পারেব না। aনবরত আমার সােথ eমন
ঘটনা ঘেটেছ, মানুষ আমােক হতয্া করেত েচেয়েছ িকnt আlাh তা’লা তঁার aপার কৃপায় তােদর
আkমণ হেত আমােক িনরাপদ েরেখেছন।’
hযূর বেলন, ভিবষয্dাণীেত আেরকিট িবষয় িছেলা, ‘পৃিথবীর pােn pােn pিসিd লাভ করেব’। আlাh তা’লার
aপার কৃপায় e ভিবষয্dাণীo হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-র যুেগ aতয্n মিহমার সােথ পূণর্ হেয়েছ eবং
পৃিথবীেত aেনকgেলা িমশনহাuস pিতি ত হয়। তঁার যুেগ িসেলান, মিরশাস, সূমাtা, জাভা, ে টস
েসেটলময্াnস, চীন, জাপান, েবাখারা, রািশয়া, iরান, iরাক, িসিরয়া, িফিলিsন, িমসর, সুদান, আিবিসনীয়া,
েচেকােsাভািকয়া, েপালয্াn, আলবািনয়া, যুkরা , যুেগাsািভয়া, আেজর্িnনা iতয্ািদ pায় 34/35 িট েদেশ
িমশনহাuস pিতি ত হয় eবং iসলাম pচার ছিড়েয় পেড়। (পরবতর্ীেত aবশয্ েবশ িকছু িমশনহাuস বno
হেয় যায়। িতিন (রা.) বেলন,
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‘eভােব সহs সহs সদাtা আমার pেচ ায় iসলাম gহণ কেরন eবং আমার মাধয্েম iসলাম o
আhমদীয়ােতর েয pচার o pসার হেয়েছ তা পুেরা িব াবাসী aবিহত আেছ।’
ei ভিবষয্dাণীর ে t বণর্না করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘েচাখ খুেল েদখা uিচত, eিট ধু eকিট ভিবষয্dাণীi নয় বরং eিট eকিট মহান ঐশী িনদশর্ন যােক
মহা pতাপশালী েখাদা পরম মমতাশীল o আমােদর িpয় নবী মুহাmদ (সা.)-eর সতয্তা o ে t
pমােণর জনয্ pকাশ কেরেছন eবং সিতয্কার aেথর্ eটা মৃতেক জীবn করার েচেয়o শতgণ unত
পিরপূণর্, ে eবং utম িনদর্শন। েকননা মৃতেক জীিবত করার aথর্ হেc, েখাদার দরবাের েদায়া
কের eক সদাtা কামনা করা। aপার কrণা eবং aনুgহ বশত হযরত খাতামুল আিmয়া (সা.)-eর
aনn আিশস o কলয্ােণ আlাh তা’লা ei aধেমর েদায়া কবুল করত eমন বরকতময় rহ
েpরেণর pিতrিত িদেয়েছন, যার পািথর্ব o আধয্ািtক কলয্াণ েগাটা িবে pসার লাভ করেব।
যিদo ei িনদশর্ন মৃতেক জীিবত করার তুলয্ মেন হয় িকnt aিভিনেবশ সহকাের দৃি িদেল জানা
যােব েয, ei িনদশর্ন মৃতেক জীবn করার েচেয় শতgণ ে য়। মৃেতর আtাo েদায়ার মাধয্েমi
pতয্াবতর্ন কের আর esেলo েদায়ার মাধয্েম eকিট rহ কামনা করা হেয়েছ। িকnt েসi rh আর
ei rেহর মেধয্ লk েkাশ বয্বধান রেয়েছ। যারা মুসলমানেদর মেধয্ লুkািয়ত মুরতাদ তারা
মহানবী (সা:)-eর মু’েজযাসমূহ িবকিশত হেত েদেখ আনিnত হয় না বরং তারা eমন েকন হল বেল
চরম dঃখ পায়।’
সবেশেষ hযূর বেলন, aতeব ভিবষয্dাণীর েpkাপট, grt eবং তdসংkাn িকছু ঘটনা আিম সংেkেপ
তুেল ধেরিছ eবং e ভিবষয্dাণীর শান o মযর্াদা কী তা আমরা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ei েশষ
udৃিতেত েনিছ। তাi আিম আশা করেবা, eখন েসসব আhমদী যারা ajানতার কারেণ িবিভn sান হেত
িচিঠপt িলেখন eবং কখেনা কখেনা eখােনo p কের থােকন। তারা p কেরন, আমরা মুসেলh মouদ
িদবস েকন পালন কির eবং aনানয্ খলীফার িদবস পালন কির না েকন? তােদর জনয্ eখন সুs হেয়
থাকেব েয, মুসেলh মouদ সংkাn ভিবষয্dাণীর িদনিট আমােদর ঈমানেক সেতজ করা eবং ei a ীকার
sরণ করার জনয্ uদযাপন করা হয়, আমােদর জীবেনর মূল uেdশয্ হেc iসলােমর সতয্তা eবং মহানবী
(সা.)-eর সতয্তা িবে র দরবাের pিত া করা। eিট তঁার জn বা মৃতুয্ বািষর্কীর িদন নয়। হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর েদায়া কবুল কের আlাh তা’লা তঁার বংশ েথেক eক বয্িkর জেnর িনদশর্ন
েদিখেয়িছেলন। aসাধারণ gণাবলীর aিধকারী িহেসেব যঁার uপর িব মােঝ iসলােমর সতয্তা pিতপn
করার দািয়t নয্s িছেলা eবং িতিন তা কেরেছনo। আর েনযােম জামােতর জনয্ eমন বয্বsাপনা pবতর্ন
কেরেছন যার uপর পদচারণা কের পরবতর্ীেত আগমনকারীরাo unিতর েসাপান aিতkম করেত থাকেব।
সুতরাং eিদনিট আমােদরেক সবর্দা আমােদর দািয়t সmেকর্ সেচতন কিরেয় iসলােমর unিতর জনয্ sীয়
সামথর্ o েযাগয্তা pেয়ােগর pিত মেনােযাগ আকৃ কের eবং করা uিচত। eকিট িনদশর্ন পূণর্ হoয়া
uপলেkয্ jােনর sাদ uপেভাগ করাi যেথ নয়। আlাh তা’লা আমােদরেক eর েতৗফীক িদন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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