ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

اﻫﺪﻧﺎ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِّ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ أ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ ﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ 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)
12i রিবuল আuয়াল মহানবী (সা.)-eর জnিদন যা d-িতন িদন পূেবর্ aিতবািহত হেয়েছ। মুসলমানেদর
eকিট ে ণী aতয্n uৎসাহ o udীপনার সােথ e িদনিট uদযাপন কের থােক। পািকsানসহ পুেরা uপমহােদেশ
aেনেকi ei িদনিটেক যেথ grt িদেয় থােক। আমােদর িবrdবাদী eবং আপিtকারীেদর aেনেক আমােক
িলেখ আবার আhমদীেদরo িজেjস কের েয, আhমদীরা ei িদবসিট েকন যথােযাগয্ মযর্াদার সােথ পালন
কের না? তাi e pসে আজ আিম িকছুটা আেলাকপাত করেবা।
pকৃতপেk আhমদীরাi েয ei িদনিটর মূলয্ায়ন করেত জােন তা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েলখনীর
আেলােক সুs হেব। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর udৃিত uপsাপন করার পূেবর্ ঈেদ িমলাdnবী কেব
েথেক পািলত হেয় আসেছ, আর eর ঐিতহািসক পটভূিম কী-তাo আিম আপনােদর aবিহত করিছ।
মুসলমানেদর মেধয্o িবিভn িফরকা আেছ যারা ঈেদ িমলাdnবী uদয্াপেন িব াসী নয়। iসলােমর pথম িতন
শতাbী - যােক utম শতাbী বলা হয় - তখনকার মানুেষর মােঝ নবী আকরাম (সা.)-eর pিত েয ভালবাসা
েদখা েযত তা িছল সেবর্াc মােনর। তারা সবাi সুnত সmেকর্ সিবেশষ jাত িছেলন। মহানবী (সা.)-eর সুnত
eবং শিরয়েতর aনুবতর্ীতায় তঁারা সবেচেয় েবিশ আnিরক িছেলন। তা সেtto iিতহাস আমােদরেক eকথাi
বেল েয, েকােনা সাহাবী বা তােবঈ, সাহাবীেদর পরবতর্ী pজn যারা সাহাবীেদর েদেখেছন, তােদর যুেগ ঈেদ
িমলাdnবীর েকােনা uেlখ পাoয়া যায় না। িযিন eর pবতর্ন কেরেছন তার নাম হেc, আbুlাh িবন েমাহাmদ
িবন আbুlাh কাদাh। তার aনুসারীরা িনেজেদর ফােতমী বেল দািব কের eবং হযরত আলী (রা.)-eর আoলাদ
আখয্ািয়ত কের। বােতনী ধেমর্র pিত াতার সােথ eেদর সmকর্ িছল। বােতনী তারা, যারা িব াস কের েয,
শিরয়েতর কতক aংশ pকািশত আবার কতক aংশ apকািশত। uদাহরণsrপ, eরা বেল েয, েধঁাকা িদেয়
িবrdবাদীেক হতয্া করা ৈবধ, eধরেনন aেনক িব াস তােদর রেয়েছ। eরাi iসলােমর েভতর চরম পযর্ােয়র
িব’দােতর aনুpেবশ ঘিটেয়েছ, eেদর সূেti তা pচিলত হেয়েছ।
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aতeব সবর্pথম যারা ঈেদ িমলাdnবী aনু ান আরm কেরেছ তারা িছল বােতনী ধেমর্র aনুসারী। েযভােব তারা
eর pচলন কেরেছ তা িছল িনি তrেপ িব’দাত। 362 িহজরীেত িমশের তােদর শাসনকাল িছল বেল জানা
যায়। e ছাড়া তারা আেরা িবিভn িদেনর সূtপাত কেরেছ যা পালন করা হয়। েযমন, আ রা, ঈেদ িমলাdnবী,
িমলাদ হযরত আলী, িমলাদ হযরত হাসান, িমলাদ হযরত েহাসাiন, িমলাদ হযরত ফােতমাতুj জাহরা, রজব
মােসর pথম রাত, মধয্বতর্ী রাত, শাবান মােসর pথম রাত তারপর খতম eর রাত eবং রমযােনর সূেt িবিভn
aনু ান। আেরা aগিণত িদবস তারা পালন কের থােক যার ফেল iসলােম িব’দােতর pচলন হেয়েছ।
আিম বেলিছ েয, মুসলমানেদর েভতর eকিট ে ণী বা কতক িফrকা eমনo আেছ যারা eিট uদযাপন কেরন
না বরং ঈেদ িমলাdnবীেক িব’দাত বেল মেন কের। aপর ে ণী eমনভােব সীমাল ন কেরেছ যা চরম
বাড়াবািড়র শািমল। যাi েহাক, আমরা েদখেবা e যুেগর iমাম যঁােক আlাh তা’লা হাকাম o নয্ায়িবচারক
িহেসেব আিবভূর্ত কেরেছন, িতিন e pসে কী বেলেছন।
eক বয্িk হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর কােছ িমলাদ সmেকর্ p করেল িতিন (আ.) বেলন,
‘মহানবী (সা.)-eর জীবনচিরত আেলাচনা করা খুবi utম কাজ; বরং হাদীস েথেক pমািণত েয, নবী
eবং আuিলয়ােদর sরেণর ফেল রহমত বিষর্ত হয়। আর sয়ং েখাদা তা’লাo নবীেদর জীবনী িনেয়
আেলাচনা করােক uৎসািহত কেরেছন। িকnt যিদ eর সােথ eমন িব’দাত eর সংিম ণ ঘেট যার ফেল
েতৗিহদ বা েখাদার eকেt েকােনাভােব িবপিt েদখা েদয় তাহেল তা ৈবধ নয়। েখাদার মযর্াদা েখাদােক
eবং নবীর সmান নবীেক pদান কেরা। বতর্মান যুেগর েমৗলভীেদর েবশীর ভাগ কথাi িবদাত আর তা
েখাদার icা পিরপিn। যিদ িব’দাত না হয়, তাহেল তা (িমলাদ) ধু িহেতাপেদশ বা oয়াজ। মহানবী
(সা.)-eর আিবভর্াব, জn eবং মৃতুয্ িনেয় আেলাচনা করা পুেণয্র কাজ। আমরা িনেজেদর মনগড়া
শিরয়ত বা gn pণয়েনর aিধকার রািখ না।’ (মলফুযাত-3য় খn, পৃ: 159-160-নব সংsরণ)
eরা eভােবi িব’দােতর pচলন কের। যিদ মহানবী (সা.)-eর জীবনচিরত আেলাচনা করেত চাo তাহেল খুবi
utম। িকnt, কাযর্ত িমলােদর নােম কী করা হয়? বতর্মােন িবেশষভােব পািকsান o ভারেত, eসব জলসায়
জীবনচিরত আেলাচনার পিরবেতর্ েবিশর ভাগ েkেt রাজনীিতর চচর্া হয়।পরsেরর ধমর্ বা aপর িফrকার
েদাষ-trিট aথবা িছdােnষেণর কাজ করা হয়। পািকsােন েযসব জলসা কের তােত eমন েকােনা জলসা েনi
েযখােন মহানবী (সা.)-eর জীবনচিরত আেলাচনা কেরi eরা kাn হয়, বরং pেতয্ক sােনi আhমদীয়া
জামােতর িবrেd eবং হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর uপর চরম কদযর্পূণর্ o ঘৃণয্ aপবাদ আেরাপ করা হয়।
তঁােক আkমেণর লkয্sেল পিরণত কের।
সmpিত েমৗলভীরা রাবoয়ােত aেনক জলসা কেরেছ, িমিছল েবর কেরেছ। িকnt েসখান েথেক pাp িরেপােটর্
জানা যায়, েকবলমাt রাজৈনিতক sাথর্িসিd eবং আhমদীেদর িবrেd শtrতা আর িবেষাদগােরর জনয্i ei
জলসার আেয়াজন কেরেছ। e ধরেনর জলসার েকােনা মূলয্ েনi। মহানবী (সা.)-eর সtা েসi পিবt সtা,
িযিন ধরায় রহমাতুিlল আলামীন (সমg িবে র জনয্ রহমত) িহেসেব eেসেছন। িতিন শtrেদর জনয্o েকঁেদ
েকঁেদ েদায়া করেতন। হযরত আয়শা েথেক বিণর্ত েয,
eক রােত আিম জাgত হi। হযরত আয়শা েথেক নয় বরং aনয্ আেরকজন সাহাবী হেত বিণর্ত হেয়েছ,
মহানবী (সা.)-eর সােথ তার তাহাjুদ নামায পড়ার েসৗভাগয্ লাভ হয়। িতিন (সা.) নামােয aনবরত
ei েদায়াi করেত থােকন, ‘েহ আlাহ, ei জািতেক kমা কেরা eবং িবেবক-বুিd দাo।’
িকnt, বতর্মান যুেগর েমাlারা কী করেছ? eরা মহানবী (সা.)-eর জীবনাদেশর্র uপর আমল করার পিরবেতর্
কািদয়ানীেদর িবrেd (তােদর ভাষায় কািদয়ানী) aথর্াৎ আhমদীেদর িবrেd যত pকার েনাংরা ভাষা pেয়াগ
করা সmব তা করেছ eবং আhমদীেদর uপর aপবাদ আেরাপ করেছ। মহানবী (সা.)-eর জীবনাদশর্ িছল
erপ:
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eক যুেd েকােনা সাহাবী শtrেক ধরাশায়ী কেরন, েস (শtr) কেলমা পাঠ করা সেtto তােক হতয্া
করার কথা েন িতিন (সা.) বেলন, ‘তুিম িক তার hদয় িচের েদেখিছেল?’ িতিন eতটা রাগািnত হন
েয, েসi সাহাবী বেলন, ‘কেতা utম হেতা হেতা যিদ আিম আজেকর পূেবর্ মুসলমান না হতাম!’
িকnt eেদর কমর্ eর সmূণর্ িবপরীত। যাi েহাক e হেc তােদর কমর্, যা তারা করেবi।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ধারাবািহকতায় কী বেলন, তা আিম তুেল ধরিছ। িতিন (আ.) বেলন,
‘মহানবী (সা.)-eর জীবনী পযর্n আেলাচনা সীিমত রাখা খুবi utম কাজ েকননা eেত
ভালবাসা বৃিd পায় eবং তঁার আনুগেতয্র জনয্ eকিট েpরণা o আেবগ সৃি হয়। পিবt
ِ
ِ َ ِ ْ َواذْ ُﻛ ْﺮ ِﰲ
কুর’আেনo aনুrপ িবিভn ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ। েযভােব বলা হেয়েছ ﺮاﻫﻴﻢ
َ َ ْاﻟﻜﺘﺎب إِﺑ
িকnt জীবনােলkয্ বণর্নায় যিদ িবিভn pকার িব’দােতর সংিম ণ করা হয়, তাহেল তা হারাম
বা aৈবধ হেয় যায়।’
eরপর বেলন,
‘sরণ েরেখা, iসলােমর আসল uেdশয্ হেc েতৗহীদ। িমলাদ-মাহিফল eর আেয়াজকেদর
মেধয্ বতর্মােন aেনক িব’দােতর সংিম ণ েদখেত পাoয়া যায়। যdারা eকিট ৈবধ eবং
রহমতsrপ কমর্েক ন করা হয়। মহানবী (সা.)-eর জীবনচিরত আেলাচনা করা রহমেতর
কারণ। িকnt শিরয়ত বিহভূর্ত কমর্ eবং িব’দাত আlাh তা’লার icা পিরপnী। নতুন েকােনা
শিরয়েতর িভিt রাখার aিধকার আমােদর েনi িকnt বতর্মােন তা-i হেc। pেতয্ক বয্িk sীয়
icা েমাতােবক শিরয়তেক rপ িদেত তৎপর েযন sয়ং শিরয়ত pবতর্ন করেছ। e েkেto
সীমালংঘন বা ৈশিথলয্ pদশর্ন করা হেয়েছ। aেনেক ajতাবশত বেল, মহানবী (সা.)-eর
জীবনী িনেয় আেলাচনা করাi হারাম। নাuযুিবlাh। eিট তােদর িনবুর্িdতা। মহানবী (সা.)-eর
gণগানেক হারাম আখয্া েদয়া চরম ধৃ তা। েকননা, মহানবী (সা.)-eর সিতয্কার আনুগতয্
েখাদা তা’লার িpয়ভাজন হoয়ার মাধয্ম o pকৃত uপায়। আর sৃিতচারেণর মাধয্েমi
আনুগেতয্র েচতনা সৃি হয় eবং eর pিত েpরণা জােগ। েয বয্িk কাuেক ভালবােস েস তার
sৃিতচারণ কের। িকnt যারা িমলাদ পড়ার সময় দঁািড়েয় যায় আর মেন কের েয, মহানবী
(সা.) sয়ং eেস েগেছন’।
তােদর eিট ধৃ তা, িমলাদ-মাহিফল চলাকােল হঠাৎ দঁািড়েয় যায়। ভরা মজিলেস সবাi বেস আেছ
আর বkা বkৃতা িদেত িদেত বেল েয, মহনাবী (সা.) eেস েগেছন। ফেল বসা aবsা েথেক সবাi uেঠ
দঁাড়ায়। িতিন (আ.) বেলন,
‘মেন কের েয, মহানবী (সা.) sয়ং eেস েগেছন। eিট তােদর dঃসাহস। e ধরেনর েযসব
সভা aনুি ত হয়, তােত aেনক সময় েদখা যায়, েবিশরভাগ েসiসব মানুষ eেত aংশ
িনেয়েছ, যারা েবনামাযী।’
eমন মানুষ বেস থােক, যারা পঁাচ েবলা নামাযo পেড় না। বরং aেনক eমন েলাকo আেছ যারা
নামাযi পেড় না, েকবল ঈেদর নামায পেড়। eরাi মাহিফেল েযাগ েদয়। িতিন (আ.) বেলন,
‘েবশীর ভাগ eমন মানুষ েযাগদান কের যারা েবনামাযী, সুদেখার eবং মদয্পায়ী; e ধরেনর
জলসার সােথ মহানবী (সা.)-eর কী সmকর্? eরা েকবল িবেনাদেনর জনয্ সমেবত হয়। তাi
erপ ধারণা িনরথর্ক।
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েয বয্িk ক র oয়াহাবী eবং মহানবী (সা.)-eর মাহাtয্েক hদেয় sান েদয় না, েস eক
ধমর্হীন মানুষ। আিmয়া আলাiিহমুs সালামেদর সtাo eক pকার ঐশীবারী। তঁারা unত
মােনর আেলািকত সtা। তঁারা unত gণাবলীর সমি হেয় থােকন। তঁােদর মােঝ িব বাসীর
জনয্ কলয্াণ েথেক থােক। তােদরেক িনেজেদর মেতা মেন করা aনয্ায়।
আuিলয়া eবং নবীেদর pিত ভালবাসার ফেল ঈমানী শিk বৃিd পায়। হাদীেস eেসেছ,
মহানবী (সা.) বেলেছন, েবেহশত eকিট unত sান হেব আর আিম তােত থাকেবা। eকজন
সাহাবী িযিন তঁােক aতয্n ভালবাসেতন, িতিন eকথা েন কঁাদেত আরm করেলন আর
বেলন, hযূর আিম ‘আপনােক খুবi ভালবাসতাম’। িতিন বেলন, ‘তুিমo আমার সােথi
থাকেব।’
মহানবী (সা.) বেলেছন েয, আিম থাকেবা, eেত ei সাহাবী মেন কেরেছন, িতিন হয়েতা েসখােন
েযেত পারেবন না। িতিন (সা.) বেলন, তুিম আমােক ভালবাসেত তাi তুিমo আমার সােথi থাকেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘িdতীয় ে ণী, যারা মুশেরকেদর রীিত aবলmন কেরেছ, তােদর মােঝo েকােনা আধয্ািtকতা
েনi; তােদর মােঝ কবরপূজা ছাড়া আর িকছু েনi। তাi pকৃত কথা হেলা, মহানবী (সা.)-eর
sৃিতচারণেক েযভােব oয়াহাবীরা হারাম বেল, আমার দৃি েত তা নয় বরং আনুগেতয্র েpরণার
জনয্ তা আবশয্ক। েপৗtিলকতার আদেল যারা িবিভn িব’দােতর জনয্ eিট কেরন তা হারাম।’
(আl হাকাম 7ম খ , 11 সংখয্া-পৃ: 5, 24 মাচর্, 1903 ি sাb)

aনুrপভােব eক বয্িkর িচিঠর utর েলখােত িগেয় িতিন (আ.) বেলন,
‘আমার দৃি েত যিদ িব’দাত না হয় আর জলসা করা হয়, বkৃতা েদয়া হয়, মহানবী (সা.)-eর জীবনী
বণর্না করা হয়, মহানবী (সা.)-সmেকর্ সুলিলত কে িবিভn নযম পাঠ করা হয়, তাহেল e ধরেনর
জলসা খুবi utম eবং eমন জলসার আেয়াজন করা uিচত।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) কীভােব তঁার ভালবাসা o aনুরাগ pকােশর জনয্ জলসার আেয়াজন করেত চান বা
জীবনচিরত বণর্না করেত চান? িতিন বেলন,

ِ ْ ِإن ُﻛ
ﻮﱐ
ِ ﺗﺒﻌ
َّ ﻮن
ُ ِ َّ اﻪﻠﻟَ َﻓﺎ
َ ُّ ﺘﻢ ُﲢﺒ
ْ ُ ْ

যিদ আlাhেক ভালবাসেত চাo তাহেল েতামরা আমার আনুগতয্ কেরা।
eিট পিবt কুরআেনর আয়াত। িতিন (আ.) বেলন,
‘মহানবী (সা.) কখনo জীিবকার খািতের কুরআন পেড়েছন িক?’

বতর্মান সমেয়র েমৗলভীরা জলসা-মাহিফল কের eবং e ধরেনর িব’দাত কের েবড়ায়। কুর’আন পাঠ করা হয়
তারপর rিট িবতরণ করা হয়। বলা হয়, eিট িমলােদর rিট, তাi aতয্n বরকতময়। িতিন (আ.) বেলন,
আlাh তা’লা বেলন, ‘যিদ আlাhেক ভালবাসেত চাo তাহেল েতামরা আমার আনুগতয্ কেরা।’
মহানবী (সা.)-eর আনুগতয্ করার বয্াপাের েকাথাo হেত eিট pমাণ করা যােব িক েয, িতিন rিট সামেন েরেখ
কুরআন পাঠ কেরেছন?
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

‘যিদ িতিন eকবারo খাবার সামেন েরেখ কুরআন পাঠ করেতন তাহেল আমরা হাজার বার পড়তাম।
eকথা সতয্ েয, মহানবী (সা.) সুলিলত কে কুর’আন পাঠ েনেছন eবং তা েন িতিন েকঁেদেছনo,
ِ َ ُ ﺑﻚ ﻋ َ َ َﻫ
ِ َ ﺷﻬﻴﺪا
যখন আয়াত وﺟ ْ َﻨﺎ
َ ِ (সূরা আn িনসা: 42) নােযল হয় aথর্াৎ eবং েতামােকo ঐসব
ً ِ َ ﺆﻻء
েলাকেদর িবrেd সাkীrেপ uপিsত করেবা’
তখন eমন হয়। aতeব িতিন aবশয্i কুরআন নেতন eবং যখন e আয়াত আেস েয, িতিন সাkী হেবন, তা
েন িতিন কঁাদেত আরm কেরন। তঁার িবনেয়র unত মােন o আlাhর ভালবাসার কারেণ িতিন েকঁেদেছন,
আlাh তা’লা কীভােব তঁােক ei েমাকাম বা পদমযর্াদায় ভূিষত কেরেছন?
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
িতিন (সা.) কঁাদেত কঁাদেত বেলন, ‘থােমা, আমার আর নার শিk েনi।’
তঁােক সাkী িনযুk করা হেব েভেব িতিন হয়েতা িচিnত হেয় পেড়িছেলন। হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘সুnর কে র aিধকারী েকােনা হািফয েপেল আমােদর তার কাছ েথেক কুর’আন েশানার icা হয়।’
e হেc মহানবী (সা.)-eর aনুসরণ। eরপর িতিন িলেখন,
‘মহানবী (সা.) pিতিট কােজর utম দৃ াn sাপন কেরেছন, তা আমােদরo করা uিচত। সিতয্কার
মু’িমেনর জনয্ eিট aবগত হoয়াi যেথ েয, মহানবী (সা.) ei কাজ কেরেছন িক কেরন িন? যিদ না
ু ষ
কের থােকন তাহেল করার িনেদর্শ িদেয়েছন িক-না। হযরত ibাহীম (আ.) তঁার সmািনত পূবর্পr
।
িছেলন িকnt কী কারেণ িতিন তার িমলাদ পেড়ন িন?’
মহানবী (সা.) তঁার জnিদন পালন কেরন িন।
যােহাক, সারকথা হেলা, জnিদেন জলসা করা বা েকােনা aনু ােনর আেয়াজন করা িনেষধ নয়। িকnt শতর্ হেc,
eেত েকােনা pকার িব’দাত েযন sান না পায়। েযন মহানবী (সা.)-eর জীবনচিরত আেলাচনা করা হয়। আর
েকবল বছের eকিদনi হেত হেব eমনo নয়। sৃিতচারণ যিদ eমন হয়; যিদ েpমাsেদর জীবনচিরত বণর্না
করাi uেdশয্ হয়, তাহেল বছেরর িবিভn সময় ei জলসা করা েযেত পাের eবং করা uিচত। আর eিটi
আhমদীয়া জামাত কের আসেছ।
তাi, েকােনা eকিট িবেশষ িদন uপলেkয্ নয়, বরং সবর্দাi জীবনী বণর্না করা pেয়াজন। িকnt যিদ েকােনা
eকিট িবেশষ িদনেক িনধর্ারণo কের েনয়া হয় আর েসিদন জলসা করা হয়, মহানবী (সা.)-eর জীবনী িনেয়
আেলাচনা করা হয়, পুেরা েদেশ eবং েগাটা িবে o যিদ eমনিট হয়, তাহেলo েকােনা সমসয্া েনi। িকnt
েকােনাভােবi িব’দােতর সংিম ণ করা uিচত নয়। eমন ধারণা করা িঠক নয় েয, ei aনু ান েথেক আমরা েয
বরকত বা আিশস লাভ কেরিছ eরপর আমােদর আর েকােনা পুণয্কেমর্র pেয়াজন েনi। aেনেকর িচnা-ভাবনা
eমনi। বাড়াবািড় বা িশিথলতা েকােনাটাi কাময্ নয়।
aতeব আজ আিম aবিশ সমেয় হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েলখনীর আেলােক মহানবী (সা.)-eর
জীবেনর িবিভn িদক তুেল ধরেবা। যােত আমরাo eেক sীয় জীবেনর aংশ কের েনয়ার েচ া কির। তাহেলi
আমরা পিবt কুরআেনর েঘাষণানুযায়ী মহানবী (সা.)-eর আনুগতয্ কের েখাদার ভালবাসা লাভ করেবা। তখনi
আমােদর aপরাধ kমা করা হেব। তখনi আমােদর েদায়া gহণীয়তার মযর্াদা লাভ করেব।
aেনেক বেলন, মহানবী (সা.)-েক uিসলা বািনেয় েদায়া করা যােব িক? তঁার সুnেতর aনুসরণ eবং তঁার সােথ
ভালবাসার সmকর্ আlাh তা’লার সntি লাভ করার uিসলা বা মাধয্ম নয় িক? আযােনর পেরর েদায়ােতo
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eিটi িশখােনা হেয়েছ। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর েলখনীর েpkাপেট eকিট আয়ােতর িকছু aংশ আিম
iিতপূেবর্ পাঠ কেরিছ। পুেরা আয়াতিট হেc,

ِ ْ ﻗﻞ ِان ُﻛ
ِ
ِ ﻏﻔ
ِ ﻮن ّٰ َ ِﺗﺒﻌ
رﺣﻴﻢ
ُ َ ْ ُ ﻟـﻜﻢ ُذﻧ
ٌ ْ ُ َ واﻪﻠﻟ
َ ْ ُّ ﺘﻢ ُﲢﺒ
ٌ ْ َّ ﻮر
ْ ُ َ اﻪﻠﻟ َو َﻳﻐ ْﻔ ْﺮ
ْ ُ ْ ُْ
ُ ّٰ ﺒﻜﻢ
ُ ُ ْ ِ ْ اﻪﻠﻟ َ َﻓﺎ ّ ُ ْﻮﱏ ْ ُﳛ
ُ ّٰ َ ؕﻮﺑﻜ ْﻢ

aথর্: ‘তুিম বল, যিদ েতামরা আlাhেক ভালবােসা, তাহেল েতামরা আমার aনুসরণ কর; আlাho
েতামােদরেক ভালবাসেবন eবং িতিন েতামােদর সকল aপরাধ kমা করেবন।’ (সূরা আl iমরান: 32)

আমােদর যার aনুসরণ করেত হেব তঁার আমল বা কমর্ কীrপ িছল যা িতিন তঁার সাহাবীেদর সmুেখ pদশর্ন
কেরেছন িবিভn েরoয়ােয়েতর মাধয্েম আমােদর কােছ েপঁৗেছেছ। মহানবী (সা.)-eর uপর িব বাসী ei
aপবাদ আেরাপ কের েয, নাuযুিবlাh, িতিন পািথর্ব েভাগ িবলািসতায় সnােন মানুেষর uপর আkমণ কেরেছন
eবং িবিভn a লেক পদানত কের িনজ আিধপতয্ pিত া কেরেছন। তঁার পিবt সহধিমর্ণীেদর সmেকর্ িবিভn
বােজ কথা-বাতর্া আজকাল বলা হেc, বi-পুsক েলখা হেc। eমন কথা-বাতর্া েলখা হেয় থােক যা পড়েতo ভd
মানুেষর rিচেত বঁােধ। বরং আেমিরকােতi েয নতুন বi েলখা হেয়েছ তার সমােলাচনায় েকােনা eকজন ি sান
িলেখেছন, eিট eমন বােজ বi যা পড়েতo rিচেত বঁােধ।
eসব aপবাদ যা মহানবী (সা.)-eর pিত আেরাপ করা হেc তা েকান নতুন বয্াপার নয়। সকল যুেগ তঁার
পিবt সtার pিত aপবাদ আেরাপ করা হেয়েছ। যখন িতিন দািব কেরন তখনo কািফরেদর ধারণা িছল:
সmবত েকােনা পািথর্ব েলাভ-লালসার বশবতর্ী হেয় িতিন ei দািব কেরেছন। ফেল চাচার মাধয্েম তঁােক সংবাদ
পাঠােনা হেলা েয, আপিন আমােদর ধমর্ o আমােদর pিতমাসমূহ সmেকর্ কথা বলা পিরতয্াগ কrন eবং sীয়
ধেমর্র pচারo েথেক o িবরত েহান; িবিনমেয় আমরা আপনার েনতৃt মানেত pstত। আমােদর পািথর্ব শানশoকত সবi আপনার পদতেল uৎসগর্ করেত pstত আিছ। আমােদর ধন-সmদ o আরেবর সবেচেয় সুnরী
নারী আপনােক েদয়ার জনয্ pstত রেয়িছ। িতিন utর িদেয়েছন, যিদ eরা আমার ডান হােত সূযর্ eবং বাম
হােত চndo eেন েদয় তবুo আিম আমার দািয়t পালন হেত িবরত হেবা না। তােদর েদাষ-trিট তােদর সmুেখ
তুেল ধের তােদরেক সরল-সুদৃঢ় পেথ পিরচািলত করার জনয্i আিম আিবভূর্ত হেয়িছ। যিদ e জনয্ আমােক
মৃতুয্o বরণ করেত হয় আিম সানেn তা বরণ করেবা। e পেথ আমার জীবন uৎসিগর্ত। মৃতুয্ভয় আমােক e
কাজ েথেক িবরত রাখেত পারেব না। েকােনা pকার পািথর্ব pেলাভনo e পেথ েকােনা anরায় সৃি করেত
পারেব না।
বstবাদীরা সবর্দা তঁার ei কাজেক-যা েখাদা তা’লার খািতের িতিন করিছেলন eবং েখাদা তা’লার িনেদর্েশ
করিছেলন-পািথর্ব eবং iহেলৗিকক কাজ মেন কেরেছ। কািফররা তাi তঁােক pেলাভন েদিখেয়েছ। িকnt িতিন
কািফরেদর সকল pেলাভনেক pতয্াখান কের pমাণ কেরেছন, আিম ei পািথর্ব আরাম-আেয়শ o ধন-সmেদর
জনয্ লালািয়ত নi। বরং আিম েতা আকাশ o পৃিথবীর pভু-pিতপালেকর পk েথেক েpিরত হেয়িছ। সবর্েশষ
নবী িযিন সমg িবে eক o aিdতীয় eবং সবর্শিkমান েখাদার পতাকা u ীন করেবন। আlাh তা’লাo তঁার
pিত আয়াত aবতীণর্ কের তঁােক িদেয় ei কথা েঘাষণা কিরেয়েছন,

ِ ُ ﺻﻼ ِ و
ِ َ ْ رب
ِ ِ َ ﳏﻴﺎى
ۙﲔ
ُْ
َّ ِ ﻗﻞ
ُ َ ْ َ َ ان
َ َ َ َ ْ َ ﻧﺴ ْ َو
ٰ ّ ِ َ وﳑﺎ ِ ْ ّٰﻪﻠﻟ
َ ْ اﻟﻌﻠﻤ

aথর্: ‘তুিম বল, িন য় আমার নামায eবং কুরবানী-আমার জীবন o মরণ সবi আlাhর জনয্ িযিন
সমg জগেতর pভু-pিতপালক।’ (সূরা আl আn’আম: 163)
aতeব ei িছল তঁার েমাকাম বা পদমযর্াদা। আপাদমsক েখাদার ভালবাসায় িনমিjত হেয় সবিকছু িতিন লাভ
কেরিছেলন। পািথর্ব ধন-সmেদর তঁার েকােনা pেয়াজন িছল না। িতিন eক o aিdতীয় েখাদার রাজt েগাটা
িবে pিত া করেত েচেয়েছন আর eজনয্ িতিন সকল pকার dঃখ-ক সহয্ কেরেছন। িতিন িব বাসীেক
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বেলেছন, যিদ েতামরা aনn জীবন চাo তাহেল আমার আনুগতয্ কেরা। েসভােব নামায পড়ার eবং েসi মান
aজর্ন করার েচ া কেরা যার দৃ াn আিম sাপন কেরিছ। iবাদেত িনমg হoয়ােতi জীবেনর িন য়তা। আর
তয্াগের মাধয্েম আসল মৃতুয্র পূেবর্ েসi মৃতুয্ বরণ কেরা যার unত মান আিম pিত া কেরিছ। eর ফেল মৃতুয্র
পর eক aনn জীবন আরm হেব, যা মানুষেক েখাদার িpয়ভাজন করেব।
নামায o কুরবানীর েসi সুuc মান িতিন aজর্ন কেরিছেলন যা তঁার মােঝ জীবন o মরেণর নতুন েচতনার জn
িদেয়িছল। আর আlাh তা’লা তঁােক িদেয় েঘাষণা কিরেয়েছন, আমােক কীেসর pেলাভন েদখাc? আমােক
যুলুম-িনযর্াতেনর েকাn ভয় েদখাc? আমার pিতিট কমর্i আমার েখাদার জনয্। যার সবিকছু েখাদার হেয় যায়
তার জনয্ পািথর্ব জীবন o মৃতুয্র েকােনা মূলয্i েনi।
আিম বেলিছ, ei েঘাষণা কের মহানবী (সা.) আমােদরেকo ei িশkা pদান কেরেছন েয eিট আমার আদশর্,
েতামরাo ﻮﱐ
ِ ﺗﺒﻌ
ُ ِ َّ ’ َﻓﺎর িনেদেশর্র uপর আমল কের ei পেথ পদচারণার েচ া কেরা।

আজ মহানবী (সা.)-eর িন াবান দােসর [হযরত মসীh মouদ (আ.)] জামাতেকo পৃিথবীর িবিভn েদেশ ভয়-ভীিত
েদখােনার aপেচ া চলেছ। পািকsােনর সবর্ti pিতিদন িকছু না িকছু ঘটনা ঘটেছ। ভারেতo মুসলমান aধুয্িষত
eলাকায় আhমদীেদর uপর িনযর্াতন চালােনা হেc। িবেশষভােব নবাগতেদর চরম ভয়-ভীিত েদখােনা হেc।
সবর্েশষ পিরিsিত হেলা iuেরােপর েদশ বুলেগিরয়া েথেক সmpিত িরেপাটর্ eেসেছ েয েসখানকার মুফিতর
িনেদর্েশ আhমদীেদর েজলখানায় বnী কের রাখা হেয়েছ। বুলেগিরয়া সmpিত iuেরািপয়ান iuিনয়নভূk
হেয়েছ। e a েল মুসলমানেদর িবশাল জনবসিত রেয়েছ। েসখানকার মুফিতর িনেদর্েশ পুিলশ 7/8 জন
আhমদীেক েgফতার কেরেছ eবং তােদর pিত কেঠার আচরণ কেরেছ। িকnt আlাh তা’লার কৃপায় তারা সবাi
দৃঢ়ভােব ঈমােনর uপর pিতি ত আেছন।
তাi সকল আhমদীেদর সদা sরণ রাখা uিচত েয, eমন েকাn যুলুম o aকথয্ িনযর্াতন রেয়েছ যা তঁার (সা.)
eবং তঁার সাহাবীেদর uপর করা হয়িন? আমােদর uপর তার eক দশমাংশo করা হয় না। ei মূল িবষয়েক
আমরা aনুধাবন কের, িনেজেদর iবাদত o কুরবানী যিদ খঁািটrেপ আlাhর জনয্ কেরন eবং eর uপর
pিতি ত হন েয, আমােদর জীবন eবং মরণ সবi আমােদর েখাদার জনয্, তাহেল বয্িkগতভােব েযখােন
আমরা aনn জীবেনর utরািধকারী হেবা েসখােন pেতয্ক আhমদী iহজগেতo সহs সহs মৃত আtােক
ু াh (সা.)-eর আদশর্ েমাতােবক pেতয্ক আhমদীেক সবর্pথম
জীবীত করার বয্বsা করেব। aতeব রসূলl
েদায়ার uপর েজার িদেয় পািথর্ব জীবন যাপেনর জনয্ িনরলস েচ া করেত হেব। যিদ আমােদর কমর্ সিঠক হয়,
আমরা আদশর্ aনুকরণ কির তাহেলi আমরা িনজ জীবন গঠেনর পাশাপািশ পৃিথবীবাসীর জনয্o িশkণীয় আদশর্
হেবা। মহানবী (সা.) আমােদর জনয্ েয আদশর্ েরেখ েগেছন েস-i আদেশর্ পিরচািলত হেয় িনজ iবাদেতর মান
aজর্েন সkম হেবা।
িতিন (সা.) iবাদেতর কীrপ মান pিত া কেরেছন তা হযরত আয়শা (রা.) েরoয়ােয়ত কেরেছন। হযরত
আয়শা (রা.)-র সূেt বেল িদিc, rেত আিম eকিট gেnর uেlখ কেরিছ; তােতo হযরত আয়শা (রা.)-র
বরােত মহানবী (সা.)-eর uপর েনাংরা aপবাদ আেরােপর হীন েচ া করা হেয়েছ। যােহাক, হযরত আয়শা
(রা.) কতৃর্ক বিণর্ত; তঁার সিতয্কার েpিমক েক িছেলন তা বণর্না করেত িগেয় বেলন, মানুষ িহেসেব stীর pিত
তঁার ভালবাসা িছল। িকnt pকৃত o আসল েpিমক েক িছেলন? েস সmেকর্ হযরত আয়শা (রা.) বেলন,
‘eকরােত আমার ঘের hযূর (সা.)-eর পালা িছল eবং নয় িদেনর মাথায় ei পালা আসেতা।’ যােহাক
িতিন (রা.) বেলন, ‘আমার ঘুম েভে েগেল আিম েদিখ েয, িতিন (সা.) িবছানায় েনi। আিম িবচিলত
হেয় বাiেরর আি নায় eেস েদিখ hযূর িসজদায় পিতত; আর বলেছন, ‘েহ আমার পরoয়ারেদগার,
আমার আtা o hদয় েতামার দরবাের িসজদাবনত।’
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

ei হেলা, সিতয্কার েpিমেকর সmুেখ ভালবাসার বিহ:pকাশ। eিট ঐসব েলাকেদর আপিtর খnন যারা তঁার
পিবt সtার pিত জঘনয্ aপবাদ আেরাপ কের। িতিন ঘুমn aবsায়o তঁার িpয় েখাদােক sরণ করেতন; িতিন
বেলন,
‘আমার d’েচাখ ঘুমায় িঠকi িকnt hদয় জাgত থােক।’
আর ei জাgত hদয় সবর্দা েখাদার sরেণ বয্াপৃত থাকেতা। pিতিট চরম িবপেদর মুহূেতর্o িতিন েখাদােক
sরণ করেতন।
িতিন (সা.) িবিভn পিরিsিত o সমেয়র জনয্ েয েদায়া তঁার জীবনাদশর্ dারা আমােদরেক িশিখেয়েছন তাo eর
pমাণ বহন কের েয, তঁার oঠা-বসা সবi েখাদা তা’লার িযkর o iবাদত িছল। aতeব, িতিন আমােদরেক e
িশkাi pদান কেরেছন েয মু’িমেনর pিতিট কাজ-কমর্, চলােফরা সবi iবাদেত পিরণত হেত পাের যিদ তা
েখাদােক sরণ করায় eবং েখাদা তা’লার খািতের করা হয়, যিদ ei িব াস থােক েয ei কমর্ আমােক েখাদার
ৈনকটয্ pদান করেব। uদাহরণsrপ, eকদা িতিন তঁার eকজন সাহাবীর নব িনিমর্ত গৃেহ যান eবং eকিট
জানালা েদখেত পান। eিট জানা কথা আর িতিনo জানেতন েয, কী কারেণ ঘের জানালা রাখা হয়। িতিন (সা.)
তরিবয়ত করার মানেস েসi সাহাবীেক িজেjস কেরন, জানালা েকন েরেখছ? িতিন বেলন আেলা-বাতােসর
জনয্। িতিন (সা.) বেলন,
‘eেকবাের িঠক িকnt যিদ ei িনয়য্েত রাখেত েয ei জানালা পেথ আযােনর িন েভেস আসেব আর
তা েন আিম নামােয েযেত পারেবা; তাহেল তুিম েয d’িট uেdেশয্র কথা বলেল, তােতা পূণর্ হেতাi,
পাশাপািশ eর সoয়াবo তুিম েপেত।’
তারপর আেরকিট েরoয়ােয়েত িতিন (সা.) বেলন,
‘আlাhর সntি লােভর pতয্াশায় যিদ েকােনা sামী-stী’র মুেখ খাবােরর েলাকমা তুেল েদয়, তাহেল
েস eর সoয়াব পােব।’
eর aথর্ েকবল বািহয্কভােব মুেখ খাবােরর েলাকমা তুেল েদয়াi নয়, বরং সিঠকভােব stী সnােনর লালনপালন করা। তােদর pেয়াজন পূণর্ করা।
পিরবােরর দািয়t পালন করা eকজন পুrেষর জনয্ আবশয্ক। িকnt েস যিদ ei মানেস দািয়t পালন কের েয,
েখাদা তা’লা আমার uপর ei দািয়t aপর্ণ কেরেছন, েখাদার খািতের আমার stী, েয িপতা-মাতার গৃহ েছেড়
আমার ঘের eেসেছ, তার pাপয্ aিধকার তােক pদান করেত হেব, সnােনর pাপয্ pদান করেত হেব; তাহেল
ei দািয়t পালনo সoয়ােবর কারণ হয়, eিটo iবাদত। যিদ pেতয্ক আhমদীর িচnা-েচতনা eমন হয় তাহেল
বতর্মােন েযসব দাmtয্ কলহ হেc, েছাট-খাট িবষয় িনেয় তুi-েতাকাির আরm হয়, eেtেকo মানুষ রkা
পােব। stী যিদ তার করণীয় aনুধাবন কের েয পিত েসবার দািয়t আমার uপর নয্s হেয়েছ তাi যথাথর্ভােব তা
পালন করেবা, আর আlাh তা’লার খািতের আিম eমনিট কির, তাহেল সoয়াব হেব। মহানবী (সা.) uভয়
পkেক বেলেছন, যিদ েতামরা আlাh তা’লার সntি র খািতের erপ কেরা, তাহেল েতামােদর ei কমর্
iবাদেত পিরণত হেব, েতামরা eর সoয়াব পােব। eকথাgেলা মানুেষর ভাবা uিচত। eমন েছাট-খােটা কমর্i
মানুেষর ei পািথর্ব ঘরেক জাnাত সদৃশ কের তুেল।
মহানবী (সা.)-eর iবাদত সmেকর্ হযরত আয়শা (রা.) েথেক বিণর্ত eকিট হাদীস হেc,
eকরােত আিম েদখলাম, িতিন (সা.) তাহাjুদ নামােযর েসজদায় ei েদায়া করিছেলন, ‘েহ আমার
আlাh, আমার শরীর o আtা েতামার দরবাের েসজদায় রত। আমার hদয় েতামার pিত ঈমান আেন।
েহ আমার pভু-pিতপালক, আমার d’হাত েতামার দরবাের pসািরত eবং আিম e dারা িনজ pােণর
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uপর েয যুলমু কেরিছ তাo তুিম aবিহত। েহ মহান, যঁার কাছ েথেক সকল pকার মহান িবষয় কামনা
করা হয়, আমার পাপসমূহ kমা কেরা।’
হযরত আয়শা (রা.) বেলন,
নামায eবং েদায়া েশষ কের িতিন (সা.) আমােক বেলন, ‘িজbাঈল (আ.) আমােক ei বাকয্াবলী পাঠ
করেত বেলেছন, তাi তুিমo পাঠ কেরা।’
eখন েদখুন, েয পিরপূণর্ বাnােক িদেয় দীঘর্কাল পূেবর্ আlাh তা’লা ei েঘাষণা কিরেয়িছেলন,
‘িব বাসীেক বেল দাo, আমার নামায, আমার কুরবানী eবং আমার জীবন o মরণ সবi েখাদা তা’লার
জনয্।’
আিম আমার জনয্ েকােনা কাজ কির না বা আমার icায় কির না aথবা বয্িkগত েকােনা আকাংখা চিরতাথর্
করার জনয্ কির না; বরং আমার pিতিট কাজ o কমর্ েখাদা তা’লার সntি র জনয্। আlাh তা’লার েসi কােমল
o পিরপূণর্ বাnা কীভােব চরম িবনয় pকাশ করেছন? eকাn িমনিত o ভীিত সহকাের ei pাথর্না করেছন েয,
আিম আমার pােণর uপর যুলুম কেরিছ তাi তুিম আমার পাপসমূহ kমা কেরা? আসেল eর মাধয্েম আমােদর
জনয্ আদশর্ sাপন করা হেয়েছ েয েকােনা pকার পুণয্ কের েগৗরবািnত হেয়া না, েতামােদর মােঝ আtaহিমকা সৃি হoয়া বা নীয় নয়, বরং আlাh তা’লার aধম বাnা হেয় তঁার pিত সমিপর্ত থােকা eবং তঁার দয়া
aেnষণ করেত থােকা।
তঁার জীবেনর আেরকিট িদক eখন আিম তুেল ধরিছ, যা সুিবচার o সােময্র সােথ সmকর্ রােখ। িতিন (সা.)
বেলন,
‘েতামােদর পূবর্বতর্ী িবিভn জািতর ংস হoয়ার কারণ হেলা, যখন তােদর মধয্ হেত সmাn েকu
aপরাধ করেতা তােক েছেড় েদয়া হেতা আর dবর্ল েকu েকােনা aপরাধ করেল তােক শািs েদয়া
হেতা; আমার umেতর েভতর eমনিট হoয়া uিচত নয়।’
িকnt বতর্মান সমেয়র িদেক যিদ আমরা তাকাi তাহেল বয্াপকভােব eিটi ঘটেত েদখা যায়। মুসলমানেদর
মেধয্ আজ aিবচােরর pচলন েদখা যায়।
eকিট েগােtর সmাn পিরবােরর eকজন নারী aথর্াৎ েসi মিহলার সামািজক aবsান ভােলা িছল,
ফােতমা নােমর েসi মিহলা চুির করেল মহানবী (সা.) চুিরর aপরােধ তােক শািs pদান কেরন।
সাহাবীরা (রা.) তােক শািs েথেক রkার েচ া কেরন। েশষ পযর্n যখন কােরা সাহস হয়িন তখন তঁারা
সুপািরশ করার জনয্ হযরত uসামা (রা.)-েক পাঠান। তার সুপািরশ েন মহানবী (সা.)-eর েচহারা
রােগ রিkম হেয় যায়। িতিন বেলন, ‘তুিম ei নারীর পেk সুপািরশ করেছা? িকnt আমার েমেয়
ফািতমাo যিদ ei aপরাধ করেতা তাহেল তােকo আিম ei শািsi িদতাম।’
সুিবচােরর eমন মানi িতিন (সা.) pিত া কেরিছেলন।
হযরত আবু যার িগফ্ফারী (রা.) বণর্না কেরন,
eকদা আিম d’জন যুবকেক িনেয় মহানবী (সা.)-eর িখদমেত uপিsত হi eবং সুপািরশ কির েয,
eেদর মেত eবং আিমo মেন কির যাকাত আদােয়র জনয্ eেদরেক িনেয়াগ করা েযেত পাের। মহানবী
(সা.) বেলন, ‘আবু যার, েয (বয্িk) পেদর আকাংখা কের আমরা তােক পদ েদi না। যখন েখাদা
দািয়t েদন তখন কাজ করার েতৗিফক েদন।’
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aথর্াৎ আlাh তােক সাহাযয্o কেরন। যখন েকােনা বয্িkেক েকােনা কােজ িনেয়ািজত করা হয় aথচ েস তার
আকাংখা কের না তখন আlাh তা’লা েসi দািয়t পালেনর জনয্ তােক সাহাযয্ কেরন eবং eেত বরকত সৃি
কেরন। eরপর িতিন (সা.) বেলন,
‘যখন েচেয় েনয়া হয় তখন কাজ তার uপর চািপেয় েদয়া হয়। আlাh তা’লা বেলন, েযেহতু তুিম আমার
কাছ েথেক েচেয় িনেয়ছ, তুিম িনেজেক eর েযাগয্ মেন কেরছ, সামেন আসার েতামার বড় সাধ িছল।
তাi, eখন eসব দািয়t পালন কের েদখাo। আিম েদখেবা তুিম কেতাটা পালন করেত পােরা।’
aতeব পেদর েলাভ করার মেধয্ pবৃিtর তাড়না anভূর্k থােক। মানুষ aিত েবশী বাসনা pকাশ কrক eিট
আlাh তা’লার পছn নয়। আজo িবিভn sােন েযসব জামােত তরিবয়েতর ঘাটিত রেয়েছ, aথবা যােদর
তরিবয়েতর ঘাটিত আেছ তারা পেদর আকাংখা কের। জামােতর িনবর্াচেনর সময় aেনক সময় jােনর slতা
েহতু তারা sয়ং িনেজেদর েভাট িদেয় বেস। যােহাক, eখন জামােতর সদসয্েদর আlাh তা’লার কৃপায়
জামােতর িবিধ-িবধান সmেকর্ যেথ jান হেয়েছ। েকবল নবাগত িকছু েলাক ছাড়া। মহানবী (সা.) বেলেছন
পেদর আকাংখা কেরা না। আমােদর জামাতo e জনয্i sয়ং িনেজেক েভাট িদেত িনেষধ কের। sয়ং িনেজেক
েভাট েদবার aথর্ হেc, আিম ei পেদর েযাগয্। আর আমার েচেয় েযাগয্ েযেহতু আর েকu েনi, তাi আমােক
বানােনা েহাক।
aনুrপভােব যখন িনবর্াচন হয় তখন aেনেক জামােতর িনয়েমর কারেণ বাধয্ হেয় sয়ং িনেজেক েভাট না
িদেলo aনয্ কাuেকo েভাট pদান েথেক িবরত থােক। কাuেক েভাট না েদয়ার aথর্ দঁাড়ায়,
‘আিম ei পেদর েযাগয্ িকnt িনয়েমর কারেণ েযেহতু িনেজেক েভাট িদেত পারিছ না আর aনয্ েকu
েযেহতু আমার েচেয় েযাগয্ েনi, তাi আিম কাuেকo েভাট িদিc না’।
eমন কাজ েথেকo িবরত থাকা uিচত। তরিবয়েতর িদক েথেক eিট aতয্n grtপূণর্ eকিট িবষয়। যিদ কােরা
মােঝ েকােনা িবষেয় পারদিশর্তা থােক তাহেল েস তার েযাগয্তার pকাশ তার েপশাদািরt বা jােনর েkেt
aথবা েয ধরেনর পারদিশর্তাi থাকুক না েকন তা জামােতর েকােনা কমর্কতর্া বা aনয্ কাuেক সাহােযয্র মাধয্েম
করেত পাের। পদ ছাড়াo েসবা করা েযেত পাের। যিদ আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ েসবা করেত চান
তাহেল পেদর আকাংখার েতা p i oেঠ না। aতeব pেতয্ক আhমদী, েস নবাগত, যুবক, েয-i েহাক না েকন,
তার eকথা sরণ রাখা uিচত। আিম কতক পুরেনা আhমদীেকo েদেখিছ তারা আপন েখয়ােল িনেজেদরেক
aেনক েবিশ aিভj মেন কের আর সীমাল ন কের বেস। e ধরেনর কমর্কতর্ােদরo সতকর্ থাকা uিচত।
কমর্কতর্ােদর িবেশষভােব িনঃsাথর্ হoয়া uিচত। েকবল নােম নয়, সিতয্কােরi িনঃsাথর্ হoয়া pেয়াজন।
কমর্কতর্ােদরেক সবর্দা মহানবী (সা.)-eর ei কথা দৃি পেট রাখা কতর্বয্,
‘েনতা হেc জািতর েসবক’।
eকবার হযরত আবু যার (রা.)-েক সেmাধন কের মহানবী (সা.) বেলিছেলন,
‘পদ হেc eকিট আমানত aথচ মানুষ বড়i dবর্ল।’
eিট আlাh তা’লার পk েথেক pদt আমানত aথচ মানুষ dবর্ল। আlাh তা’লা বেলেছন, যিদ আমানত রkা
না কেরা তেব িজjািসত হেব। aতeব, ei আমানত রkা করার জনয্ eকাn িবনীতভােব পুেরা সেচতনতার
সােথ aিপর্ত দািয়t পালন করা uিচত। pথমত বেলেছন, েনতা জািতর েসবক হেয় থােকন। িখদমত করেত
থাকুন তারপর সবর্দা আlাh তা’লার কােছ েদায়া কrন:
েহ আlাh pেতয্ক িবষেয়, pিতিট পদেkেপ o মুহেূ তর্ আমায় সিঠক পেথ পিরচািলত কেরা।
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তাহেলi eকজন কমর্কতর্া তার oপর নয্s দািয়t সিঠকভােব পালেন সkম হেবন। যুবকেদরেক সাধারণত
আিম সংেশাধন কির, aেনক সময় মানুষ আমার কােছ আেসন, যখন জামােতর েকােনা কাজ করেছন িক-না
িজেjস কির, বেলন, বতর্মােন আিম জামােতর ei পেদ আিছ। aিধকাংশ সময় আিম তােদরেক sরণ করাi,
eিট েতামার কােছ েকােনা পদ নয় বরং eকিট দািয়t aিপর্ত হেয়েছ। েসবার েpরণা জাগrক থাকেলi
সিঠকভােব িখদমত করেত পারেব।
েযসব দৃ াn আিম uপsাপন করলাম-তা িতিন (সা.) আমােদরেক িখদমত, সুিবচার, সাময্ o সরলতা সmেকর্
েযসব িনেদর্শ িদেয়েছন, আমরা েসসব তঁার জীবেনর pিতিট েkেt েদখেত পাi। েকাথাo সফের েগেল, বাহেনর
aভােব, aেনক সময় তঁার িনেজর o েগালােমর, (েগালামেতা িছল না, িকnt সাহাবীেদর মধয্ হেত aেনেক al
বয়s িছেলন) জনয্ aথর্াৎ pিত dজেনর জনয্ eকিট বাহন বরাd হেতা ।তখন তঁার ভােগ েয স ী পড়েতা, িতিন
যতটুকু সময় েসi বাহন িনেজ বয্বহার করেতন, তেতাটুকু সময় িনেজ পােয় হাটেতন eবং তঁার স ীেক বাহন
িদেতন। নয্ায়িবচার o সােময্র eমনi দৃ াn িতিন (সা.) pিত া কেরেছন। eরপর েদখুন আlাh তা’লার ei
িনেদর্শ:

ٓ ٍ َﺮﻣﻨﻜﻢ َﺷﻨ َﺎ ٰن ﻗ
ِ ؕ ُ ﺗﻌﺪﻟ
ِ
ﻗ
ۖﺮب ِﻟﻠﺘَّﻘْ ٰﻮى
ََ
ْ ْ َ ﻮم ﻋ َ ٰ َ َّاﻻ
ْ ُ ْ ُ َّ َ ِ ْ وﻻ َﳚ
ُ َ ْ َ ﻮا ْاﻋﺪﻟ ُ ْﻮا ُﻫ َﻮ ا

aথর্: ‘eবং েকােনা জািতর শtrতা েযন েতামােক নয্ায় িবচার েথেক িবরত না রােখ। েতামরা সুিবচার
কেরা েকননা eিট tাকoয়ার aিধকতর িনকটবতর্ী।’ (সূরা আl মােয়দা: 9)
eিট আlাh তা’লার িনেদর্শ। িতিন (সা.) e pসে কেতা মহান দৃ াn sাপন কেরেছন তার eকিট uদাহরণ
আিম িদিc:
‘যখন ihদীেদর িবখয্াত খায়বার dগর্ মুসলমানরা জেয়র পর যুেd aংশgহণকারী মুজািহদেদর মােঝ
খায়বােরর জিম ব ন করা হয়। eলাকািট aতয্n uবর্র eবং সুজলা-সুফলা িছল। েসখােন aেনক
েখজুেরর বাগান িছল। পাকা েখজুর ব ন করার সময় eেল হযরত আbুlাh িবন েসােহল (রা.) আপন
চাচাত ভাi মািহসােক িনেয় েখজুর ব ন করার uেdেশয্ েসখােন যান। al সমেয়র জনয্ যখন তারা
dজন পৃথক হন েসi সুেযােগ হযরত আbুlাh (রা.)-েক eকা েপেয় েকu হতয্া কের eবং তঁার মরেদহ
খােদর েভতর েফেল েদয়।
েযেহতু ihদীেদর কাছ েথেক জিম দখল করা হেয়েছ, তাi eর েজর ধের তােদর মধয্ হেতi েকu
হতয্া কের থাকেত পাের, সুs কারণ eবং আলামত িছল, aনয্ কােরা সােথ েকান শtrতা িছল না
আর েকান মুসলমােনর হতয্া করারেতা p i oেঠ না। যােহাক, িবষয়িট যখন মহানবী (সা.)-eর
িখদমেত uপsাপন করা হয়, েযভােব আিম বেলিছ, ihদীেদর দায়ী করার মেতা যেথ aবকাশ িছল।
মহানবী (সা.) মািহসােক িজেjস কেরন, তােক ihদীরা হতয্া কেরেছ েসকথা িক তুিম কসম েখেয়
বলেত পারেব? িতিন বেলন, আিম sচেk েদিখিন আর েযেহতু আিম sচেk েদিখিন তাi কসম েখেত
পাির না। eরপর মহানবী (সা.) বেলন, ihদীেদর কাছ েথেক তারা হতয্ার বয্পাের হলফ েনয়া হেব।
যথারীিত তােদরেক হতয্ার দায় মুিkর েঘাষণা িদেত হেব। হতয্ার দািয়t েতা েকu িনেব না। িকnt
তারা কেরিন বেল জানায়। মািহসা মহানবী (সা.)-eর িখদমেত িনেবদন কেরন, ihদীেদর িব াস িক?
শতবার িমথয্া কসম েখেতo eেদর বঁাধেব না। িকnt েযেহতু সুিবচােরর দািব িছল, তাi িতিন (সা.)
বেলন, যিদ ihদীরা কসম েখেয় বেল তাহেল েরহাi পােব। িতিন ihদীেদর িজেjস কেরন আর তারা
কসম খায়। তারপর মহানবী (সা.) বাiতুল মাল েথেক হযরত আbুlাh (রা.)-র রkপণ আদায়
কেরন।’
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erপ নয্ায়িবচার o আদশর্-i িতিন (সা.) pিত া কেরেছন। জীবেনর েকােনা িদকi িতিন uেপkা কেরন িন। েয
িদেকi তাকাi না েকন তঁার utম আদশর্ আমরা েদখেত পাi। সুিবচােরর েয uদাহরণ আিম িদলাম, বতর্মান
সময় েদখুন, বড় বড় েজাbাধারী, যারা বড় বড় িমলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন কের, িকnt েযভােব আিম বেলিছ,
আhমদীেদর গািল-গালাজ করা ছাড়া েসখােন আর িকছুi হয় না। খতেম নবুয়েতর নােম বড় বড় বুিল আoড়ােনা
হয় আর সমািp ঘেট হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর িবrেd জঘনয্ িমথয্াচােরর মাধয্েম।
eরপর েদখুন, সাহাবীেদর তরিবয়ত কীrপ িছল? পিরিsিত o aবsা aনকূল িছল, সাkীo িছল, িকnt তারপরo
েযেহতু sচেk েদেখন িন, তাi িমথয্া কসম খানিন। িকnt বতর্মান সমেয়র আলেখlাধারীরা iসলােমর নামধারী
েনতা হবার দািবদার। eরা iসলােমর েনতা নয় বরং েনতা হবার দািব কের মাt। eরা থানায় িগেয় িমথয্া সাkয্
িদেয় আhমদীেদর িবrেd eফ.আi.আর নিথভুk করায়। চরম েনাংরা o ঘৃণয্ aপবাদ আhমদীেদর uপর
আেরাপ কের, eফ.আi.আর িলিপবd করা হয় আর ei েমাlারা তার সাkী হয়। eেদর মেধয্ েখাদার েকােনা
ভয় েনi। যিদ eরা রসূেলর আদেশর্ পিরচািলত হেতা তাহেল aবশয্i eেদর মােঝ েখাদার ভয় থাকেতা।
মািহসা ihদীেদর বয্াপাের িমথয্া সাkয্ েদয়ার uেlখ কের বেলিছল,
oেদর িক? শতবার িমথয্া সাkয্ িদেতo oেদর িকছু আেস যায় না।
আজ েদখুন, eকথা কােদর েবলায় সতয্ বেল pিতপn হয়? আlাh তা’লা েসসব িন াপ মুসলমানেদর pিতo
দয়া কrন, যারা eiসব নামধারী uলামােদর হােতর kীড়নেক পিরণত হেয়েছ। আর তােদর pেরাচনায় aনয্ায়
কেমর্ সmৃk হয়। তারা বুঝেত পারেছনা েয, e কারেণi aেনেকর ঘর uজাড় হেc। মুসলমােনর হােত েযন
েকােনা মুসলমান িনহত না হয়, erপ করেত আlাh তা’লা কেঠারভােব বারণ কেরেছন। eর ফেল iহকােলo
শািs পােব আর পরকােলর আযাব েতা আেছi।
বতর্মােন পরsরেক হতয্া করা প হতয্ার েচেয়o সহজ বা সাধারণ িবষয়। মহানবী (সা.) িবদায় হেjর সময়
সবর্েশষ েয uপেদশ িদেয়িছেলন তােত বেলিছেলন,
‘েতামােদর জনয্ েতামােদর রk o ধন-সmদ রkা করা েসভােবi oয়ািজব বা আবশয্ক েযভােব
েতামরা ei িদন eবং e মােসর সmান কের থােকা।’
মহানবী (সা.) পরsেরর pিত পরsেরর রk eবং ধন-সmদ রkণােবkেণর o সmােনর দািয়t aপর্ণ
কেরিছেলন। িকnt আজ কী হেc? পািকsােনর িদেক তাকান, েসখােন eেক aপেরর সmদ লুট করেছ। েখাদার
নােম আhমদীেদর সmদ লু ন করা হেc। aথচ pেতয্ক কেলমা পাঠকারী সmেকর্ মহানবী (সা.) বেলেছন, েস
মুসলমান।
আlাh তা’লা মুসলমানেদর aবsার pিত রহম কrন eবং তােদরেক ei রহমাতুিlল আলামীেনর সিতয্কার
আদেশর্র uপর পিরচািলত হবার েতৗিফক িদন, যােত তারা আlাh তা’লার দয়ার utরািধকারী হেত পাের।
আlাh তা’লা আমােদরেকo তঁার (সা.)-eর আদেশর্ aনুpািণত হেয় sীয় জীবনেক েস েমাতােবক গেড় েতালার
েতৗিফক িদন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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