ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
যুkরােজয্র 43তম সালানা জলসা সাফলয্জনকভােব সমাপন uপলেkয্ কৃতjতা jাপন
েয বয্িk মানুেষর pিত কৃতj নয় েস আlাh তা’লার pিতo কৃতjতা jাপন করেত পাের না।
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আi:)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
31েশ জুলাi, 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ

ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
َ ّ َّ
ucারণ: 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)
গত রিববার আlাh তা’লার aপার কৃপায় যুkরােজয্র সালানা জলসা sানীয় aংশgহণকারী বরং পৃিথবীর
সবর্t েযখােনi আhমদীরা eম.িট.e-র মাধয্েম e জলসায় aংশgহণ কেরিছল সকলেক eর সমs
কলয্ােণ পিরতৃp কের সমাp হেয়েছ। আমরা e িবষেয় আlাh তা’লার যতi কৃতjতা jাপন কিরনা েকন
তা যেথ হেব না েকননা আlাh তা’লা সমg িবে িবsৃত আhমদীেদরেক eক জািতসttায় পিরণত
কেরেছন। eিটi হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আিবভর্ােবর uেdশয্ o aনয্তম কাজ। যিদ আজ
মুসলমানরা e িবষয়িট aনুধাবন কের eবং জামােত আhমদীয়ার pিত আlাh তা’লার aনুgহরািজ
pতয্k কের মুহাmদী মসীhর হােত বয়’আত কের তাহেল তারা হযরত মুহাmদ (সা.)-eর pকৃত দােস
পিরণত হেব। মুসলমানেদর pিত িনিkp pিতিট শtrতামূলক দৃি eবং dরিভসিnমূলকভােব pসািরত
pিতিট হাত িনরাপtার ei dেগর্র সােথ সংঘর্েষ িলp হেয় ধু বয্থর্i হেব না বরং েখাদা তা’লার শািsরo
িশকার হেব। আlাh তা’লার কৃপায় আমরা eকশত িবশ বছর বরং eরo aিধক সময় ধের e দৃশয্ েদেখ
আসিছ। eিট যিদ েকান মানবসৃ জামাত হেতা তেব তা েস সব শtr o িবেরািধেদর আkমেণ কেবi
ংস হেয় েযেতা যােদর হােত সমs জাগিতক kমতা রেয়েছ!
যােহাক আিম চলমান বছের eবং জলসার সময় বিষর্ত ঐশী কrণাবািরর িববরণ জলসার eকিট বkৃতায়
িদেয় থািক। ঐশী কৃপার েযসব ঘটনাবলী ঘেট তার কেয়কিট মাt বণর্না করা হয় বা েসgেলা হেত
কেয়কিট েবেছ েনয়া হয় িকnt বলার সময় হয়েতা তার শতকরা দশ ভাগo বলা সmব হয় না। যােহাক,

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

িবিভn sােন আlাh তা’লার েযসব কৃপা বিষর্ত হয় তা সময়-সুেযাগমত জামােতর সামেন িলিখত আকাের
আসেত থাকেব। ঐিতহয্গতভােব eখন আিম জলসার বরােত কথা বলব, আর তার মেধয্ থাকেব রীিত
aনুসাের ঐশী কৃপারািজর uেlখ o েখাদার pিত কৃতjতার কথা। েযভােব আিম বেলিছ, আমরা আlাh
তা’লার কৃতjতা যতi jাপন কির না েকন তা যেথ হেব না। আমরা েকবল েস িবষয়gেলারi কৃতjতা
jাপন করেত পাির যা বািহয্ক দৃি েত ধরা পেড় eবং যা আমরা বুঝেত পাির। aিধকাংশ মানুষi তা
aনুধাবন করেত পাের। জলসার িদনgেলােত আlাh তা’লার aগিণত eমন কৃপাবাির বিষর্ত হয় েযgেলা
আমরা জািন না বা aিধকাংশ মানুষ তা aনুধাবন কের না।
আlাh তা’লা সূরা আn নাhল eর eক আয়ােত বেলন,

ِ
ِ اﻪﻠﻟ َﻟـﻐ َ ُﻔ
ِ ّٰ َﺗﻌﺪوا ِ ْﻧﻌﻤﺔ
رﺣﻴﻢ
َّ ِ ؕﻮﻫﺎ
َ ْ ﲢﺼ
ُ ْ ُ اﻪﻠﻟ َﻻ
ْ َ
ٌ ْ َ ّٰ ان
ٌ ْ َّ ﻮر
َ ْ ُّ ُ َ وان

aথর্াৎ, েতামরা যিদ আlাh তা’লার িনয়ামতসমূহ গণনার েচ া কর তেব েতামরা তা আয়tt
করেত পারেব না, িন য়i আlাh তা’লা aতীব kমাশীল o বার বার কৃপাকারী।

(সূরা আn নাhল: 19)

aতeব, e িবষয়িট আlাh তা’লার pিত কৃতjতা jাপন করার pিত আমােদর দৃি আকষর্ণ করা uিচত
েযন আমােদর িজhা সবর্দা আlাh তা’লার কৃতjতায় রত থােক। আlাh তা’লার েযসব আিশস দৃশয্মান
তার জনয্o কৃতjতা jাপন করিছ eবং যা দৃশয্মান নয় তারo কৃতjতা jাপন করিছ।
জলসার pথম িদন আlাh তা’লা বৃি বষর্ণ কেরেছন, তাo আমােদর uপকােরর জনয্i আর আমােদর
uপর কৃপাবশতi বৃি বn কেরেছন। eমন সব aিন হেত আমােদর রkা কেরেছন যা আমােদর জানাi
িছলনা। eছাড়া বতর্মােন eসব েদেশ বরং বলা uিচত সারা িবে েসায়াiন ু (Swine flu) নামক eক
ধরেণর iন ুেয় া ছিড়েয় পেড়েছ; বড় d:িচnা িছল eবং ei েভেব িচিnত িছলাম েয, জলসা uপলেk
িবিভn sান হেত জনসমাগম ঘটেব, জানা েনi েয, েক েকান ধরেনর জীবাণু বহন করেছ। সাধারণ
aবsায় যখন মহামারী বা ভয়াবহ েরাগ থােক না তখনo eক জন হেত aেনয্র েদেহ েরাগ-বয্ািধর
সংkমণ ঘেট থােক। েযেহতু ু ছিড়েয় পেড়েছ তাi ধারণা িছল েয, জলসার িদনgেলােত িকছু সংখয্ক
েলাক aবশয্i সংkিমত হেব। িকnt আlাh তা’লা aনুgহ কেরেছন, আমার জানা মেত িতন-চারজন
বয্তীত aনয্ েকu ei েরােগ আkাn হয়িন। আlাh তা’লার কৃপারািজর েভতর eিটo eকিট বড় কৃপা।
তাi সবর্pথম আমরা আlাh তা’লার pিত কৃতjতা jাপন করিছ eবং আlাh তা’লার সমীেপ পূেবর্র
েচেয় aিধক িবনত হেয় তঁার আিশস pাথর্না করিছ েযন তঁার কৃপাবাির আমােদর জনয্ utেরাtর বৃিd
েপেত থােক। আlাh তা’লা বেলন,

aথর্াৎ, সুতরাং িন য়i আlাh তা’লা aতীব gণgাহী o সবর্jানী।

ِ ِ ّٰ ﻓﺎن
ﻋﻠﻴﻢ
َّ ِ َ
ٌ ْ َ اﻪﻠﻟ َ َﺷﺎ ﻛ ٌﺮ
(সূরা আl বাকারা: 159)

আlাh তা’লা সmেকর্ যখন  َﺷﺎ ِﻛ ٌﺮশbিট বয্বhত হয় তখন eর aথর্ হয় আlাh তা’লা মূলয্ িদেয় থােকন
বা মূলয্ায়ন কেরন। আমরা যিদ anেরর anঃsল েথেক কৃতjতা pকাশ কের থািক তেব আlাh তা’লা
eেক aতয্n grt িদেয় থােকন। িতিন বেলন,
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েতামরা যিদ কৃতj হo তেব আিম েতামােদর আরo বািড়েয় িদব।

ٕ
ﻻزﻳﺪﻧـﻜﻢ
ْ ُ َّ َ ْ ِ َ َ ﺮﺗﻢ
ْ ُ ْ َﻟ َ ِ ْﻦ ﺷَ ﻜ
(সূরা ibাহীম: 8)

aতeব, pকৃত কৃতjতা jাপন তখনi হেব যখন আমরা aিবচলতার সােথ আlাh তা’লার কৃতjতা
ِ ِ
।
jাপনকারী বাnা হেবা। আlাh তা’লা বেলেছন, িতিন ﻋﻠﻴﻢ
ٌ َ  َﺷﺎﻛ ٌﺮaথর্াৎ িতিন gণgাহী আর সবর্jানীo
িতিন জােনন, েক pকৃত কৃতjতা jাপন করেছ, েকননা তঁােক েধাকা েদয়া যায় না। কােজi আমােদর
সবাiেক pকৃত aেথর্ কৃতj হoয়া uিচত eবং কৃতj হবার েচ া করা uিচত।
সংিkp e আেলাচনার পর আিম নারী o পুrষ কমর্ীেদর pিত কৃতjতা জানােত চাi eবং সকল
aংশgহণকারী বরং পৃিথবীর েয েকান sােন বেস যারা জলসার কাযর্kম নিছেলন তােদরo eসব নারী
o পুrষ কমর্ীেদর pিত কৃতj হoয়া uিচত। েকননা ei েscােসবকেদর eকটা ে ণী eমন রেয়েছ যারা
েগাটা পৃিথবীেত জলসার সকল কাযর্kম েদখােনার েkেt grtপূণর্ ভূিমকা পালন করেছ। েযেহতু
মানুেষর pিত কৃতjতার আেদশ রেয়েছ আর ei কৃতjতাi আlাh তা’লার কৃতjতা jাপনকারী
বানায়। eকিট হাদীেস মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘oয়া মাl লাম iয়াশকুিরnাসা লাম iয়াশকুিরlাহা’
aথর্াৎ, েয বয্িk মানুেষর pিত কৃতj নয় েস আlাh তা’লার pিতo কৃতjতা jাপন করেত
পাের না।
eবার aিধকাংশ সাkাতকারী আমায় বেলেছন, আlাh তা’লার aপার কৃপায় িবগত বছরgেলার তুলনায়
eবােরর বয্বsা িছল aেনক unত। নারী-পুrষ সব কমর্ীi গত বছেরর তুলনায় aেনক েবিশ েসাcার o
utম আচরণ pদশর্নকারী িছেলন। pেতয্ক িবভাগ িনজ িনজ সামথর্ aনুযায়ী aিপর্ত দািয়t যথাযথভােব
পালন o আিতেথয়তার জনয্ সবর্শিk িনেয়ািজত করার েচ া কেরেছ, তাi aিতিথেদরo aেনক েবিশ
কৃতj হoয়া uিচত। আিম জলসাগােহ যাoয়া আসার পেথ aেনক যুবক eবং েছেলেদর েচহারা েদখতাম,
পিরsার বুঝা েযত ঘুেমর ঘাটিত o চরম kািn রেয়েছ তবুo পরম eকাgতার সােথ িনেজেদর কাজ কের
চেলেছন। বরং জলসার িদনgেলােতi আিম জানেত পারলাম েয, েকান eক িবভােগ eকজন নােযম o
eক নােযমা যারা ভাi-েবান িছেলন, িব াম না েনয়ার কারেণ eবং িবরামহীনভােব দািয়t পালন করার
ফেল, aিধকnt তারা সকােল নাsাo কেরন িন, খাবার খান িন aথবা রােত কম েখেয়েছন; যােহাক eসব
কারেণ তারা সংjা হািরেয় েফেলন। মেন হয়, ei ভাi-েবােনর জুিট সংকl িনেয় eেসিছেলন েয,
আমরা সােধয্র েশষ সীমা পযর্n পির ম করেবা েযন েসবার eকিট মুহূতর্o ন না হয়। িকnt eিট ভুল
কাজ। erপ পির েমর কারেণ তারা সংjা হািরেয়েছ eবং ডাkারেদর পরামশর্ aনুযায়ী েসবা েথেক
তােদর বি ত হেত হয়, ফেল েশষ িদন তারা িডuিট িদেত পাের িন। কােজi e দৃি েকান েথেকo িনেজর
pিত েখয়াল রাখা কতর্বয্ আর pশাসন aথর্াৎ যারা তােদর নােযমীন বা কমর্কতর্া তােদরo দৃি রাখা
uিচত। িব ােমর জনয্ িকছু সময়-সুেযাগ িদেবন আর তােদর খাবার-দাবােরর pিতo যtবান থাকেবন।
জলসার e িদনgিলেত eমন িন:sাথর্ েসবার aেনক দৃ াn রেয়েছ যা আমরা েদখেত পাi। আlাh তা’লা
হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক িবsয়কর hদেয়র aিধকারী aেনক েলাক দান কেরেছন। িডuিট
pদানকারীেদর মেধয্ eিশয়ান eবং eখানকার sানীয় iংেরজরাo িছল, eখােন বসবাসকারী আি কার
িবিভn েদশ েথেক আগত েলাকজনo িছল। েমাটকথা জলসার ে াতারা েযভােব বh জািতেগাি র সােথ
সmকর্ রাখেতন, েসভােবi যারা দািয়t পালন কেরন তারাo বh জািতভূk িছেলন। aতeব, ei হল
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হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামােতর uপর আlাh তা’লার aপার কৃপা। বাcােদর কথাi ধরা যাক,
পািন পান করােনা, খাবার খাoয়ােনা aথবা aনয্ েয কােজর দািয়ti তােদর uপর aপর্ণ করা হেয়িছল
তারা তা খুব সুnরভােব পালন কেরেছ। বড়রাo সূচাrrেপ িনেজেদর দািয়t পালন কেরেছন। যুবকযুবতী, মিহলা eক কথায় সকেলi তােদর িনজ িনজ দািয়t aিত utমrেপ পালন কেরেছন।
pশাসেনর পk েথেক e বছর sাsয্ o িনরাপtা (Health and Safety)-র pিত িবেশষ দৃি িদেত
বলা হেয়েছ। eজনয্ eকিট নতুন িবভাগo েখালা হেয়েছ। ei িবভােগর সােথ সmৃk সরকারী
pিতিনিধবৃn িবিভn সময় ei িবভােগর কাযর্kম পিরদশর্েনর জনয্ আেসন। Inspection eর জনয্
আেসন। েকননা sাsয্ o িনরাপtা জলসা সালানার সকল িবভােগর সােথi সmকর্ রােখ আর
জলসাগােহর সােথo সmকর্যুk। aিতিথেদর সােথo সmকর্ রােখ আর কমর্ীেদর সােথo; তাi িচnা
িছল, েকাথাo েকান ঘাটিত েদখা েগেল তারা aজুহাত েপেয় যােব। িকnt আlাh তা’লার aপার কৃপায়
বয্বsা সবর্ti তােদর িনধর্ািরত মান aনুযায়ী িছল।
pথম িদন আিম খুতবায় পিরsার-পিরcnতার pিত দৃি আকষর্ণ কেরিছলাম। aিতিথেদর মধয্ হেত আিম
aেনেকর িচিঠ েপেয়িছ। (তারা িলেখেছন - aনুবাদক) আপিন খুতবায়, দরজার সামেন পােপাশ রাখার
িবষেয় দৃি আকষর্ণ কেরিছেলন, যােত বৃি র কারেণ সৃ ময়লা o কঁাদা iতয্ািদ েযন েভতের েযেত না
পাের। জুমুআর পের যখন আিম েগাসলখানায় যাi তখন তা েসখােন িবছােনা িছল। সুতরাং কমর্ীরা
েযখােন েগাসলখানা পিরsার-পিরcn রাখার pিত দৃি েরেখেছ, েসখােন aিতিথরাo আমার কথামত
কাজ কেরেছন eবং aিধকাংশ মানুষ েগাসলখানা বয্বহােরর পর তা পিরsার করার েচ া কেরেছন।
আlাh তা’লা সবাiেক utম pিতদান িদন।
যুগ খলীফার আhােন আhমদীেদর আনুগতয্ pদশর্ন eবং তাৎkিণকভােব আমল করার pিত মেনােযাগ
িনবd হoয়াo eকিট িবেশষ ঐশী কৃপা।
েযভােব আিম বেলিছলাম, মহামারীrপী েসায়াiন ু ছিড়েয় পেড়েছ; সাবধানতা srপ েহািমo ঔষধ
েসবেনর জনয্ বেলিছলাম। আlাh তা’লার কৃপায় eর uপর পিরপূণর্ভােব আমল করা হেয়েছ।
েহািমoপয্ািথ িবভােগর েscােসবীরা তা সবাiেক সরবরাহ করার জনয্ সবর্াtক েচ া কেরেছন। pিত িদন
পেনর েথেক িবশ েকিজ ঔষধ বয্বহার করা হেয়েছ। eত aিধক পিরমােন ঔষধ িমশােনা aতয্n কিঠন
কাজ। তারা সিঠকভােব ঔষধ বািনেয় িবতরণ কেরেছন না-িক ধু িমি বিড় খাoয়ান হেয়েছ তা আিম
জািন না, েকননা বিড়র সােথ তরল ঔষধ িমিশেয় eটা ৈতরী করেত হয়। যােহাক, আlাh তা’লার ফযেল
ei িমি বিড়েতo আlাh তা’লা আেরাগয্ িনিহত েরেখেছন। aতeব, eটাo আlাh তা’লার aপার কৃপা।
লাজনােদর পk েথেক eকবার িরেপাটর্ েপেয়িছ েয, eকজন মিহলা ei ঔষধ েখেত asীকার কেরন,
সmবত িতিন আমার খুতবা eবং িনেদর্শ েনন িন বেল asীকার কেরেছন। তখন কতর্বয্রত মিহলা
বলেলন, িঠক আেছ আপিন যিদ যুগ খলীফার কথা না মােনন তাহেল eর দায়-দািয়t আপনােকi বহন
করেত হেব। িতিন তাৎkিণকভােব হাত বািড়েয় বলেলন, আমােক ঔষধ দাo। aতeব, আনুগেতয্র eমন
দৃ াn আhমদীেদর েভতর েদখা যায়। eসব আlাh তা’লার েছাট-েছাট িনয়ামত যা বাহয্ত েছাট মেন
হেলo eমন aনুgহরািজ eত েবশী েয, আমরা গণনা কের েশষ করেত পারেবা না।
e বছর মিহলারা খুব ভালভােব জলসা েনেছন বেল মিহলােদর তাবু েথেক িরেপাটর্ েদয়া হেয়েছ।
কমর্ীেদর খুব কম সময়i ‘িনরবতা পালন কrন’ েলখা েবাডর্ েদখােত হেয়েছ। িকnt আেমিরকা েথেক
আগত eকজন মিহলা আমােক বেলেছন, মিহলারা িনরব িছেলন না, যার ফেল ভালভােব জলসা েশানা
যায় িন। েকান েkেt হয়ত al সমেয়র জনয্ তা হেয় থাকেব িকnt েমােটর uপর িরেপাটর্ হল, িনরবতার
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সােথi জলসা েশানা হেয়েছ। আিম কতক মানুষেক েদেখিছ ভাল gণাবলী সnান না কের েদাষ খুঁেজ েবর
করাi তােদর aভয্াস। ei মিহলািটo হয়েতা তােদরi eকজন। িকnt আlাh তা’লা েযেহতু আমােক
িনি n করােত েচেয়েছন, তাi ঘটনাkেম eর পরপরi জলসায় েযাগদানকািরনী আেমিরকার eকিট
কেলজ পড়ুয়া েমেয় আমার সােথ সাkােতর জনয্ আসেলা েয pথমবােরর মত জলসায় েযাগদান কেরেছ।
তােক আিম িজেjস করলাম,
“pথমবার eেসছ! জলসা েকমন লাগল? েনিছ লাজনােদর তাবুেত aেনক হ েগাল হেয়েছ”।
েস তাৎkিণক utর িদল,
“eেকবােরi না। আিম িবিভn জায়গায় বেস জলসা েনিছ, সকল মিহলা o েমেয়রা aতয্n
মেনােযাগ সহকাের জলসা েনেছ আর িবেশষভােব আমার (hযুর আকদােসর – aনুবাদক)
বkৃতা চলাকােল িনরবতা িবরাজ করিছল। (হ েগােলর - aনুবাদক) p i uেঠ না বরং
আিমেতা eত pভািবত হেয়িছ, যা বণর্না করা সmব নয়”।
aতeব, েয আপিt আেমিরকা েথেক eেসেছ তার খnনo আেমিরকা েথেকi আসেলা। যােহাক, নারীপুrষ িনিবর্েশেষ সবর্দা eকথা sরণ রাখেবন, জলসা েশানার মােঝi জলসার pকৃত কলয্াণ িনিহত।
আিম বলিছনা েয, জলসার বয্বsাপনার মােঝ েযসব dবর্লতা পিরলিkত হেয়েছ, তার uেlখ করার
pেয়াজন েনi, বরং eর uেlেখর pেয়াজন আেছ আর করা আবশয্ক, যােত ভিবষয্েত eসেবর pিত দৃি
েদয়া যায়। িকnt েযসব dবর্লতা েদখা যায় eেতo aিধকাংশ েkেt আিম েদেখিছ trিট aিতিথেদরi হেয়
থােক। সামেন জামর্ানীর জলসা aনুি ত হেত যােc eেতo aেনকটা লnন জলসার ৈবিশ য্ েদখা যায়।
eছাড়া পৃিথবীর aনয্ানয্ sােনo জলসা aনুি ত হেয় থােক। আিম যখন িনেদর্শনা েদi তখন িবে র
aনয্ানয্ জামাতেকo তদনুসাের কাজ করার েচ া করা uিচত।
eরi মােঝ আিম eকিট িরেপাটর্ েপেয়িছ; মানুষ যখন জলসা েশানার জনয্ িগেয়িছল তখন iসলামাবােদর
কতক তাবু হেত তােদর িবিভn িজিনসপt চুির হেয়েছ। তাবুেত aবsানকারী aিতিথেদরi e িবষেয়
সজাগ থাকা uিচত িছল aথর্াৎ তােদর েকান মূলয্বান িজিনসপt েছেড় িগেয় বয্বsাপকেদর বা িনেজেদর
পরীkায় েফলা uিচত হয়িন। মূলয্বান িজিনসপt আমানত দpের রাখার পুন:পুন: েঘাষণা সেtto েযসব
aিতিথ িনেজেদর মূলয্বান িজিনস তাবুেত েরেখ েগেছন eটা তােদরi ভুল। েখালা sােন িজিনস েরেখ
যাoয়া eমিনেতi uদাসীনতা। পিরেবশ ভাল হেলo সব জায়গায় িকছু মn েলাকo eেস যায় eবং eেস
থােক। েযখােন তাবু েখালা sােন eবং eর েভতর েঢাকাo সহজ, েসখােন যিদ েকান িজিনস aরিkত
পেড় থােক তেব eটা (েচারেক - aনুবাদক) দাoয়াত েদoয়ারi নামাnর। আর আিম মেন কির
aসাবধানভােব িনেজেদর িবিভn মূলয্বান িজিনস েফেল যাoয়া ধু uদাসীনতাi নয় বরং িনবুিdর্তাo
বেট। হয় সােথ কের িনেয় যাoয়া uিচত, নতুবা েযভােব আিম বেলিছ, aিফেসর দািয়tরত কমর্ীেদর
কােছ egেলা জমা িদেয় যাoয়া uিচত িছল। তেব বয্বsাপকেদরo িনেজেদর বয্বsাপনা unত করা
uিচত। সংি িবভােগর পk েথেক বার বার েঘাষণা েদয়া aিফসার জলসা সালানার কাজ। তঁাবু eবং
েযখােন তঁাবু খািটেয় বসবােসর বয্বsা করা হয় বা েটn লাগােনা হয়, েস sানিটেক পুেরাপুিরভােব
েব নীর আoতায় eেন eকিট বা d’িট েগট েরেখ তােত পাহারার বয্বsা করা uিচত। জামর্ানীেতo eভােব
তঁাবু খাটােনা হয়, তাi েসখােনo eর pিত দৃি েদয়া uিচত। তােদর জলসাo সিnকেট। আিম পূেবর্i
বেলিছ, eেক aেনয্র েথেক িশkা েনয়া uিচত। জলসাগােহর িনরাপtা ছাড়াo েগেটo পাহারার বয্বsা
করা pেয়াজন। যােহাক, eিট eকিট বড় aিভেযাগ িছল যার uেlখ করা pেয়াজন; েকননা aনয্ানয্
sােনo erপ হেত পাের।
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েমােটর uপর িনরাপtা o যান চলাচল iতয্ািদর বয্বsা আlাh তা’লার ফযেল খুবi ভাল িছল। বতর্মােন
িবে র েয aবsা তােত pেতয্ক েদেশ e িবষয়িটর pিত দৃি েদয়া uিচত। গত বছর বরং di বছর পূেবর্
পুিলেশর পk েথেক েয aিভেযাগ uেঠিছল তা গত বছর েথেক দূর হেত r কেরেছ। িকnt e বছর
পুিলশ inেপkর িলিখত িদেয়েছন eবং বেলেছন, আপনারা চাiেল পিtকায় ছািপেয় িদেত পােরন েয,
ািফেকর িনয়ম-শৃংখলা সবর্েতাভােব েমেন চলা হেয়েছ eবং সেবর্াtম িনয়মানুবতর্ীতার পিরচয় েদয়া
হেয়েছ যা আমরা aনয্ েকাথাo েদখেত পাi না।
eকজন a-আhমদী aিতিথ বেলেছন, যিদo মূল রাsায় (জলসাsেলর েগেটর বাiের - aনুবাদক) পুিলশ
দঁািড়েয়িছল, তারা জলসাsেলর েভতের আেসিন, হাদীকাতুল মাহদীর েভতের, িকnt বাiের ািফক
িনয়ntেণর জনয্ দঁািড়েয়িছল, িকnt eরo েকান pেয়াজন িছল না। িতিন বেলন, যিদo eমন জনসমােবেশ
িবপুল সংখয্ক পুিলেশর pেয়াজন পেড়, তবুo তা িনয়ntণ করা যায় না।
alেনর েময়রo eকথাi বেলেছন,

(িতিন বেলন - aনুবাদক) আমার সব সংশয় দূর হেয় েগেছ। eখন আিম মন খুেল বলিছ,

আপনােদর পk েথেক িবপেদর েকান আশ া েনi। আমার pাথিমক ধারণা িছল আপনারাo
হয়ত aনয্ানয্ iসলামী সংগঠনgেলার মত eকিট।

েমাটকথা েয বয্বsা gহণ করা হেয়িছল, কমর্ীরা েযখােন আlাh তা’লার ফযেল পূণর্ িন ার সােথ কাজ
কেরেছ েসখােন aিতিথরাo সহেযািগতা কেরেছন। িবেশষভােব যাতায়াত বয্বsােক িনন; e বছর ে েনর
পযর্াp বয্বহার হেয়েছ eবং eটা পছn করা হেয়েছ eবং সবাi pকােশয্ e কথা sীকারo কেরেছ। pায়
সবাi বেলেছ, জলসাগােহ েপঁৗছেত আমরা খুবi sাcnয্ েবাধ কেরিছ। িনেজর গািড়েত কের জলসাগােহ
আসার জনয্ েয মানিসক চাপ o aিsরতা থােক, তা েথেক আমরা রkা েপেয়িছ। যানজট iতয্ািদর কবল
েথেকo রkা েপেয়িছ।
eকিট িবষয় যা e বছর aিতিথরা আমার কােছ pকাশ কেরেছন eবং তা খুবi ভাল িবষয় aথর্াৎ
যুkরােজয্র আমীর সােহব o জলসার বয্বsাপকগেণর pিত কৃতjতা pকাশ করা uিচত। তারা বেলন,
আমীর সােহব o বয্বsাপকগণ আমােদর আবাসsেল eেস বার বার আমােদর pেয়াজনািদর িবষেয়
েখঁাজ-খবর িনেয়েছন, eিটi আদশর্, যা সবর্দা pিতি ত থাকা pেয়াজন eবং িবে র aনয্ানয্ েদেশর
বয্বsাপকেদর তা pদশর্ন করা uিচত।
বিহিবর্ে র আhমদী বা aসুs o aপারগ আhমদী যারা জলসায় aংশ gহণ করেত পােরন িন তােদর পk
েথেকo eম.িট.e-র pিত কৃতjতা pকাশ করার জনয্ aগিণত িচিঠ o ফয্াk আসেছ, যারা আমােদর
জনয্ জলসার যাবতীয় aনু ান eবং আnজর্ািতক বয়’আত েদখা, েশানা o eেত aংশ েনয়া সmব
কেরেছন। আরবেদর পk েথেকo aগিণত বাতর্া আেস েয,
aেহারাt জলসার aনু ান সmpচার আমােদর ঈমানেক eক িবsয়কর আধয্ািtক সজীবতা
pদান কেরেছ।
সমg িব eম.িট.e-র সকল পুrষ o মিহলা েscােসবীেদর pিত কৃতjতা pকাশ করেছ। যােহাক,
যারা েয ভােবi জলসার aিতিথেদর েসবা কেরেছন আিমo আমার পk েথেক eমন সকল পুrষ o
মিহলা েscােসবীেদর pিত কৃতjতা pকাশ করিছ, আর জলসায় আগত aিতিথেদর pিতo কৃতjতা
pকাশ করিছ যারা কতক ঘাটিত o dবর্লতা েদেখo েসgেলােক uেপkা কেরেছন।
eকিট হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ েয, মহানবী (সা.) বেলেছন:
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‘িজbাiল আমােক বেলেছ েয, আlাh তা’লা িকয়ামত িদবেস তার সৃি েক uিtত করেবন আর
িতিন বাnােক িজেjস করেবন, আমার eক বাnা েতামার uপর aনুগহ কেরিছল, তুিম িক তার
pিত কৃতjতা pকাশ কেরছ? েস utের বলেব েহ আমার pভু! আিম মেন কেরিছলাম eিট
েতামার পk েথেক eকিট aনুgহ িছল তাi আিম েতামার pিত কৃতjতা jাপন কেরিছ। eকথা
েন আlাh বলেবন, যার হাত িদেয় আিম েতামার uপর aনুgহ কেরিছ েযেহতু তুিম তার pিত
কৃতjতা pকাশ করিন, তাi আমার pিতo কৃতjতা jাপন করিন।’
মু’িমনেদর পরsেরর pিত erপ আচরণi করা pেয়াজন। eবং erপ আচরণi পরsরেক eকi সূেt
gিথত থাকার দৃশয্ uপsাপন কের।
eখন আিম eমন িকছু aিতিথর aনুভূিত তুেল ধরেবা যারা জামােতর সােথ সmৃk নয়, িকnt আমােদর
সােথ সুসmেকর্র সুবােদ e জলসায় aংশgহেণর সুেযাগ েপেয়েছন। তারা জলসার বয্বsা েদেখ aতয্n
pভািবত হেয়েছন eবং জলসার পিরেবশo তােদর oপর আধয্ািtক pভাব েফেলেছ। eকiভােব aেনক
আhমদী যারা pথমবােরর মত জলসায় eেসেছন eবং জলসা তােদর জীবেন িবpব সৃি কেরেছ তােদরo
িকছু aনুভূিত তুেল ধরব।
pথমত রজার কয্ািলফ িযিন সুiেডেনর কালমাকর্ কাuিnর েpিসেডn eবং িতিন iuেরাপীয় iuিনয়েনর
pিতিনিধt করেছন। িতিন জলসায় েভcা বkবয্ pদান কেরেছন eবং িলিখতo িদেয়েছন। িতিন বেলন,
আিম আমার দেলর পk হেত sেদেশ eবং পৃিথবীর িবিভn েদেশর সেmলেন aংশgহণ কেরিছ
eবং আেয়াজনo কেরিছ, আর aেনক জনসভায়o েযাগদান কেরিছ। িকnt িবিভn বণর্, েগাt, o
িবিভn বst পিরিহত পৃিথবীর িবিভn েদেশর মানুেষর মােঝ েয ভালবাসা o আnিরকতা আিম
েদেখিছ erপ দৃশয্ আিম আর েকাথাo েদিখিন। িবেশষভােব দীঘর্ aিধেবশেন aংশgহেণর পর
যখন তঁাবু েথেক েবিরেয় eেসিছ তখন েকান ধরেনর aবসাদ o kািn aনুভব কিরিন েকননা
চতুিদর্ক েথেক জামােতর সদসয্রা eেতা ভালবাসা o আnিরকতার সােথ সাkাৎ করত েয kািn
aনুভূতi হত না। আি কা েথেক আগত রাজা-বাদশাh eবং iuেরাপ েথেক আগত িবিভn
সাংসদ o aনয্ানয্ রাজৈনিতক েনতৃবৃnেদর িমিলত হoয়ার জনয্ জামােত আhমদীয়া েয সুেযাগ
সৃি কেরেছ তা সিতয্i aতুলনীয়।
সুiেডেনরi 74-75 বছর বয় আেরকজন বিষর্য়ান রাজনীিতিবদ বেলন,
েpম-pীিত, ভালবাসা o শৃ লার েয দৃ াn আিম e িতন িদন জলসাগােহ েদেখিছ, তা
aতুলনীয়। eক ডােক সবাi দঁািড়েয় েযত আর eক ডােক সবাi বেস পড়ত। আর ei সবিকছু
eক বয্িkর pিত ভালবাসার কারেণ হিcল। eটা আমার জীবেনর pথম o eকমাt eবং
িবsয়কর aিভjতা যা আিম ভাষায় বণর্না করেত পারব না। আমার চুয়াtর বছেরর জীবেন
আনn o তৃিpর েয িবরল aিভjতা eখােন লাভ কেরিছ তা ভাষায় pকাশ করা আমার পেk
সmব নয়।
eরপর কাজািকsােনর aধয্াপক িকি স কাযাকেমতুলী সােহব, িতিন িব iিতহােসর pেফসর। িতিন
িলেখেছন,
সালানা জলসা uপলেk ei সমােবশ, আhমদীয়া জামােতর িশkার েসৗnযর্ eবং eর aনুপম
ধয্ান-ধারণা েয সফল তারi সাkয্ বহণ কের। িতিন আরo বেলন, জামােতর ধয্ান-ধারণা aনয্
ধমর্েক সmান করেত েশখায় eছাড়া eকিট শািnপূণর্ o আনnময় জীবেনর pিত আমntণ জানায়।
aবেশেষ ei দৃি ভি i জয়যুk হেব iনশাআlাh। আlাh তা’লা আhমদীয়া মুসিলম জামাতেক
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সকল মহান লেkয্ সাফলয্ দান কrন। আমরা eখােন pথম বার eেসিছ, কlনাo কিরিন,
eমন সmান o মযর্াদার সােথ আমােদর sাগত জানােনা হেব। e ক’িদেন আমরা eখােন যা
েদিখিছ তা আমােদর কােছ আশাতীত।
কাজািকsােনরi আর eকজন aধয্াপক সয্ার েগi মানােকাফ সােহব িলেখেছন,
জামােত আhমদীয়ার িশkার সােথ পিরিচত হবার eটাi আমার pথম সুেযাগ। তেব eিট
aনুধাবন কেরিছ েয, মানিবক সহমিমর্তা, শািn o সmpীিত eবং সব নবী o ধেমর্র pিত সmান
pদশর্ন করাi হল জামােত আhমদীয়ার িশkার িভিt। সেতয্র সnান pাp eমন েলাকেদর মােঝ
aবsান করাo eকিট সmােনর িবষয় আর িব ময় েপঁৗেছ েদয়ার জনয্ তারা ei সতয্েক সােথ
িনেয় ঘুের েবড়ায়। সালানা জলসায় aংশ gহণ কের e িবষয়িট pিতভাত হেয়েছ েয, জামােত
আhমদীয়ার কােছ সবেচেয় মূলয্বান o সmানজনক িবষয় হল আlাhর সৃি o eর কলয্াণ
কামনা করা। e িবষয়িট িবিভn েদশ েথেক eখােন আগত pিতিনিধবৃেnর সােথ আেলাচনা কের
জানা েগেছ। জামােত আhমদীয়া দিরd o aভাবীেদর েসবার মানেস িব বয্াপী িবিভn sােন sুল,
হাসপাতাল o লাiেbরী pিত া করেছ eবং egেলা aতীব grtপূণর্। আিম েদেখিছ েয সদাচরণ
জামােত আhমদীয়ার eকিট সতnt মযর্াদা রেয়েছ। িবিভn েদশ েথেক জলসা সালানায় aংশgহণ
করেত আসা আিsক o নািsকগণ েকান সাধারণ পযর্টক নয় বরং তারা হযরত িমযর্া েগালাম
আহমদ (আ.)-eর িশkার pকৃত মমর্ aনুধাবনকারী eবং তা পালনকারী। e িবষেয় আমােদর
পিরsার ধারণা আেছ, জলসায় েযাগদানকারী হাজার হাজার aিতিথর আিতেথয়তা o তােদর
েদখা না করা aতয্n drহ কাজ। আমরা eo জািন েয, eর pিতদােন আপনারা সবাi eবং
আপনােদর পিরবারবগর্ েকবল আর ধুমাt েখাদা তা’লার সntি o কৃপার সnানী।
aতeব, আমােদর কমর্ীেদর eিটi eকিট সতnt ৈবিশ য্ যা সবর্দা মেন রাখা uিচত। আlাh তা’লার সntি
aজর্েনর জনয্i আমরা aিতিথেসবা কির।
পুনরায় কাজািকsােনর eকজন মিহলা তার aনুভূিত বয্k করেত িগেয় বেলন,
আমােদর সােথ সবার সদাচরণ েদেখ eমন মেন হেলা েযন আমরা েসi aিতিথ যােদর জনয্
তারা দীঘর্িদন aেপkায় িছেলন। আমােদর সকল pেয়াজেনর pিত সতকর্ দৃি রাখা হেয়েছ।
eজনয্ আমরা hদেয়র ansল েথেক িনিখল িব জামােত আhমদীয়ার জনয্ েদায়া করিছ েযন
আlাh তা’লা e জামাতেক utেরাtর unিত দান কেরন eবং জামােতর সতয্ িশkার আেলা
pেতয্ক েদশ, শহর, o মানবাtােক েযন আেলািকত কের েতােল।
েবিনন েথেক eেসেছন ড. জন আেলকজাnার। িতিন েবিনেনন রাজনীিত িবষয়ক মntী eবং রা পিতর
িবেশষ uপেদ া। আিম যখন সফের িগেয়িছলাম তখন িতিন আমােক sাগত জানােত সীমােn
eেসিছেলন। তখন েথেকi তার বnুেtর হাত pসািরত রেয়েছ eবং বড় িব sতার সােথ তা রkা
করেছন, aথচ িতিন eকজন ি ান। িতিন িলেখেছন,
আhমদীয়াতi হল সিতয্কার iসলাম। পৃিথবীেত েকবল আhমদীয়াতi iসলােমর ভিবষয্ত হেত
পাের। আhমদীয়াতi iসলােমর eক নতুন েচহারা আমােদর েদিখেয়েছ, যা iেতাপূেবর্ আমরা aনয্
েকান মুসলমােনর মেধয্ েদিখিন। আর eিট হল মূলত: ভালবাসা, াতৃt, আnিরকতা o মানব
েসবার েচহারা। মহান আধয্ািtক মূলয্েবােধর পিরচায়ক েচহারা, যােত jান o আধয্ািtকতার
আকষর্ণীয় সমnয় ঘেটেছ। ভালবাসা সবার তের, ঘৃণা নয় কােরা পের ei ে াগােনর বাsব নমুনা
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pদশর্ন কেরেছ জামােত আhমদীয়া। eিটi eকিট ঐশী জামােতর লkয্ o uেdশয্ হেয় থােক eবং
সমg িবে র eেtেক িশkা েনয়া uিচত।
িতিন বেলন,
সালানা জলসা সmেকর্ বলা হেয়িছল, িtশ হাজার মানুষ eেত েযাগদান কেরন, িকnt eিট
আমােদর জনয্ aিব াসয্ িবষয় িছল। eখােন eেস আমরা sচেk সকল বয্বsাপনা, শািnপূণর্ o
িনরাপদ পিরেবশ েদখলাম েযখােন eেক aপেরর সে ভালবাসা o আnিরকতার সােথ িমিলত
হয় eবং পরsেরর pিত সmান pদশর্ন কের।
িতিন আরo বেলন,
েদেখ মেন হয় েযন eরা িভn েকান সৃি , যােদর জাগিতক sাথর্পরতা o ৈবষিয়কতার সােথ েকান
সmকর্ েনi। eরা মানুষ নয় বরং িফির া, যারা আকাশ েথেক েনেম eেস ধরায় বসবাস করেছ।
েছাট েছাট বাcারাo eমন pিশkণ েপেয়েছ েযন মাতৃজঠর েথেকi িশkা িনেয় eেসেছ। হায়!
যিদ আমােদর েদশ েবিনেনo আমরা eমন হেয় েযেত পারতাম। সকেলi aতয্n সmান o
ভালবাসার সােথ আমােদর েসবাযt কেরেছন, যা সারাজীবন আমােদর মেন থাকেব।
আhমদী মােয়রা তােদর সnানেদর eমন তরিবয়তi কের থােকন আর তা সবর্দা চলমান থাকা uিচত,
eিটi আhমদীেদর aনয্তম ৈবিশ য্।
িতিন আরo বেলন,
eখােন eমন াতৃtপূণর্ পিরেবশ েপেয়িছ যা েবিনেন কখেনা পাiিন। dিনয়ােত আজo eমন
মানুষ আেছ যারা শািn o াতৃt চায়। হায়! সকল মুসলমানi যিদ আhমদীয়াত বুঝেত
পারেতা।
িতিন আরo বেলেছন,
আnজর্ািতক বয়’আত o সমাপনী ভাষণ, যা আমার (hযুর আকদাস – aনুবাদক) িছল, আমােদর
মােঝ আমূল পিরবতর্ন eেনেছ, aথচ িতিন aদয্বিধ ি ান। আlাh চােহ েতা, ei iসলাম
আমােদর aদৃ েহাক eবং আমােদর সকেলর েহদােয়েতর কারণ েহাক। আnজর্ািতক বয়’আেতর
পর সবাiেক aেঝাের কাnাকািট কের েচােখর পািন িদেয় িনেজেদর anরেক পিরsার o েধৗত
করেত েদেখিছ। েস সময় আকাশ েথেক েকান ঐশী িবষয় aবতীণর্ হেc বেল আমােদর মেন
হিcল, যার আমরাo aংশীদার িছলাম।
িতিন আরo বেলন,
আমরা েদেশ িফের যাবার aেপkায় আিছ েযন েসখােন িগেয় aনয্েদর বলেত পাির েয, েকবল
আhমদীয়ােতর ছায়াতেলi আমরা eমন জীবন যাপন করেত পাির, যা eক িদেক ভয়-ভীিতমুk
আর aপরিদেক েখাদার ৈনকটয্ pদানকারী।
eরপর বেলন,
যখন েকu আlাhর পেথ েকান সতয্ িনেয় agরসর হয়, তখন িবেরাধীরা তার পেথ বাধা-িব
সৃি কের। িকnt আিম আমার েদেশ যথাসাধয্ েচ া করব যােত েসখােন জামাত েকাথাo েকান
বাধা িবপিtর সmুখীন না হয়।
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e ছাড়াo িতিন আমার সােথ আরo aেনক কথা বেলন। পিরেশেষ আমােক uেdশয্ কের বেলন,
আপিন মেন করেবন, েবিনেন আপনার eকজন সnান রেয়েছ।
eরপর িসেয়রািলoেনর eকজন িবচারপিত Abdulai Sheikh Fofanah িলেখেছন:
জলসা খুবi মহতী িছল eবং িচরিদন পিবt sৃিত হেয় আমার anের িবরাজ করেব। পৃিথবীর
িবিভn েদশ েথেক আগত েলাকজন ভাi eর নয্ায় েসৗহাদর্পূণর্ পিরেবেশ eকেt থােক, eকসােথ
নামায পেড় eবং iসলােমর unিতর জনয্ েদায়া কের।
eরপর বুিকর্নাফঁােসার বাmারা আiলাoয়া, িযিন গভর্নর িছেলন, িলেখেছন,
aধম বুিকর্নাফঁােসার pিতিনিধ হেয় eখােন eেসেছ আর জামােত আhমদীয়ার pধানেক আnিরক
aিভনnন জানােc। e জলসায় আিম েদেখিছ, িন:সেnেহ পৃিথবীর সকল জািত o বংেশর মানুষ
uপিsত আেছ িকnt সবাiেক eক বেণর্র o মানবতার পতাকাবাহী বেল মেন হেয়েছ। আজেকর
জলসা aনুি ত হেc সব ধরেনর বণর্ ৈবষময্ o জািতগত েভদােভেদর uে র্ েথেক। জামােত
আhমদীয়ার ে াগান, ‘সবার তের ভালবাসা, কােরা পের ঘৃণা নয়’ eর s pিতফলন ঘটােc।
ei ে াগান েথেক সমg িবে র িশkা gহণ করা uিচত। আমার েদেশ জামােত আhমদীয়ােক
পরম সmান o dার দৃি েত েদখা হয়। মাt িবশ বছের জামােত আhমদীয়া বুিকর্নাফঁােসার
pতয্n a েলর মানুেষর মন জয় কেরেছ। e িবষয়িটo aনুধাবন করেত আমােদর aসুিবধা
হয়িন েয, ei জামাতi ধমর্, বণর্ o জািতগত েভদােভেদর uে র্ েথেক মানব েসবা করেছ। আর
েকবল আধয্ািtক খাবারi নয় বরং বািহয্ক েসবামূলক কমর্কােnর িদক িদেয়o আপনারা pথম
সািরেত আেছন।
িতিন বেলন,
আhমদীয়া জামাত আমােদর েদেশ িশkা, িব d পািন o িবdয্ৎ সরবরােহর মত মহান কাজ
করেছ। তাi রা পিত জামােতর eমন েসবার sীকৃিতsrপ েদেশর grtপূণর্ জাতীয় পদক
(Order of Distinction) pদােনর িসdাn gহণ কেরেছন। গত িডেসmর মােস sাধীনতা
িদবেসর aনু ােন জামােত আhমদীয়ােক ei সmাননা pদান করা হেয়েছ।
আমরা েকান pকার পুরsােরর aিভলাসী নi। েকবলমাt আlাh তা’লার সntি লােভর আশায় আমরা
েসবা কের থািক। pেতয্ক আhমদী কমর্ীর েpরণা o েচতনা erপi।
eরপর ibাহীম িজয়ামা গারবা সােহবা বেলন, িতিন eকজন মিহলা o নাiজার eর েময়েরর uপেদ া:
আপনােদর ে াগান ‘সবার তের ভালবাসা, কােরা পের ঘৃণা নয়’, eিট আমােক খুব pভািবত
কেরেছ। আর আিম eখােন বাsেব eর pিতফলন েদেখিছ। পৃিথবীর িবিভn েদশ েথেক ধমর্, বণর্
o েগােtর িবিভn মানুষ eখােন eেসেছন। আপনােদর েছাট-বড়, নারী-পুrষ িনিবর্েশেষ সবাi
আমােদরেক ভালবাসা িদেয়েছ। আর েযভােব আমােদর েদখা না করা হেয়েছ e িদনgেলা
আমরা কখেনা ভুলেত পারব না।
eরপর আেমিরকার eকজন আhমদী নূরudীন সােহব িলেখন:
আিম pথমবার eখােন eেস যা িকছু েদখলাম তােত আমার েচাখ হেত ar বiেত লাগল eবং
েখাদা তা’লার aনুgহরািজ sরণ কের আিম কঁাদেত আরm কির। িন য় েস সময় সমাগত যখন
আিম মেন কির আমার e সুখকর aিভjতার uপর িভিt কের eকিট বi িলখেত পারেবা।
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আমার আেবগ আেছ িকnt তা বণর্না করার শিk েনi। েকননা েখাদা তা’লার দয়া o aনুgহরািজ
গণনা করা সাধয্াতীত। আিম বলেত পাির, আধয্ািtকতায় সমৃd হেয় আিম আমার বািড় aথর্াৎ
আেমিরকার িফলােডলিফয়ায় েফরত যািc। আিম আমার পাপ েথেক তoবা করিছ eবং তা
পিরহার করিছ। মহানবী (সা.) eবং তঁার মহান েসবক হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর পয়গাম
েস সব মানুষ যােদর কােছ েপঁৗছােনা আমার সােধয্ আেছ আিম েপঁৗেছ িদব।
েমাহতারমা সাoয়াদ রাযূক সােহবা িযিন েবলিজয়ােমর eকজন মুসলমান সাংসদ। িতিন মরেkার
aিধবাসী হেলo aেনক িদন েথেক eখােন বসবাস করেছন eবং সংসেদরo সদসয্। িতিন জলসায়
েভcা বkবয্ েরেখেছন। িতিন িলেখেছন,
জলসায় aংশ gহণ করা আমার জনয্ pথম eবং aেনক বড় eকিট aিভjতা িছল, যা আিম
পূেবর্ কখেনা িচnাi করেত পারতাম না।
eরপর, িতিন দাoয়ােত িগেয় আমার stীর সােথ বেসন। িতিন তােক তবলীগ কেরন। মহানবী (সা.)-eর
পদমযর্াদা, হযরত ঈসা (আ.)-eর েমাকাম eবং হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আগমন o আিবভর্াব
সmেকর্ আhমদীেদর িক িব াস তা িছল তবলীেগর আেলাচয্ িবষয়। e সব িবষেয় pায় আধা ঘnা
আেলাচনা হয়। eরপর িতিন আমােদর িমশনারীেক তার (hযুর আকদােসর stী’র - aনুবাদক) udৃিত
িদেয় বেলন,
আিম তার কােছ বেসিছলাম, আর িতিন আমােক eভােব বুিঝেয়েছন েয, আমার িচnাধারা আমূল
বদেল েগেছ।
eরপর িতিন বেলন, “iমাম মাহদী (আ.) সmেn আিম আরo জানেত চাi”, রাত আড়াiটা পযর্n বেস
েথেক িতিন e িবষেয় েজেনেছন। আমার stীর কথা uেlখ কের িতিন বেলন,
িতিন আমােক eমনভােব বুিঝেয়েছন েয, eখন আিম পুেরা িবষয়িট সmূণর্rেপ না জানা পযর্n
sিs পািc না।
িতিন আরo বেলন,
জামােত আhমদীয়ার িব াস o দৃি ভি সmেকর্ জানার পর আিম পুনরায় আধয্ািtক জীবন
লাভ কেরিছ। আর eখন iমাম মাহদী (আ.)-eর আগমেনর পর জামােত আhমদীয়ার মাধয্েম
মুসলমানেদর ভিবষয্ত ujjল েদখােc। আিম জামােত আhমদীয়া সmেn আরo তথয্ সংgহ
করেত চাi। আর আlাh তা’লা যিদ চায় েয, আিম আhমদীয়াত gহণ কির, তেব আিম eকাi
আhমদীয়াত gহণ করব না, বরং আমার সােথ আমার আtীয়-sজন, িনকটজন eবং বnু-বাnব
ছাড়াo জানােশানা aেনক মানুষ েযাগ িদেব।
আমার সমাপনী ভাষেণর কথা uেlখ কের বেলন,
বkৃতার েশষাংেশ আরেবর আhমদীেদর uেdশয্ কের আপিন েয বেলেছন, েহ েলাক সকল!
আপনারা জাgত েহান। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বাণী মানুেষর কােছ েপঁৗেছ েদয়া
আপনােদর কতর্বয্। আর মkায় িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) eবং তঁার জামােতর জনয্o
েদায়া কrন। িতিন বেলন, েসসমেয় আিম aেনক েকঁেদিছ আর আমার েচাখ েথেক aেঝাের ar
pবািহত হয়, েকননা আিম আরব জািতর সােথ সmকর্যুk eক নারী। েকবল eকিদন পূেবর্i
েবগম সােহবা আমােক iমাম মাহদী (আ.) o হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আগমেনর
আবশয্কতা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সতয্তা সmেn aবিহত কেরেছন। েস মুহূেতর্ আিম
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aনুভব করলাম, আমার বরাত িদেয়, েযন িতিন sয়ং আমােক সেmাধন করেছন। িতিন বেলন,
তখন আমার hদেয় ei aনুভূিতরo সৃি হল েয, পৃিথবীর িবিভn েদেশ আপনােদর uপর
aমানুিষক িনযর্াতন করা হেc যা িনঃসেnেহ aিবচার। িতিন বেলন, আিম িসdাn িনেয়িছ,
আগামী বছর যুkরােজয্র জলসায় আিম eকাi আসব না বরং aেনক সাংসদo আমার সােথ
eেত েযাগদান করেবন, iনশাআlাh।
eিটo আlাh তা’লার aপার aনুgহ, িনরব তবলীগ হেc বা বয্িkগত তবলীগ হয় যা বাহয্ত েদখা যায়
না িকnt মানুষ পিরেবশ হেতo pভািবত হয় eবং পরsেরর সােথ সাkােতর মাধয্েমo pভািবত হয়।
আমােদর েখাdাম যারা িডuিট েদন (তােদর বয্াপাের - aনুবাদক) আিম জানেত েপেরিছ, eকজন খােদম
বােসর eকজন iরানী াiভারেক হযরত ঈসা (আ.)-eর মৃতুয্ সmেকর্ বেলেছন eবং হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর আগমন সmেno aবিহত কেরেছন। েমাটকথা e ধরেনর সুেযাগo পাoয়া যােc,
egেলাo আlাh তা’লার eমন aনুgহ যা েথেক aবেশেষ utম ফল পাoয়া যায়।
eরপর eকজন আhমদী মিহলা হেলন রীম শরীকী আখলাফ সােহবা। িতিন বেলন,
pথমবার আিম eেত aংশgহণ কেরিছ। পৃিথবীর েকান ভাষায়i আিম আমার e আেবগ-aনুভূিত
বয্k করেত পারব না। ei জলসার মাহাtয্, েসৗnযর্য্, শৃ লা eবং েscােসবামূলকভােব
দািয়t পালনকারীেদর uৎসাহ েদেখ তাৎkিণকভেব hদেয় e p জাgত হত, েক আেছ েয
পৃিথবীেত eত সুশৃ লভােব ei কাজ করেত পাের? ei িবশাল জনেগাি র আিতেথয়তা েক
করেত পাের? সহs সহs মানুষেক eক জেনর ভালবাসায় েক eকিtত করেত পাের? e pে র
utর ধু eকিটi, আর তা হেc, তঁার হােতর uপর েখাদা তা’লার হাত রেয়েছ, িতিনi
hদয়সমূেহ েpম-pীিত o aনুরাগ সৃি কেরন আর িতিনi কাজ সহজতর কেরন।
িতিন আরo বেলন,
iিতপূেবর্ েটিলিভশেনর মাধয্েম আnজর্ািতক বয়’আত েদখতাম। sয়ং uপিsত হেয় বয়’আত করা
িছল sেpর মত িবষয়, তেব e বছর েখাদা তা’লা তা পূণর্ কেরেছন, িতিনo িকছু িদন পূেবর্i
বয়’আত কেরেছন। জলসাগােহ বেস বয়’আত করার সময় মেন হিcল, আিম েযন eক নতুন
জগেত আিছ। আেবেগর আিতশেযয্ hদেয়র aবsাটাi aনয্ রকম িছল, শরীর কঁাপিছল, েচাখ
েথেক ar ঝরিছল, েখাদার কrণা o মাজর্নার pিত দৃি িছল eবং hদেয় খুিশর েঢu েখেল
যািcল। িসজদায় কুর-eর সময় আিম েখাদােক িকছুটা দূেরi aবsান করেছন বেল aনুভব
কেরিছ। েখাদা তা’লার কােছ আিম আমার পাপ o aপরাধসমূহ হেত kমা pাথর্না কেরিছ। মেন
হিcল eিট েযন িকয়ামত িদবস আর পৃিথবীটা েছাট হেয় েগেছ।
আেরকজন মিহলা, আবীর রাযা িহলমী সােহবা,
জলসার েশেষর িদেক চরম uেtজনা িবরাজ করিছল eবং আিম বলিছলাম, যখন িমশর িফের
যাব তখন আিম েদশবাসীেক িচৎকার কের বলব, েহ রসূলl
ু াh (সা.)-eর umত! েতামরা ঘুম
েথেক জাgত হo, েতামােদর মাহদী eেস েগেছন আর িনদশর্ন pকাশ েপেয়েছ। aতeব তঁােক
শনাk করার জনয্ আnিরকভােব েচ া কর।
eরপর আেরকজন মিহলা আযীয আমানী oেদ সােহবা বেলন,
eবছরi pথম আিম জলসায় েযাগদান কেরিছ। eকi সময় eমন সু ু বয্বsাপনার মাধয্েম
eেতা েলােকর আপয্ায়ন করা হেc েদেখ খুবi aবাক হেত হয়।
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রাবী মুফেলh oেদ সােহব বেলন,
জলসা সmpচােরর মান খুবi unত িছল। aিতিথ আপয্ায়ন eবং সদাচরণ েদেখ aতয্n pভািবত
হেয়িছ। জলসার aনু ােন আিম সারা বছর eবং জলসার সময় মেন জাgত হoয়া p াবলীর
মন:পুত utর েপেয় েগিছ, জলসার িবিভn কাযর্kম eবং েpাgাম হেত।
েমাকাররম আbুর রঊফ ibাহীম কাযাক সােহব বেলন,
আমার মেন হেয়েছ েয, ei জলসা eকাn আরবেদর জনয্i িনধর্ািরত িছল। iনশাআlাh
শtrেদর সকল pিতবnকতা দূর হেয় যােব। eবং আরেবর েলােকরা দেল-দেল জামােত
anভূkর্ হেব, iনশাআlাh। েমাটকথা, েযন eকিট বঁাধ েভে েছ। িবrdবাদীেদর aহংকােরর
পতন ঘটেব eবং aিচেরi iমাম মাহদী (আ.)-eর পতাকা পুেরা আরব িবে পত পত কের
uড়েত থাকেব। aিচেরi e iলহাম ‘iয়াসলুনা আলাiকা সুলাহােয়l আরাব oয়া আবদােলশ্
শাম’ aতয্n মিহমার সােথ পূণর্ হেব।
জলসার পর পৃিথবীর aেনক েদশ েথেক িবেশষ কের আরব েদশgেলা েথেক eমনসব বাতর্া েপেয়িছ। যা
েদেখ মেন হয় আlাh তা’লা তঁার িবেশষ কৃপাবারী বষর্ণ কেরেছন। িব বাসী েযখােন পািথর্ব িবলািসতায়
মt, েসখােন মুহাmদী মসীhর দাসগণ তােদর আধয্ািtক unিতর েচ ায় pাণপণ রত, eক নব uদয্েম
সmুেখ agসর হেc eবং agসেরর েচ া করেছ। পৃিথবীর pিতিট েদশ েথেক ei বাতর্া আসেছ eবং
aিধকাংশ েদশ েথেক আসেছ, তােত eেতা েবিশ আেবগ-aনুভূিতর বিহঃpকাশ ঘটেছ যা বণর্না করা
aসmব না হেলo aবশয্i ক সাধয্।
আlাh তা’লা sীয় pিতrিত aনুযায়ী hদয়সমূেহ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ভালবাসায় eমনভােব
পূণর্ কেরেছন, পৃিথবীর aনয্ েকাথাo eর দৃ াn খুঁেজ পাoয়া যােব না eবং তঁারi (আ.) কারেণ
িখলাফেতর pিত ভালবাসা। আlাh তা’লা pেতয্ক আhমদীর িন া, িব sতা eবং ভালবাসােক বৃিd
করেত থাকুন আর আlাh তা’লার িনয়ামতরািজর pিত আমােদর কৃতjতা jাপন েযন পূেবর্র তুলনায়
aেনক েবিশ pকাশ পায়। আlাh তা’লার সtা েযন আমােদর সকল ভালবাসার েকndিবnুেত পিরণত
হয়। আlাh তা’লা আমােদরেক eর েতৗিফক দান কrন, আমীন।

(জােময়া আhমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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