ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
পিবt রমযান eবং আমােদর করণীয়
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতhু মsিজদ, লnন, iuেক
28েশ আগ , 2009iং

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋ ﻮذ 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
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َّ َ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
ْ ْ َ َ ﻏﲑ ا َْﳌﻐ ْ ُﻀ ﻮب
َ َ ْ ُ 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)

ِ
ِ َ ْ َ ْ دﻋﺎن َﻓﻠ
ِ ْ ﻓﺎﱏ ْ ﻗ َ ِﺮﻳ
ِّ ِ َ ْ ﻋﲎ
ِ ّ َ ﻋﺒﺎدى
ِ َ َ اذا
ﻬﻢ
ِ َّ َ اﺟﻴﺐ د َﻋ ْ َﻮة
َ َ َ َ واذا
َ ِ اﻟﺪاع
ََِ
ْ ِ َ ِ ﺳﺎﻟـﻚ
َ َ ْ ﺴﺘﺠ ْﺒ ُ ْﻮا ِﱃ ْ وَ ْﻟﻴ ُ ْﺆ ﻣﻨ ُ ْﻮا ِﰉ
ْ ُ َ ّ ﻟﻌﻠ
ٌ
ُ ْ ُ ؕﺐ
ﺮﺷﺪون
َ ْ ُ ُ ْ َﻳ
(সূরা আl বাকারা: 187)

e আয়াতিটর aথর্ হল, যখন আমার বাnা েতামােক আমার সmেn p কের, (তুিম) বল, িন য় আিম
কােছi আিছ। pাথর্নাকারী যখন আমােক ডােক তখন আিম তার আহবােন সাড়া েদi। aতeব তারাo
েযন আমার ডােক সাড়া েদয় আর আমার oপর ঈমান আেন, যােত তারা েহদায়াতpাp হয়।
eিট আlাh তা’লার aপার কৃপা েয, িতিন আমােদরেক আেরা eকিট রমযান েদখার েসৗভাগয্ দান
করেছন। আজ আমরা েকবলমাt তঁারi কৃপায় e রমযােনর ষ িদন aিতবািহত করিছ। মানুষ যিদ ভােব
তাহেল েদখেব েয, আlাh তালার aনুgহরািজর েকান েশষ েনi। আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ ُ َ واﻟﺬ ﻳ ْﻦ
ﺳﺒﻠﻨﺎ
َ َ ُ ُ ﻬﻢ
َ ِ ْ َ َ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓ ْ َﻨﺎ
َ َ ِ َّ َ
ْ
ْ ُ َ ّ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨ

aথর্াৎ, ‘যারা আমােদর সােথ সাkােতর uেdেশয্ পুেরা েচ া-সাধনা কের, আমরা তােদরেক
aবশয্i আমােদর পেথর িদেক আসার সুেযাগ েদi।’
(সূরা আl আnকাবূত: 70)
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িতিন বেলেছন, যারা আlাh তা’লার িদেক আসার েচ া কের, িতিন তােদরেক তঁার িদেক আসার সুেযাগ
েদন। িকnt eেক আlাh তা’লা বাnার uপর েছেড় েদনিন েয, েতামরা িনেজরাi আমার িদেক আসার পথ
aেnষণ কর। যিদ িনেজ- িনেজi সিঠক পথ খুঁেজ েবর করেত পার তেব িঠক আেছ, আিম েতামােক
আগেল রাখেবা eবং আgেন পিতত হoয়া েথেক রkা করেবা - না, িবষয়িট eমন নয় বরং pেতয্ক যুেগ
আlাh তা’লা তঁার রীিত aনুযায়ী sীয় নবীেদর মাধয্েম েসi পথ pদশর্ন কেরেছন যা মানুষেক আlাh
তা’লা পযর্n িনেয় যায়। eরপর মানুষ যখন আlাh তা’লার কৃপায় eক িববতর্েণর pিkয়ায় মানবীয়
gণাবলীেত ঊৎকষর্তা লাভ করল তখন আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-েক েpরণ কেরেছন। মহানবী (সা.)েক আিবভূর্ত কের তঁার কােমল বা পূণর্া শিরয়েতর মাধয্েম আমােদরেক তঁার কােছ যাবার পথ
েদিখেয়েছন যােত কের মানুষ ংস o জাহাnােম পিতত হoয়া েথেক রkা পায় eবং েসi পেথর পিথক
হেয় যায় েয পথ আlাh তা’লার পােন িনেয় যায়। েস পথgেলার eকিট পথ হল রমযােনর েরাযা।
রমযান মাস aেশস কলয্ােণর মাস বেল আমরা পিবt কুরআন হেত জানেত পাির। েয আয়াতিট আিম
েতলাoয়াত কেরিছ eর পূবর্বতর্ী আয়াতgেলার eকিটেত eর uেlখ রেয়েছ েয, তঁার ৈনকটয্ pদানকারী
e মাধয্ম, aথর্াৎ েরাযা, আlাh তা’লা পূবর্বতর্ী নবীেদর aনুসারীেদর জনয্o িবিধবd কেরিছেলন। আর
eখন মুসলমানেদর জনয্o আবশয্ক, েযেহতু iসলাম eকিট পিরপূণর্ ধমর্, তাi আlাh তা’লা iসলােমর
মাধয্েম েরাযার িশkাo সmূণর্rেপ pদান কেরেছন। েসহরী o iফতারীর জনয্ সময় িনধর্ারণ eবং
aনয্ানয্ সুেযাগ-সুিবধার কথাo uেlখ কেরেছন যার মেধয্ aসুsতা o সফররত aবsায় aবকাশo
িদেয়েছন। তেব পরবতর্ীেত (েরাযার e গণনােক) পূণর্ করেত হয় eবং সামথর্ থাকেল িফিদয়া েদয়ারo
িনেদর্শ রেয়েছ। eছাড়া িচরrg বা ৈবধ েকান কারেণ েরাযা রাখেত aসমথর্ হেল িফিদয়া েদয়ার আেদশ
রেয়েছ। িকnt আlাh তা’লা eকজন মু’িমেনর জনয্ iবাদত o কুরআন িতলাoয়ােতর pিত মেনােযাগ
িনবd করােক আবশয্ক কেরেছন eবং তার দৃি আকষর্ণ কেরেছন। েযেহতু e মাসিট কলয্ােণর মাস, তাi
eকজন মু’িমেনর sরণ রাখা uিচত েয, েছােটা-খােটা েরাগ-বয্ািধ o dবর্লতার aজুহাত েদিখেয়,
সুেযােগর aনয্ায় বয্বহার কের েরাযা পিরতয্াগ করা uিচত নয়। eকজন মু’িমেনর পিরপূণর্ আনুগেতয্র
ধারণা তখনi পাoয়া যায়, যখন েস ধুমাt আlাh তা’লার জনয্ পানাহার o কতক স ত কাজ েথেক
eকিট িনিদর্ সময় পযর্n িবরত থােক eবং আlাh তা’লার সntি লােভর জনয্ েবিশ েবিশ েচ া করেত
থােক। েকননা, আlাh তা’লা e িদনgেলােত বাnার পাপ kমা করা eবং তােক তঁার ৈনকটয্ pদান করার

ِ
লেkয্ িবেশষ uপকরণ সৃি কেরন। eকিদেক েতা ﺳﺒﻠﻨﺎ
َ َ ُ ُ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ
ْ ُ َ ّ َ ْ َ َ বেল সব সময়, সকল ঋতু, সকল
যুগ eবং pেতয্ক েদেশর মানুষেক জািনেয় িদেয়েছন, েয-i আমােদর িদেক আসার জনয্ সবর্াtক েচ া
করেব আমরা তােক আমােদর িদেক আসার পথ েদখাব।

eিট েযন eকিট সাধারণ েঘাষণা। যখনi েকu পিবt মনমানিসকতা িনেয় আlাh তা’লার িদেক যােব, েস
আlাh তা’লার আিশস লাভ করেব। িকnt রমযান মাস eমন eকিট মাস, েয মােস আlাh তা’লার
সntি র জনয্ eবং তঁার আেদেশ বাnার কৃত কুরবানীর ফেল কলয্ােণর eক িবেশষ psবণo িতিন
pবািহত কেরন। তঁার বাnার আধয্ািtক unিতর জনয্ eকিট িবেশষ বয্বsা কেরন। eমন eকিট পিরেবশ
সৃি কেরন যা পুেণয্র পথ drত aিতkেম সহায়ক। আlাh তা’লা তঁার সntি লােভর জনয্ তঁার বাnােদর
েচ ার সুেযাগ সৃি কেরন। বাnার েদায়া কবুল করার জনয্ সব দূরtেক ৈনকেটয্ বদেল েদন।
হযরত আবু hরায়রা (রা.) বিণর্ত eকিট হাদীেস মহানবী (সা.) বেলেছন,
َ ْ َ ِّ وﻏﻠ
َ ْ ِ ّ رﻣﻀﺎن ُﻓﺘ
ِ ّ ﺪت
ِ
ﻴﺎﻃﲔ
َِ
ُ َ ِاﳉﻨ ّ َﺔ
ْ َ ِ ّوﺻﻔ
َ ْ ﻮاب
َ ُ َ َ َ َ إذا َﺟﺎء
ُ َ ﻮاب اﻟﻨ ّ َﺎر
ُ َ َاﻟﺸ
ُ َ ْ ﻘﺖ أ ﺑ
ُ َ ْ ﺤﺖ أ ﺑ
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(iযা জায়া রামাযানু ফুিতহাত আবoয়াবুl জাnািত oয়া gিlকাত আবoয়াবুn নাির oয়া
সুফ্িফদািতশ্ শায়ািতন)
eর aথর্ হল: ‘মহানবী (সা.) বেলেছন, যখন রমযান মাস আেস তখন জাnােতর দরজা খুেল
েদয়া হয়, েদাজেখর দরজা বn কের েদয়া হয় eবং শয়তানেক শৃ লাবd করা হয়।’
(সহীh মুসিলম-িকতাবুস িসয়াম)

aতeব, েদখুন! আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-eর মাধয্েম কীভােব ei aবsার িচtা ন কেরেছন আর
বেলেছন, রমযােন aবsা erপ হেয় থােক। aতeব eিট িক আমােদর েসৗভাগয্ নয় েয, আlাh তা’লা
আমােদরেক আেরকিট রমযান হেত লাভবান o কলয্াণমিnত হবার সুেযাগ দান কেরেছন। আlাh তা’লা
sাভািবক aবsােতo eকিট পুেণয্র িবিনমেয় aেনক gণ pিতদান িদেয় থােকন, আর পােপর শািs হেয়
থােক eর সমপিরমান। তেব e হাদীস েথেক pমাণ হয় েয, e িদনgেলােত আlাh তা’লার কৃপার েকান
সীমা েনi, িতিন তঁার বাnার pিত aেশষ কৃপা বষর্ণ কের থােকন। আর sাভািবক aবsায় শয়তােনর
লাগাম ছাড়া থােক, েস সকল িদক েথেক বাnােদর pেরািচত করার েচ া কের। ফেল aেনক সময়
সৎকমর্শীলরাo তার ধূতর্তার খpেড় পেড়, তার েধাকায় pতািরত হেয় পুণয্কেমর্ unিতর গিত মnর হেয়
যায়। pকৃত পেk শয়তান aেনক সময় েকান েকান পুণয্বানেকo সৎকেমর্র ছdেবেশ কতক মn কােজ
িলp কিরেয় েদয়। িকnt মহানবী (সা.) eখােন eটা েঘাষণা কেরেছন eবং িনি তভােব আlাh তা’লার
ِ
aনুমিত সােপেki িতিন ei েঘাষণা কেরেছন, اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
ْ َ ِّ ُ َ (oয়া সুফ্িফদািতশ্ শায়াতীন) aথর্াৎ,
ُ َ َّ وﺻﻔﺪت
শয়তানেক শৃ লাবd করা হয়। আর শয়তান মানুষেক পথ করার জনয্ তার সা পা েদর েযসব পেথ
বিসেয় রােখ - তােদর সকলেক শৃ লাবd কের েদয়া হয়। aতeব eিটi সুেযাগ; রমযােনর আধয্ািtক
পিরেবশেক কােজ লািগেয় সব ধরেনর পুণয্কেমর্র মাধয্েম জাnােতর যত েবিশ েবিশ সংখয্ক দরজা িদেয়
pেবশ করা সmব, মানুেষর তােত pেবেশর েচ া করা uিচত। (েতামরা) েসi সকল ucতায় েপঁৗছার েচ া
কর েযখােন শয়তান েপঁৗছেত পাের না। eরপর েসi aিজর্ত পরাকা ােক আমােদর জীবেনর aংশ বািনেয়
েনয়া uিচত। iবাদেতর মান uc েথেক ucতর করেত থাকুন, সদকা-খয়রােত agগামী েহান, েকননা
আমােদরেক আমােদর েনতা o মানয্বর হযরত মুহাmদ রসূলl
ু াh (সা.)-eর utম জীবনাদশর্ aনুসরণ
করেত হেব, রমযােন সদকা খয়রাত করার েবলায় তঁার হাত pবল ঝেড়র েবেগ চলত।
utম চিরিtক মােন pিতি ত হবার েkেt িনতয্-নতুন মাiল ফলক aিতkেমর েচ া করেত হেব, েকননা
আlাh তা’লার ৈনকটয্ লােভর eিটo eকিট aেনক বড় মাধয্ম। িবেশষ eকাgতা o uৎসােহর সােথ
পিবt কুরআন েতলাoয়াত eবং eর আেদশ িনেষধসমূহ মানয্ করার েচ াo করা uিচত, েকননা আlাh
তা’লার সntি লােভর eিটo eকিট মাধয্ম। কােজi রমযােনর e িদনgেলােত রমযােনর কলয্াণ লুেফ
িনেয়, eেক কােযর্ rপািয়ত কের আlাh তা’লার িন াবান বাnায় যিদ পিরণত হi, তেবi আমরা
েসৗভাগয্বানেদর anভূর্k হব। আমরা েযন েসসব েলাকেদর মেধয্ পিরগিণত হi, যােদর সmেকর্ হযরত
আবু hরায়রা (রা.) বিণর্ত eকিট হাদীেস রসূলl
ু াh (সা.) বেলেছন,
‘আlাh তা’লা বেলন, আদম সnান (aথর্াৎ মানুষ) েরাযা বয্তীত বাকী সব কমর্i তার িনেজর
জনয্ কের। েরাযা রাখা হয় আমার জনয্ eবং আিম-i eর পুরsার িদব। আর েরাযা হল
ঢালসrপ, েতামােদর মেধয্ েথেক েকu যখন েরাযা রােখ েস েযন a ীল কথাবাতর্া না বেল, আর
গািলগালাজ না কের। েকu যিদ তােক গািল েদয় aথবা তার সােথ ঝগড়া কের তেব utের
তােক ধু eতটুকু বলা uিচত েয, আিম েরাযা েরেখিছ। েসi সttার কসম যঁার হােত মুহাmেদর
(সা.) pাণ, আlাh তা’লার কােছ েরাযাদােরর মুেখর গn মৃগনাভীর (কstির) সুগিnর েচেয়o
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েবশী িpয়। েরাযাদারেক d’িট িবষয় আনিnত কের, eকিট হল যখন েস iফতার কের তখন েস
আনিnত হয় eবং িdতীয়িট হল যখন েস তার pভু-pিতপালেকর সােথ িমিলত হেব, তখন েস
তার েরাযার জনয্ আনিnত হেব।’
(সহীh বুখারী-িকতাবুস সoম)

aতeব, আমােদর েসi েরাযা রাখা uিচত, যা ei পৃিথবী েথেক িবদায় েনয়ার আগ পযর্n আমােদর
uঠাবসা, চলােফরা, সেবর্াপির আমােদর pিতিট কথা o কাজ dারা আlাh তা’লার সntি লােভর মাধয্েম
আমােদরেক েখাদার সােথ িমিলত করেব। sরণ রাখা uিচত, আমােদর মধয্ েথেক েসসব েরাযাদার যারা
েরাযার সমs আবশয্কীয় িদকgেলার pিত sযt দৃি রােখন িন, হাদীেসর বাকয্:

(oয়া iযা লােকয়া রাbাh ফািরহা িবসoিমিহ)

ِ
ِ ِ ﺑﺼ
ﻮﻣﻪ
َ ِ َرﺑﻪ ﻓ
ُ َّ َ ِ َإذا ﻟ َﻘ َﻲ
ْ َ ِ ﺮح

aথর্াৎ, ‘যখন েস তার pভুর সােথ সাkাত করেব তখন েস তার েরাযার কারেণ আনিnত হেব’।
(বুখারী-িকতাবুস সoম)

eিট তার েবলায় pেযাজয্ হেব না। e সmেকর্ মহানবী (সা.) সতকর্o কেরেছন, িনছক েরাযা রাখাi যেথ
নয়, েতামরা েরাযা রাখেব আর আlাh তা’লার সাkােত আনিnত হেব! বরং েরাযা গৃহীত হবার জনয্
েরাযার আবশয্ক িদকgেলা পূণর্ কর।
eকিট হাদীেস e সmেn বিণর্ত হেয়েছ, হযরত আবু hরায়রা (রা.) বণর্না কেরন,
‘েয বয্িk েরাযাবsায় িমথয্া বলা eবং eর মাধয্েম কাযর্িসিd হেত িবরত হয় না, তার পানাহার
বজর্ন করার pিত আlাh তা’লা rেkপ কেরন না।’
(বুখারী-িকতাবুস সoম)

aতeব, pথম হাদীেস মnকমর্ পিরহারকারীেদরেক েখাদার সntি র সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ। আর ei
হাদীেস বলা হেয়েছ, মnকমর্ করা েথেক যারা িবরত হয় না, তােদর েরাযা গৃহীত হয় না বরং eিট ধু
‘uপবাস’ ৈব-িক। আর েকান বয্িkর aনাহার থাকায় আlাh তা’লার িকছু যায় আেস না, aথবা ঐ
বয্িkর uপবাস থাকােত তার পুেণয্র েকান বৃিd ঘেট না। সুতরাং ei িবেশষ পিরেবেশ আlাh তা’লার
কােছ কৃপািভkা চাoয়া eবং রমযােনর বরকত েথেক কলয্াণমিnত হবার জনয্ eকজন pকৃত মু’িমনেক
েচ া করা uিচত। পিরেবশ সবার জনয্i সমান, eখােন েযমন ভাল েলাকজনo আেছ, পুেণয্র পেথর
পিথকo রেয়েছ, আlাh তা’লার সntি aজর্েন সেচ রাo রেয়েছ, েতমিনভােব খারাপ কােজ িলp মানুষo
eখােন বাস করেছ। েনাংরািমেত িনমিjত, মদয্পায়ী, বয্িভচারী, eবং মnকেমর্ িলp েলাকজনo বসবাস
করেছ। eমন েলাকo আেছ, যারা েরাযা েরেখ েখাদা o ধেমর্র নােম eেক aনয্েক হতয্া করেছ। eমন
েলাকo আেছ, যারা রমযােন আhমদীেদর ক েদয়া eবং শহীদ করােক পুণয্কমর্ মেন কের। তেব িক
সৎকমর্শীল eবং পাপাচারী েকবল রমযােনর কলয্াণময় মােসর কারেণ সমান হেয় যােব? সৎকমর্শীলেদর
জনয্ েযভােব জাnােতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হেয়েছ, তেব িক মnকেমর্ িলp েলাকেদর জনয্o জাnােতর
dার েসভােব খুেল েদয়া হেব? সৎকমর্শীল eবং iবাদতকারীেদরেক েযভােব জাহাnাম েথেক িনরাপদ রাখা
হেয়েছ eবং তােদর শয়তানেক শৃ লাবd করা হেয়েছ, তেব িক eসব মnকেমর্ িলp বয্িkেদরo
জাহাnাম েথেক িনরাপদ রাখা হেয়েছ আর তােদর শয়তানেকo শৃ লাবd করা হেয়েছ? যিদ তােদর
শয়তানেকo শৃ লাবd করা হত, তাহেল ei শয়তানী কাযর্কলাপ তােদর dারা সংঘিটত হত না বরং
তারা পুণয্ কাজ করত। aতeব eিট আেপিkক o কেমর্র সােথ শতর্সােপk। েয-i েখাদা তা’লার সntি
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aজর্ন o রমযােনর কলয্াণ লােভর েচ া করেব, তােক েখাদা তা’লা সাধারণ aবsার চাiেত aিধকতর
ei সুেযাগ দান করেবন। েকননা েয বয্িk আlাhেক সnt করেত eবং আlাh তা’লার সntি aজর্েনর
জনয্ েরাযা রােখ, বstত েস আlাh তা’লার সntি লােভর আশায় eসব মnকমর্ পিরতয্াগ কের, eমনিক
ৈবধ িবষয়o পিরহার কের। কােজi আlাh তা’লার েদয়া ei িবেশষ সুেযাগ-সুিবধা েথেক আমােদরেক
uপকৃত হেত হেল, তঁার আিশস pাথর্ী হেয় তঁার সামেন িবনত হoয়া আবশয্ক। আlাh তা’লা মহানবী
(সা.)-eর মাধয্েম েয সংবাদ মহানবী (সা.)-eর সাহাবােদর pে র aথবা সmাবয্ pে র utের
িদেয়িছেলন, তা আমােদর জনয্ সুসংবাদ srপ আর তা sায়ীভােব পিবt কুরআেন সুংরিkত রেয়েছ।
আিম েয আয়াত িতলাoয়াত কেরিছ eবং েযভােব আিম বেলিছ, েরাযার িবিধ-িনেষধ সংkাn
আয়াতgেলার মােঝ ei আয়াতo রেয়েছ। যােত আlাh তা’লা তঁার বাnােক sীয় ৈনকটয্, eবং বাnা
েযসব েদায়া কের েসgেলা gহণ করার সুসংবাদ িদেয়েছন। আর েয হাদীসিট আিম uপsাপন কেরিছ,
েসিটo ei আয়ােতর বয্াখয্া কের। হাদীস সমূেহ েরাযার বরােত কতক আেদশ-িনেষেধর uেlখ করা
হেয়েছ। eখােনo আlাh তা’লা তঁার িনকেট আসার o ৈনকটয্ লােভর, eবং তঁার বাnার েদায়া কবুল
করার কথা বেল কতক শতর্ আেরাপ কেরেছন।
َ
ِ ِ ﺳﺄﻟﻚ
pথমতঃ ﻋﺒﺎدي
َ َ َ َ বেল জািনেয় িদেয়েছন, সবাi (aথর্াৎ, রহীম, করীম েযi েহাক না েকন সবার জনয্
- aনুবাদক) রমযােনর বরকত o কলয্াণ লাভ করা eবং েদায়া কবুেলর দৃশয্ েদখা সmব নয়। বরং িতিন
বেলন ‘আমার বাnা’ হল তারা যারা আlাh তা’লার দাস হেত চায় eবং হেয়o থােক, তারাi ei সািnধয্
aজর্ন কের থােক। েসসব েলাক যারা আlাh তা’লার িন াবান বাnা eবং িন াবান বাnা হবার আকা া

রােখ, তােদর সকল কেমর্ ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ّ ﻧﻌﺒﺪ َوإﻳ
َ َ ّ ( إﻳআমরা েকবল েতামারi iবাদত কির আর েতামার
ُ ُ ْ َ ﺎك
ُ َ ْ َ ﺎك
কােছi সাহাযয্ pাথর্না কির - aনুবাদক) eর pিতফলন হেয় থােক। eখােন আlাh তা’লা তঁার িবেশষ
বাnােদর ei লkণ বণর্না কেরেছন েয, তারা ﻋﲏ
ّ ِ َ (aথর্াৎ আমার সmেকর্ - aনুবাদক) p কের থােক।
আlাh তা’লা বলেছন, তারা আমার সmেকর্ p কের, আমােক খুঁেজ। তােদর চাoয়া-পাoয়া পািথর্ব নয়,
েখাদােক েপেল তারা বয্বসার unিতর জনয্ েদায়া করেব, তঁার কােছ বয্বসা eবং aনয্ানয্ জাগিতক লkয্
পূরেণর আকুিত জানােব। eমনিট নয় বরং তারা আকুল হেয় ei িজjাসাi কের েয, বল আমার আlাh
েকাথায়? আিম আমার েখাদার aেnষেণ aিsর। িব বাসী নািsকতার িদেক ধািবত হেc, েখাদা পিরপnী
পুsকাদী েলখা হেc, e পিরিsিতেত আিম িনেজর বয্াপাের িচিnত - আিম eক েখাদায় িব াসী। আমার
ধুমাt eটাi আকা া, আিম েযন েখাদা তা’লার সtার eতটুকু তttjান লাভ করেত পাির যার ফেল
েকান জাগিতক বst বা নািsকতার চাকিচকয্ বা pব না আমােক আhমদী মুসলমান হoয়া েথেক দূের
সিরেয় িদেত না পাের। আর ei iেc পূরেণর জনয্i আিম িন া o আnিরকতার সােথ রমযােনর েরাযা
রাখিছ। আlাহ তা’লা বেলন - আমার eকিন aেnষীরা েজেন েরখ! আিম েতামােদর িনকেট আিছ। যারা
মুসলমান আর pকৃত মুসলমান হেত চায়, মহানবী (সা.)-eর uপর aবতীণর্ পুণর্া শরীয়েতর uপর
িব াস sাপনকারী eবং তদনুযায়ী কমর্ সmাদেন সেচ , েখাদা তা’লার aেnষেণ মহানবী (সা.)-eর
সুnত o হাদীস aনুযায়ী কমর্ সmাদনকারী eবং আlাh তা’লার ভালবাসার uেdেশয্ মহানবী (সা.)-েক
ভালবােস, তােদর সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন, আিম েতামােদর িনকেট আিছ। আর যখনi আমার বাnা
আমােক ডােক আিম তঁার আহবােন সাড়া েদi।
aতeব, যিদ আlাh তা’লার সােথ কেথাপকথন আরm করেত চান, তেব সবর্pথম eকিন হেয় আlাh
তা’লার aেnষণ কrন। আর aেnষেণর পথ আlাh তা’লা sয়ং বাতেল িদেয়েছন, যার কথা আিম uেlখ
কেরিছ, তা হেলা কুরআেনর aনুশাসন িশেরাধাযর্ করা, রসূল (সা.)-eর সুnত aনুসাের জীবন যাপন
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করা, মহানবী (সা.)-eর pিত পরম ভালবাসা রাখা। আর পিবt কুরআন o মহানবী (সা.)-eর
ভিবষয্dাণী যা আসমান o জিমন েথেক pকািশত িনদশর্েনর আকাের পূণর্তাo লাভ কেরেছ, েস েমাতােবক
যুগ iমােমর সােথ পিরপূণর্ িব sতার সmকর্ sাপন করা, মহানবী (সা.)-eর সিতয্কার েpিমেকর হােত
আnিরকভােব বয়’আত করা। ধুমাt মুসলমান হবার েঘাষণা েদয়াi যেথ নয়, পুনরায় eকi িবষয়
eেস যায় েয أﺳﻠﻤﻨﺎ
ِ ُ ﻳ ُ ْﺆ ِﻣﻨ
َ ْ َ ْ َ (aথর্াৎ, আমরা আtসমপর্ন করলাম - aনুবাদক) বলাi যেথ নয়। বরং ﻮاﰊ
(aথর্াৎ, তারা েযন আমার pিত ঈমান আেন - aনুবাদক) eর িবষয়েক বুঝ, sীয় ঈমানেক পিরপূণর্ কর,
আর ঈমানেক পিরপূণর্ করার েkেt িনেজর মনগড়া পdিত aবলmন কেরা না। বরং েস পেথ সmূণর্
ঈমােনর সােথ আস যার িদশা sয়ং আlাh o তঁার রসূল (সা.) িদেয় েগেছন। আlাh তা’লা বেলন,
ﻮاﰊ
ِ ُ ( ﻳ ُ ْﺆ ِﻣﻨতথা - তারা েযন আমার pিত ঈমান আেন - aনুবাদক) আমার pিত ঈমান আনার ‘মান’e

ِ َ ْ َ ْ ( َﻓﻠaতঃপর তারাo েযন
কীভােব aিধি ত হoয়া যােব? eর uপর তখনi pিতি ত হেব যখন ﻮاﱄ
ِ ُ ﺴﺘﺠ ﺒ
আমার ডােক সাড়া েদয় - aনুবাদক) eর uপর pিতি ত হেব। aথর্াৎ আমার আহবােন সাড়া িদেব,
আমার কথা মেনােযাগ িদেয় নেব। েমাটকথা যিদ পিবt কুরআেনর আেদশাবলী পালন করার েচ া করা
হয় তেবi ei কমর্ সmাদন সmব হেব। তাkoয়ার পেথ িবচরেণর জনয্, আlাh তা’লার সntি লােভর
জনয্, আlাহ তা’লার ডােক সাড়া েদয়ার জনয্, eকিন হেয় আlাhর aিধকার o বাnার pাপয্ pদােনর
েচ া করা আবশয্ক। আlাh তা’লার iবাদেতর pিত িন ার সােথ মেনােযাগ েদয়া pেয়াজন। আর বাnার
aিধকার pদােনর জনয্ utম চািরিtক gণাবলীেত সিjত হoয়া আবশয্ক।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘যার মােঝ ei d’িট ৈবিশ য্ aথর্াৎ আlাhর pাপয্ o বাnার aিধকার pদান সৃি হয়, তারাi
মুtাকী আখয্ািয়ত হন। তঁার সmেকর্i বলা েযেত পাের, িতিন েখাদা তা’লার aেnষী। তার
বয্াপােরi বলা েযেত পাের েয, িতিন েখাদা তা’লার ডােক সাড়া িদেয়েছন। িকnt যিদ কিতপয়
চািরিtক gণাবলী থােক, আর িকছু aিধকার আদােয়রo েচ া করা হয় আর কতকেক সmূণর্ভােব
uপেkা করা হয় তেব তােক মুtাকী বলা েযেত পাের না।’

aতeব, িনেজেদর েদায়ােক gহণেযাগয্ করার eবং আlাh তা’লার ৈনকটয্ লােভর জনয্ েখাদাভীিতর ei
মােন আমােদর aিধি ত হেত হেব। তাi ei রমযােন আমােদর e েচ া করা uিচত েযন আমরা
কায়মেনাবােকয্ আlাh তা’লার iবাদতgজার হেত পাির। আlাh তা’লার েতৗহীদেক েযন বুঝেত পাির,
আর সমs শিk-সামথর্ িনেয়ািজত কের তঁার aিধকার pদােন েযন সেচ থাকেত পাির, eবং
যথাযথভােব নামায পড়েত পাির। aেনেকর কাছ েথেক ei কথা েন আিম িবিsত o িবচিলত হi েয,
আমরা পঁাচ েবলা নামায পড়ার েচ া কির, িকnt তারপরo েকান েকান সময় d-eক েবলার নামায ছুেট
যায়। নামাযi যিদ ছুেট যায় তাহেল আlাh তা’লার িনকট েদায়া গৃহীত হবার জনয্ কীভােব আেবদন করা
েযেত পাের?
eভােব সকল utম চািরিtক gণাবলী aজর্েনর জনয্ eকাgতার সােথ েচ া করা pেয়াজন। aতeব,
রমযান যা তাkoয়া o আlাh তা’লার ৈনকটয্ লােভর েkেt uc েথেক ucতর মান aজর্েনর মাধয্ম,
আমােদর pেতয্কেক তা েথেক পুেরাপুির লাভবান হবার েচ া করা uিচত। আlাh তা’লা আমােদর জনয্
জাnােতর েয সব দরজা খুেলেছন, আlাh তা’লার সাহাযয্ যাচনা কের eর pিতিট dাের আমােদর সবারi
pেবশ করার েচ া করা uিচত, আর তখনi আlাh তা’লার সntি র লেkয্ আমরা পদেkপ বািড়েয়িছ
বেল sীকৃত হেবা। আlাh তা’লা আমােদরেক eর সামথর্ দান কrন।
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ei আয়ােতর েpkাপেট হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলন:
‘আlাh তা’লা বেলন, তােদর uিচত েদায়ার মাধয্েম আমার সািnধয্ aেnষণ করা eবং আমার
pিত ঈমান আনা যােত তারা সফলকাম হেত পাের’।
(iসলামী নীিত দশর্ন - rহানী খাযােয়ন - দশম খn, পৃ: 396)

aতeব, eিট েদায়া গৃহীত হবার eকিট িবেশষ মাস। আর সবেচেয় বড় েদায়া যা আমােদর করা uিচত
তাহেলা, আlাh তা’লার সাkাৎ লােভর েচ া করা, তঁার ৈনকটয্ সnান করা, তঁার সােথ িমিলত হoয়ার
বাসনা রাখা eবং আlাh তা’লার কােছ তঁােক লাভ করার জনয্ েদায়া করা। যখন েখাদােক েপেয় যােব,
তখন aনয্ানয্ আকা াo আপনা-আপিনi পূণর্ হেত থাকেব। েদায়া কির আlাh তা’লা আমােদরেক eর
েসৗভাগয্ িদন।
িকnt eখােন আেরা eকিট িবষয় sরণ রাখেবন, েদায়া কী আর েদায়া করার পdিত কী? তার সংjাo
হযরত মসীh মouদ (আ.) িনrপণ কেরেছন e সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘েতামরা মেন কেরা না েয, আমরা pিতিদন েদায়া কির! আর েয নামায পিড় তার পুেরাটাiেতা
েদায়া। েকননা েয েদায়া তttjান aজর্েনর পরo ঐশী কৃপার িভিtেত হেয় থােক তার ৈবিশ য্ o
pকৃিত িভn হেয় থােক। eিট িবলীন কের েদয়ার মত িজিনষ। eিট িবগিলত কের েদয়ার মত eক
আgন। eিট রহমতেক আকষর্ণ করার মত eক েচৗmকীয় শিk। eিট eক মৃতুয্ যা পিরণােম
জীবন দান কের। eিট eক pবল েsাত যা েনৗকায় rপ েনয়, pিতিট ভ ুর কাজ eর মাধয্েম
সিঠকrেপ সmািদত হয় eবং pেতয্ক pকার িবষ eর মাধয্েম pিতেষধক হেয় যায়।’
(েলকচার িসয়ালেকাট - rহানী খাযােয়ন - 20তম খn, পৃ: 222)

িতিন (আ.) আেরা বেলন:
‘েদায়া েখাদা তা’লার পk েথেকi আেস আর আlাh তা’লার িদেকi িফের যায়। েদায়ার ফেল
েখাদা তা’লা eত িনকটবতর্ী হেয় যান েযভােব েতামার pাণ েতামার সিnকেট। মানুেষর মােঝ
পিবt পিরবতর্ন সৃি হেয় যাoয়াi হল েদায়ার pথম পুরsার।’
(pাgk - পৃ: 223)

আlাh তা’লা আমােদরেক েসi তttjান দান কrন, যার মাধয্েম আমরা েদায়ার তাৎপযর্ o েখাদা
তা’লার ৈনকটয্ লােভর দশর্নেক বুঝেত পারেবা। আমােদর pিতিট কথা eবং কমর্ েযন আlাh তা’লার
সnি র জনয্i হয়। েযসব েদায়ার ফেল আlাh তা’লা তঁার বাnার কােছ eেস যান, রমযােন েসসব
েদায়ার কলয্ােণ আমােদর মােঝ েসi পিরবতর্ন সািধত েহাক যা aনয্েদর মােঝ আমােদরেক সবর্দা sতnt
মযর্াদা দান করেব। pেতয্ক aিন েথেক জামােতর সুরkা o iসলােমর unিতর জনয্o আমােদর aেনক
েবিশ েদায়া করা uিচত। েখাদা তা’লার কােছ ধেমর্র unিত o দৃঢ়তার জনয্ েযসব েদায়া করেবা তা
aবশয্i আlাh তা’লার ৈনকেটয্র কারণ হেব। আlাh তা’লা আমােদরেক erপ েদায়া করার েতৗিফক
িদন, আর eর ফেল আমােদর মােঝ পিবt পিরবতর্ন সৃি কrন, যােত আমরা আlাh তা’লার ৈনকটয্
aজর্নকারী হi।
eরপর আিম হযরত মoলানা েদাs েমাহাmদ শােহদ সােহেবর িজকের খােয়র (sৃিতচারণ) করেবা।
ِ ِ َ ِ وإﻧ ّ َﺎ
ِ ِ
।
d’িদন পূেবর্ িতিন iেnকাল কেরেছন, ﻮن
َ ُإﻟﻴﻪ َرا ﺟﻌ
ْ ِ َ  ِإﻧ ّ َﺎ ّ َﻪﻠﻟিতিন জামােতর শীষর্sানীয় আেলম িছেলন
আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা utেরাtর বৃিd করেত থাকুন। িতিন আhমদীয়ােতর ঐিতহািসক িহেসেব
পিরিচত িছেলন। িতিন আhমদীয়ােতর iিতহাস িলেখেছন eবং eর িবশ খn pকািশত হেয়েছ। িকnt আিম
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

মেন কির, িতিন ধুমাt আhমদীয়ােতর ঐিতহািসকi িছেলন না বরং আhমদীয়া iিতহােসরo eকিট
aধয্ায় িছেলন; আর িতিন eমন eক pদীp বয্িkেtর aিধকারী িছেলন - যখনi সুেযাগ েপেতন
আhমদীয়াত তথা সিতয্কার iসলােমর েজয্ািতেক জগতময় ছিড়েয় েদয়ার েচ ায় রত থাকেতন। িতিন
pখর sরণ শিkর aিধকারী িছেলন। আিম তােক eনসাiেkািপিডয়া বলতাম। আর eিট বলা aেযৗিkক
হেব না, েকননা aেনেক আমােক ei কথা িলেখেছন েয, iেতাপূেবর্ হযরত খলীফাতুl মসীh রােব
(রােহ.)-o তঁার সmেকর্ eকi কথা বেলেছন, িকnt আিম জানতাম না। পড়ার পর আিম তখন জানেত
পারলাম, খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.)-o তঁােক eনসাiেkািপিডয়া আখয্া িদেয়েছন। aতীেতর বুযুগর্,
আoিলয়া o মুজািdদগেণর (নাম-ধাম) udৃিতসমূহ তঁার মুখs িছল। আর তঁার পড়ােশানা িছল aেনক
বয্াপক। ধুমাt udৃিত-i নয় বরং eর বiেয়র পৃ াসহ তার মুখs িছল। aেনেক িচিঠেত তার বয্িkগত
gণাবলীর কথা uেlখ কেরেছন। কতক তথয্ আিম তঁার েছেলর মাধয্েম েজেনিছ। েযভােব আিম বেলিছ িতিন আhমদীয়া iিতহােসর eক aধয্ায় িছেলন।
সবিকছু eখােন বলা সmব নয়, কেয়কিট কথা তঁার সmেকর্ বলেবা। িতিন eকজন িনঃsাথর্ বয্িk িছেলন
- িনেজর েবশীর ভাগ সময় ধেমর্র কােজ বয্য়কারী বুযুগর্ o oয়ােকেফ িযেnগী িছেলন। িখলাফেতর সােথ
pগাঢ় o আnিরক সmকর্ িছল। িতিন eকজন uc পযর্ােয়র পুণয্বান o েদায়াকারী মানুষ িছেলন।
আমােক েকu িলেখেছ, যখনi েকu তঁােক েদায়া করার জনয্ বলত, িতিন সবসময় বলেতন, আমােক নয়
বরং খলীফাতুল মসীhেক িলখ।
িতিন পরম িবনয়ী মানুষ িছেলন। নতুন েকান িকছু পড়েল eর ফেটাকিপ কের আমােকo পাঠােতন। িতিন
eমন eকজন আেলম িছেলন িযিন ‘আেলম বাআমল’ (aথর্াৎ eমন আেলম যার কথা o কােজর িমল িছল
- aনুবাদক) আখয্ািয়ত হবার েযাগয্ িছেলন। আিম পূেবর্i বেলিছ, িতিন eকজন িনঃsাথর্ কমর্ী িছেলন।
erপ eকজন ‘সুলতানান নািসর’ (পরম সাহাযয্কারী বয্িk - aনুবাদক) eর পরেলাক গমেন sভাবতঃi
িচnা হয়। তেব আlাh তা’লার কােছ আশা রািখ িতিন সবর্দা িখলাফতেক erপ ‘সুলতানান নািসর’ িদেয়
সাহাযয্ করেত থাকেবন।
eকজন, aথর্াৎ আমােদর মুবাে র আiয়ায সােহব িলেখেছন,
“আমরা যখন িমিটং-eর জনয্ িমিলত হতাম, তখন তঁােক গভীর েpমািব eক বয্িk মেন হত।
কmােসর কাটা েযভােব সবর্দা utর মুখী হেয় থােক, aনুrপভােব তার িচnাভাবনার কkপথ
রিচত হেতা িখলাফতেক েকnd কের। লmা চoড়া udৃিত o ফতoয়ােক eকিট তৃণ খেnর সমানo
মূলয্ িদেতন না আর বলেতন, েযেহতু হযরত খলীফাতুল মসীh eকথা বেল িদেয়েছন তাi
aমুেকর udৃিত বা aমুেকর কথার grti বা িক?”
eকজন মুrbী সােহব আমােক িলেখেছন,
েসৗিদ আরেবর আমীর সােহব eেস বেলন েয, আমরা েসখানকার আhমদীয়ােতর iিতহাস
সংকলন করেবা তাi মoলানা েদাs েমাহাmদ শােহদ সােহেবর সােথ েদখা করেত চাi। িতিন
তঁার aিফেস যান eবং আধ ঘnার মেধয্ িবিভn কথার বরােত িতিন তার সামেন iিতহাস তুেল
ধেরন, েসgেলার ফেটাকিপo তঁােক িদেয় েদন।
আিম পূেবর্i বেলিছ, িতিন খুব pখর sৃিতশিkর aিধকারী o udৃিতর বাদশা িছেলন।
eকজন িলেখেছন,
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েকান udৃিত সnােনর জনয্ আিম তঁার দpের যাi। জামােতর সmেদর সুরkার িবষেয় িতিন
eকাn যtবান িছেলন। িতিন আমােক কাি ত udৃিত েবর কের িদেলন। আিম েসখান েথেক
কাগজ o কলম িনেয় েলখা আরm করলাম। িতিন আমার িনকট েথেক কলম o কাগজ িনেয়
িনেলন eবং বলেলন, তুিম েতামার বয্িkগত কােজর জনয্ udৃিত িনেত eেসছ তাi িনেজর
কলম o েনাট বুক বয্বহার কর।
মাহমুদ মােলক সােহব আমােক িলেখেছন:
মoলানা সােহব তঁার িপতার aথর্াৎ আbুল জিলল iশরাত সােহেবর বnু িছেলন। মoলানা সােহব
eকবার লােহার সফের যান। িতিন তঁােক সংবাদ পাঠান, আিম আসেত পারেবা না তাi eখােন
eেস পড়–ন। বnুt o বয্িkগত সmর্েকর কারেণ িতিন চেল যান। িরkায় কের িতিন তঁােক
েসখােন িনেয় যান। েমৗলভী সােহব িরkার ভাড়া িদেত চান িকnt তার বnু তা পিরেশাধ কের
েদন। পরবতর্ী িদন েসখানকার দাry িযকের যাবার কথা িছল। িতিন বলেলন, েটিk িনেয় আস
ভাড়া আিম পিরেশাধ করেবা েকননা, েকnd আমােক েটিk ভাড়া pদান কের থােক আর আমােদর
জামাত আেলমেদর সmান akুn রাখেত চায় তাi আিম িরkােত না িগেয় েটিkেত যাব।
eটা ধু আনুগতয্i িছল না বরং eেtেক aেনক িকছু েশখার আেছ। েয-i সুেযাগ েনয়ার aনুমিত আেছ
আর েকnd েয-i সুিবধা িদেয় থােক, তা বয্বহার করা uিচত েযন মানুষ েকানভােব আনুগেতয্র বাiের
চেল না যায়, আর িdতীয়তঃ জামােতর আেলমেদর েয আtসmান আেছ েস িবষয়o সেচতনতা থােক।
তঁার মৃতুয্র বয্াপাের েযভােব আিম বেলিছ, d’িদন পূেবর্ 26 আগ িতিন iেnকাল কেরন। 1935 সােল
িতিন কািদয়ােনর মাdাসা আhমদীয়ায় ভিতর্ হন। আর 1944 সােল জােময়া আhমদীয়ায় তঁার িশkাজীবন
আরm হয়। 1946 সােল পা াব িব িবদয্ালয় েথেক েমৗলভী ফােযল পাশ কেরন eবং তৃতীয় sান aজর্ন
কেরন। িতিন দীঘর্ 63 বছর জামােতর িনরলস েসবা কেরেছন। 1952 সােল হযরত মুসেলh মouদ
(রা.)-eর িনেদর্েশ আল ফযল পিtকায় ‘শাযারাত’ িশেরানােম িলখেত আরm কেরন eবং দীঘর্ িদন পযর্n
e ধারা aবয্াহত থােক। 1953 সােল হযরত মুসেলh মouদ (রা.) তঁােক আhমদীয়ােতর iিতহাস
সংকলন করেত বেলন। e পযর্n eর িবশ খn pকািশত হেয়েছ। 2004 সাল পযর্n কাজ (আhমদীয়ােতর
iিতহােসর - aনুবাদক) েশষ কের েগেছন eবং eর পরবতর্ী সমেয়র েনাট pstত কের েগেছন। তঁার eক
েছেল ডা: সুলতান আহমদ মুবাে র সােহব িযিন ফযেল oমর হাসপাতােল আেছন eবং পঁাচজন কনয্া
আেছ।
তঁার eক আtীয় হযরত িময়ঁা েমাহাmদ মুরাদ হােফযাবাদী সােহেবর মাধয্েম তােদর বংেশ আhমদীয়াত
pেবশ কের, িযিন aতয্n েনক o বুযগূ র্ মানুষ িছেলন। ঘটনা eভােব ঘেট, িতিন আhমদীয়াত কবুল
কেরন, েমৗলভী সােহেবর দাদা তা জানেত েপের তার uপর চরম aতয্াচার কেরন, eমনভােব মারধর
করেতন েয, কখেনা কখেনা মারাtকভােব িতিন আহত হেতন। িময়ঁা মুরাদ েমাহাmদ সােহব বেলন,
“iনশাআlাh তা’লা েতামার িতনজন বুিdমান পুt aবশয্i আhমদী হেয় যােব”। eেত হযরত েমৗলভী
সােহেবর বড় দাদা আেরা kীp হেয় তােক আেরা কিঠন শািs েদন।
e সmেn eকিট ঘটনা আেছ, হযরত েমৗলভী সােহব বণর্না কেরেছন:
‘জাবাh নাখলা’ নামক eকিট েছাট sান যা হযরত মুসেলh মouদ (রা.) gীে aবকাশ যাপেনর
জনয্ আবাদ কেরিছেলন, আর েসখােন বেস িতিন তফসীের সগীর িলেখিছেলন। েমৗলভী সােহব
েসi িদনgিলেত eকবার েসখােন যান। িতিন বেলন, যাবার পূেবর্ িতিন ‘খানকা েডাগরা’র িনকটs
িনজ gােম দাদার সােথ েদখা করেত যান। তখন িছল তঁার দাদার জীবেনর aিnম সময়। িতিন

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

তঁােক বলেলন, “েতামার খলীফা সােহবেক আমার eকিট পয়গাম েপঁৗেছ িদo, আমার ছয়
েছেলর মেধয্ িতনজন আমার কাছ েথেক িতিন িছিনেয় িনেয়েছন যােদর eকজন কুরআেনর
হােফj আর বাকী d’জন aতয্n বুিdমান o jানী। বাকী িতনজন যারা aj o dবর্ল তােদরেক
আমার কােছ েরেখ েগেছন। যিদ তােক গণনাi পূণর্ করেত হয়, তেব েয িতনজন aথবর্ তােদর
িনেয় যান আর আমার িশিkত িতন েছেলেক আমার কােছ িফিরেয় েদন”।
(িতিন বেলন,) আিম জাবাh’েত েগলাম, হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর সােথ েদখা হেলা
আর তঁােক আমার দাদার পয়গাম েপঁৗছালাম। হযরত মুসেলh মouদ (রা.) আমার পয়গাম েন
েহেস বলেলন, “আপনার দাদােক আমার ei পয়গাম েপঁৗেছ িদন, সnানেদর ei aদল-বদেলর
psাব আিম সানেn gহণ করিছ। তােক বলুন, তার গেয়র আhমদী েছেলেদর আমার হােত তুেল
িদেত, আর তার আhমদী েছেলেদর আমার পk েথেক aনুমিত িদিc, যিদ তারা েscায়
আhমদীয়াত েছেড় চেল েযেত চায়, তেব েযেত পাের”।
(েমৗলভী সােহব বেলন,) যখন আিম আমার দাদােক e পয়গাম েপঁৗছালাম, িতিন বলেলন,
“েতামােদর খলীফা সােহব খুব চালাক। িতিন জােনন েয, তারা িমযর্ায়ীয়াত তয্াগ করেব না”।
aত:পর িতিন খুব িচৎকার কের েকঁেদ uঠেলন। হযরত েমৗলভী সােহেবর মাতাo eকিট riয়ার
মাধয্েম 1949 সােল আhমদীয়াত gহণ কেরন।
1951 সােল রাবoয়ার জােময়াতুল েমাবাে রীন eর pথম সফল শােহদ kােস িতিন anভূর্k িছেলন,
আর eর সমাবতর্ন aনু ােন হযরত মুসেলh মouদ (রা.) sয়ং uপিsত িছেলন। েমৗলভী সােহব sাগত
ভাষণ েদন, যা েন হযরত মুসেলh মouদ (রা.) eকাn সntি pকাশ কেরন। জােময়াতুল েমাবাে রীন
েথেক শােহদ িডgী লােভর পর ‘জামােত iসলামী’ সmেকর্ িতিন eকিট গেবষণা মূলক সnভর্ েলেখন।
eর িবষয়বst হযরত মুসেলh মouদ (রা.) sয়ং িনধর্ারণ কের েদন eবং hযূেরর তttবধােন িতিন e
pবn িলেখন। হযরত আমীর িমনাi eর sলািভিষk o হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত
হােফj ৈসয়দ েমাখতার আহমদ শাহ্জাহানপুরীo িবিভn সময় তােক e িবষেয় িদকিনেদর্শনা pদান
কেরন। েযভােব আিম পূেবর্i বলিছ, 1953 সােল হযরত মুসেলh মouদ (রা.) তঁার uপর
আhমদীয়ােতর iিতহাস সংকলেনর দািয়t aপর্ণ কেরন। iিতমেধয্ eর িবশ খn pকািশত হেয়েছ। আর
প ম িখলাফেতর iিতহােসর সংকলন eখেনা চলেছ। িবিভn িবষেয় তঁার চিlশিটর aিধক পুsক
pকািশত হেয়েছ। eর মেধয্ েথেক কেয়কিট gn িবিভn ভাষায়o aনুিদত হেয়েছ।
িতিন eকজন িবদg আেলম, সািহতয্ানুরাগী o পিnত বয্িkt িছেলন, আর রীিত-নীিত েমেন চলেতন।
রচনা o বkৃতায় িবেশষ পারদশর্ী িছেলন। আlাh তা’লা তােক grগmীর কnsর িদেয়িছেলন। 1974
সােল হযরত খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.)-eর েনতৃেt েয pিতিনিধবগর্ সংসেদ িগেয়িছেলন, িতিনo
eর eকজন সদসয্ িছেলন। িতিন ei pিতিনিধদেলর েশষ সদসয্ িছেলন যার মৃতুয্ হেলা। েসখােন েয
তথয্াবলী o udৃিতর pেয়াজন হেতা তা সরবরােহর দািয়t তঁার uপর নয্s িছল। িতিন যখনi udৃিত
uপsাপন করেতন সংসদ সদসয্রা হতবাক হেয় েযত। eকবার eকজন সাংসদ িবsয় pকাশ কের
বেলন, udৃিত েবর করেত িগেয় আমােদর আেলমেদর কেয়কিদন েলেগ যায় eবং তারা মহা সমসয্ায়
পেড় যায়। aথচ িমযর্ায়ীেদর ei েছাটখাট েমৗলভী জািন না কীভােব পেনর িমিনেটর মেধয্i তা েবর কের
িনেয় আেস।
আlাh তা’লা তােক সুদীঘর্ কাল জলসায় বkৃতা েদয়ার েসৗভাগয্ িদেয়েছন। 1957 সােল সাnয্
aিধেবশেন িতিন pথমবার বkৃতা কেরন। তার e বkৃতা িলিখত আকাের 1958 সােল pকািশত হয়।
হযরত মুসেলh মouদ (রা.) তা eেতাটাi পছn কেরন েয, িতিন শূরােত িবেশষভােব eর uেlখ কেরন।
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গেবষণা িবভােগ কাজ কেরেছন, কাজীর দািয়to পালন কেরেছন eবং মৃতুয্র পূবর্ পযর্n খলীফাতুল
মসীh কতৃক
র্ িনবর্ািচত বয্িk িহেসেব পািকsােনর মজিলেস শূরার িবেশষ pিতিনিধ িহেসেব েযাগদান
।
কেরেছন
1992-1993 সােল কয্ািmেজর িবখয্াত আnজর্ািতক বােয়াgািফকাল েসnার তঁােক Man of the year
eর পুরsার pদান কের। ei সmান eমন িবেশষ বয্িkবগর্েক pদান করা হয়, যােদর েযাগয্তা, সফলতা
o েনতৃt িব া েন sীকৃিত লাভ কের থােক। 1994 সােল ভারেতর তািমলনাড়ু রােজয্র কুiেmটর শহের
জামােত আhমদীয়া আর আহেল কুরআন o হাদীেসর মেধয্ ধমর্ীয় িবতর্ক হয়। ei ধমর্ীয় িবতকর্
েসখানকার eকিট েহােটেলর বড় হেল aনুি ত হয়। নয় িদন ধের ei ধমর্ীয় িবতকর্ সভা চলেত থােক।
হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.)-eর িনেদর্েশ িতিন েসখােন িগেয়িছেলন। েসখােন িতিন জামােত
আhমদীয়ার pিতিনিধt কেরন। আlাh তা’লা েসখােনo তঁােক জয়যুk কেরন eবং িতিন িবজয়ী হন।
েসখােন aবsানকােল তঁার eক েমেয়র িবেয় হয় আর eেত িতিন uপিsত থাকেত পােরন িন। বরং তঁার
di েমেয়র িববাহ eমন সময় হেয়েছ যখন িতিন সফের িছেলন eবং তােদর িবেয়র িদন িতিন বাড়ীেত
েপঁৗেছন। িতিন িবnুমাt rেkপ কেরন িন েয, তঁার বয্িkগত েকান কাজ আেছ িক-না?
1982 সােল িতিন ধমর্ীয় কারেণ কারাবরেণর সmানo লাভ কেরেছন। িতিন িকছুিদন রাবoয়ার কারাগাের
িছেলন। 1988 সােলর eিpেল িdতীয়বার gজরাoয়ালার েজলা কারাগাের আটক রাখা হয়। eরপর
1990 সােল িবচারক তার জামানত বািতল কের তঁােক eবং তঁার সাথীেদর পঁাচ হাজার টাকা জিরমানা
কের di বছেরর স ম কারাদn pদান কেরন। eর িকছুিদন পর িতিন জািমেন মুিk পান। েজলখানােতo
িতিন কুরআেনর দরস o তবলীেগর কাজ aবয্াহত রােখন।
েমৗলভী সােহব িনেজর eকিট ঘটনা িলিপবd কেরেছন। িতিন বেলন,
জলসা সালানার সময় রীিত aনুসাের di সpােহর জনয্ রােত আমার িবছানা aিফেসi িবছােনা
িছল। pাiেভট েসেkটারীর aিফস েথেক েফােনর aেপkায় িছলাম। eমন সময় লােহার
পিtকার সmাদক সােকব িজরবী সােহব আেসন। িতিন বেলন, “আিম eখনi hযূেরর সােথ
সাkাত কের আসলাম। হযরত খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.) pাiেভট েসেkটারী সােহবেক
বেলন েয, েমৗলভী সােহবেক েফান কের aমুক-aমুক udৃিত পািঠেয় িদেত বলুন। তখন সােকব
সােহব বলেলন, “আিম বললাম রাত হেয় েগেছ eখন েমৗলভী সােহবেক েকাথায় পাoয়া যােব?”
তখন হযরত সােহব বলেলন, “িতিন eখন তঁার aিফস - iিতহাস িবভােগi থাকেবন”। সােকব
সােহব বেল, “আিম দpের aনুসnান করেত আসলাম েয, সিতয্i আপিন দpের আেছন িকনা?”
েমাটকথা aেহারাt তঁার eকিটi কাজ িছল আর তা হল ধেমর্র েসবায় রত থাকা।
যুগ খলীফার পk েথেক যখনi েকান কাজ েদয়া হত েহাক না তা রাত 2টার সময়, িতিন তৎkণাৎ uেঠ
কাজ আরm কের িদেতন eবং কাজিট সmn না হoয়া পযর্n aনয্ েকান কাজ করেতন না আর িব ামo
িনেতন না, বরং বলেতন আিম aনয্ েকান কাজ করা ৈবধi মেন কির না। ডা: মুবাে র সােহব বেলন,
মৃতুয্র কেয়কিদন পূেবর্ িতিন বেলিছেলন,
আিম ড. আbুস সালাম সােহেবর কn নেত েপেয়িছ, িতিন আমােক বলেলন, ‘আsসালামু
আলাiকুম’।
যােহাক, িবদােয়র iি ত পািcেলন। ডা: সুলতান মুবাে র সােহবi িলেখন,
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েকান d:ি nা হেলi বলেতন, সবার আেগ যুগ খলীফার কােছ েদায়ার জনয্ েলখ, eরপর সদকা
দাo eবং েবিশ েবিশ দrদ শরীফ o iেsগফার পড়।
আরবী, ফারসী eবং iংেরজীেত তঁার পড়া নার গnী িছল বয্াপক। িতিন েকবল aধয্ায়নi করেতন না,
বরং পড়ার সময় বiেত grtপূণর্ িবষয় িচিhত করেতন eবং পােশ পেয়nসgেলা েনাট করেতন। িতিন
বলেতন,
হযরত িময়া বিশর আহমদ সােহব আমােক uপেদশ িদেয়িছেলন, ‘বi সবর্দা িনেজ িকনেব eবং
পড়েব’।
িতিন eিটেক aভয্ােস পিরণত কেরিছেলন। তঁার eকিট বয্িkগত লাiেbরী িছল যােত pায় আট হাজার
বi িছল। খলীফাতুল মসীhর uপিsিতেত যখনi রাবoয়া েথেক বািহের েযেতন তখনেতা aনুমিত
িনেতনi িকnt (খলীফার িহজরেতর ) পরo যখনi িতিন রাবoয়ার বািহের েযেতন sানীয় আমীেরর
aনুমিত ছাড়া রাবoয়ার বাiের েযেতন না। জামাতী কােজর জনয্ যখন েযেতন aেনক সময়, বরং pায়i
িনজ আtীয়-sজেনর সােথo সাkাত করেতন না। তঁার েমেয়রা লােহাের থাকেতা, জামাতী সফের
লােহার েগেল েমেয়র সােথ সাkােতর িচnাo করেতন না, বরং aেনক সময় তঁার েফরত যাবার পরi
তঁার েমেয়রা জানেত পারেতা। আর সাkাত করেত হেল, আমীর সােহেবর aনুমিতkেম তােদর সােথ
েদখা করেত েযেতন। সবর্দা বলেতন,
আিম খলীফােয় oয়ােkর ৈসিনক আর ৈসিনক কখেনা তার বা ার েছেড় যায় না।
কখেনা িতিন জুমুআর িদনo ছুিট েভাগ কেরন িন। জুমুআর িদন রাবoয়ােত aিফস ছুিট থােক, িতিন সবর্দা
কাজ করেতন, ছুিটর িচnাi করেতন না।
খুবi সাদামাটা েপাষাক পরেতন তেব তা হেতা পির ার পিরcn। িনয়িমত েগাসল করেতন, সুগিn
লাগােতন eবং সবসময় বলেতন, জামােতর pিতিনিধেক জামােতর সmান বজায় রাখা uিচত eবং
বািহয্ক েবশভূষাo িঠক রাখা uিচত। জীবন uৎসগর্ করার পর aেনক কিঠন পিরিsিতর সmুখীন হেয়েছন,
িকnt কখেনা কােরা সামেন হাত পােতন িন। iশারা iি েতo িতিন কখেনা িনেজর দািরd o
aভাবaনটেনর কথা pকাশ কেরন িন। বরং ডা: সুলতান মুবাে র েলেখন,
eকবার আমার মা বলেলন, “aমুক আেলম! তার সmদশালী বnুর কাছ েথেক িনয়িমত ভাতা
পান, আপিনo যিদ েচ া কেরন তা পাoয়া সmব আর eর মাধয্েম (আিথর্ক) aবsারo unিত
হেত পাের”। িতিন বেলন, “আিম eমন িনলর্j কাজ করেত পারব না। িতিন আরo বেলন,
আlাh ছাড়া aনয্ কােরা কােছ হাত পাতা আিম স তi মেন কির না”।
eকবার কেয়কজন মুরbী তঁার কােছ eেস বলেলন,
“আপিন ei কাগেজ sাkর িদন, তােত েলখা িছল ‘তাহরীেক জাদীেদর েমাবােlগরা েবিশ ভাতা
পায় িকnt সদর a ুমােন আhমদীয়ার েমাবােlগরা কম পায়’; তাi eিট পুনঃিবেবচনা করা
uিচত”।
(িতিন বেলন,) “আিম sাkর করেবা না, কারণ আিম eকজন oয়ােকেফ িযেnগী। জামাত
আমােক যা-i িদেব আিম তা কৃতjতার সােথ gহণ করব। আমরা জামােতর pিত কৃতj েয,
জামাত আমােদর কােছ িকছু চায় না বরং িকছু না িকছু িদেয় থােক”।
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িতিন তঁার বয্িkগত pেয়াজেন কখেনা খলীফােকo িলখেতন না, কখেনা েকান aিভেযাগ কেরন িন।
eকবার েকান pেয়াজেন খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.) বেলন, েমৗলভী সােহবেক েডেক আন।
লাiেbরীেত, aিফেস eবং ঘের সবর্t তঁােক েখঁাজা হল, েকাথাo পাoয়া েগল না। যখন িতিন আসেরর
নামােয আেসন তখন খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.) বেলন, “আপনােক খুঁজিছলাম েকাথায় িছেলন?”
িতিন বেলন, “আিম লাiেbরীেত িছলাম। যা ঘেটেছ তাহেলা, লাiেbরীর কমর্চারী বাiের তালা লািগেয়
চেল িগেয়িছল। আমার েভতের যাবার pেয়াজন িছল, সময় ন না কের আিম েদয়াল টপেক েভতের িগেয়
েসখােন বেস কাজ করিছলাম”। eখােনo িতিন তঁার দািয়t পালন কেরেছন, আর যথাযথভােব কমর্ীর
ভুেলর িদেকo iি ত কেরন।
আিম পূেবর্o বেলিছ িতিন কারাগাের িছেলন। েসখােন পির েমর কাজ করােনা হেতা, িকnt কখেনা
বেলনিন েয, কারাগাের আমােক কেঠার পির ম করেত হয় eবং আিম খুব িচিnত। ছাড়া পাoয়ার পর
বেলেছন, “আমার dারা ক সাধয্ কাজ করােনা হেতা”। সব কাজ sহেs কের aভয্s িছেলন। িনেজi বi
বঁাধাi করেতন। ঘের বয্িkগত লাiেbরী রাখার uেdশয্ িছল, আিম পূেবর্o বেলিছ িতিন ঘের লাiেbরী
েরেখ িছেলন, রােত খলীফােয় oয়ােkর পk েথেক যিদ েকান িনেদর্শ আেস, েকান udৃিত েদখার যিদ
pেয়াজন পেড় তেব slতম সমেয় েযন তা সরবরাহ করা যায়, লাiেbরী েখালার aেপkায় েযন থাকেত
না হয়।
pথম িদেক সাiেকল িছল না। সবর্t পােয় েহঁেট েযেতন। eকথা েন আমার মেন পড়ল েয, যখন
িট.আi কেলেজর সামেন হসর্ েরiস ময়দােন (েঘাড়া েদৗড়ােনার মােঠ) েখাdামুল আhমদীয়ার iজেতমা
হেতা, যা আ ুমােনর েকায়াটর্ার েথেক েবশ দূের aবিsত িছল - িতিন পােয় েহঁেট েসখােন েযেতন। যিদo
তখন িতিন েখাdামুল আhমদীয়ােতi িছেলন তথািপ গাmীযর্ বজায় েরেখ চলেতন, েকাট পরেতন, হােত
লািঠ রাখেতন। সাiেকল kয় করার সামথর্ িছল না, আর তখন জামােতর aবsাo ভাল িছল না।
েমাবােlগেদর, oয়ােকেফ িযেnগীেদর ভাতা িছল যৎসামানয্। তঁার েছেল আমােক িলেখেছ, আসেল তঁার
সাiেকল েকনার মত সামথর্ িছল না। সমs রাবoয়ােত েযখােনi েযেতন পােয় েহঁেট েযেতন। 1978-79
সােলর িদেক িতিন aিফেসর পk েথেক সাiেকল পান।
যখনi খলীফােদর মজিলেস iরফােন (jানগভর্ আেলাচনা ৈবঠেক - aনুবাদক) বসেতন সবর্দা মাথা নত
কের বেস থাকেতন। িতিন বলেতন, খলীফাতুল মসীh আuয়ােলর (রা.) aভয্াস িছল, মসীh মouদ
(আ.)-eর সামেন িতিন নতিশের বসেতন। তঁার েছেল িলেখেছ:
eকবার েমৗলভী সােহব আনিnত aবsায় বািড় িফরেলন, আমরা আনেnর েহতু িজেjস
করলাম? িতিন বলেলন, খলীফাতুল মসীh সােলেসর সােথ সাkােতর জনয্ িগেয়িছলাম, েকান
কােজ al সমেয়র জনয্ hযূর (রােহ.) েভতের েগেল তঁার জুতা বাiের পেড় িছল, আর আিম
আমার rমাল dারা তা পির ার করার সূেযাগ েপেয়িছ। eজনয্ খুব খুিশ লাগেছ।
েকান eকবnু যথাথর্i িলেখেছন, “পৃিথবীেত েয কােজর জনয্ pিত ান কাজ কের, e বয্িk eকাi তা
কেরেছন”। 1982 eর পূেবর্ তার সােথ sায়ী েকান মুরbীo িছল না। iিতহাস েলখার সােথ সmকর্যুk
েবশীরভাগ কাজ িতিন eকাi করেতন, (েযমন) udৃিত েখঁাজা, েলখা o েনাট্স ৈতির করা। আlাh তা’লার
ফযেল aিত সাফেলয্র সােথ িতিন iিতহাস িলেখেছন। তঁার েছেলেমেয়রা বেলেছন, মােসর পর মাস
আমরা জানেতo পারতাম না আমােদর আbা কখন ঘের আসেতন আর কখন ঘর েথেক চেল েযেতন।
যখন িতিন সকাল সকাল uেঠ চেল েযেতন তখন আমরা ঘুিমেয় থাকতাম আর যখন ঘের েফরত
আসেতন তখনo আমরা ঘুিমেয় পড়তাম। জাগিতক কারেণ মানুষ eমনিট aেনক সময় কেরi থােক িকnt
eরপরo তারা সpাহােn ছুিটেত সnানেদর সােথ সময় কাটায়।
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oয়ােকেফ িযেnগী eবং েমাবােlগেদর জনয্ eিট িন:সেnেহ eকিট ঐিতহািসক uপেদশ। িতিন বেলন,
1965 সােল িখলাফেত সােলসার ঐিতহািসক যুেগর pথম জুমু’আর িদন, হযরত খলীফাতুল
মসীh সােলস (রােহ:) েমৗলভী সােহবেক েডেক বেলন, “জুমুআর িদন ছুিট হয় (েসিদন জুমুআর
িদন িছল - aনুবাদক) িকnt আিম আপনােক ক িদিc”। আিম বললাম, “eটা েতা বড় আনেnর
কথা”। eরপর খলীফাতুল মসীh সােলস বলেলন, “আপনােক ডাকার কারণ হল, আিম যখন
oয়ােকেফ িযেnগীর ফরম পূরণ কের মুসেলh মouদ (রা.)-eর সামেন রাখলাম িতিন বলেলন,
আজ তুিম আমার hদেয়র সুp আকা া পূণর্ কেরেছা। আমার বলার পূেবর্i তুিম sত:sূতর্ভােব
তাহরীেক জাদীেদর মুজািহদেদর সােথ েযাগ েদেব, ei িছল আমার বাসনা। আজ আমার
আনেnর সীমা েনi; িকnt sরণ েরখ! eখন তুিম েতামার জীবন uৎসগর্ কেরছ, মৃতুয্র পূেবর্
েতামার আর েকান ছুিট েনi”। মoলানা সােহব বেলন, “আিম িনেবদন করলাম hযূর আিমo e
a ীকার করিছ। eকজন oয়ােকেফ িযেnগী িহেসেব িদন-রাত ধেমর্র েসবায় রত থাকব”।
আlাh তা’লার ফযেল িতিন জীবেনর েশষ মুহূতর্ পযর্n e a ীকার পালন কেরেছন।
হাসপাতােল থাকাকািলন মারাtকভােব aসুsয্ িছেলন, যতkণ তঁার jান িছল (েশষ িতন-চার িদন িতিন
ajান িছেলন) dবর্লতা eকটু কমেলi aিsর হেয় বলেতন,
“আমােক হাসপাতাল েথেক drত িনেয় যাo, আমােক aিফেস েযেত হেব েকননা খলীফাতুল
মসীh আমােক িকছু কাজ িদেয় েরেখেছন যা drত েশষ করেত হেব”।
েমাটকথা, েশষ িন: াস পযর্n িতিন েসi a ীকার পালন কেরেছন। আlাh তা’লা তঁার পদমযর্াদা unীত
কrন eবং তঁার সnানেদরেকo e পুণয্কমর্ aবয্াহত রাখার েতৗিফক িদন। তার েছেল ডাkার সুলতান
মুবাে রo oয়ােকেফ িযেnগী। আlাh তা’লা তােকo pকৃত aেথর্ oয়াkেফর েচতনায় সমৃd জীবন
যাপেনর েতৗিফক দান কrন।
জুমুআর নামােযর পর আিম তঁার গােয়বানা জানাযার নামায পড়াব। eর সােথ আরo d’িট জানাযা আেছ,
eকিট হল েমৗলভী সােহেবর েছাট ভাi-eর। িতিন তঁার েচেয় সাত বছেরর েছাট িছেলন। েমৗলভী
সােহেবর মৃতুয্র eক ঘnা পরi িতিন iেnকাল কেরন। িতিন eকজন মুসী eবং িন:সnান িছেলন। তােক
েবেহশিত মাকেবরােত দাফন করা হেয়েছ। যখনi আিথর্ক কুরবানীর সুেযাগ eেসেছ িতিন তােত েবিশ
েবিশ aংশgহেণর সুেযাগ িনেতন। মৃতুয্র পূেবর্o িতিন তার পিরবােরর মেধয্ মিরয়ম ফােnর জনয্ di
লাখ rপী েদয়ার a ীকার কেরেছন। eছাড়াo তার আtীয়sজনেদর মধয্ েথেক d’জন েমেয়র িবেয় o
িবধবােদর জনয্ di লাখ rপী িদেয়েছন। ei aেথর্ িতিনo পুেণয্র uপর pিতি ত eবং তয্ােগর
মনমানিসকতা রাখেতন। েমৗলভী সােহেবর ভাi eর নাম েমাহাmদ আসলাম সােহব।
aনুrপভােব আেরকিট জানাযা হেc নািসম েবগম সােহবার। িতিন utর সারেগাধার 46নং চেকর
aিধবাসী বিশর আহমদ সােহেবর stী িছেলন। iিনo 17 আগ মৃতুয্ বরণ কেরেছন। বতর্মােন
তানজািনয়ার েমাবােlগ েমাহাmদ আেরফ বিশর সােহেবর মাতা িছেলন। িতিন কমর্েkেt িছেলন বেল
মােয়র জানাযােত aংশ িনেত পােরন িন। িতিন বেলন, আিম যখন জােময়ােত ভিতর্ হলাম, আমার মা
আমােক পা াবীেত নিসহত কেরিছেলন, যার udর্ হল ‘েহ আমার েছেল! eখন েতামার কাজ পড়া না
কের ধেমর্র েসবা করা।’ মরhমা মুসীয়া িছেলন eবং েবেহশিত মাকেবরায় সমািহত হেয়েছন। আlাh
তা’লা তােদর সবার পদমযর্াদা unীত কrন; সnান সmেকর্ েযসব েনক iেc িছল, আlাh তা’লা তাo
পুণর্ কrন। (আমীন)
(জােময়া আhমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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