ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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 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

وإﻳﺎك
َ َّ َ 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
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ﻏﲑ ا ْﳌ
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﻐﻀ ﻮب
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

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)

ِ ْ َ ﻣﺘﺼﺪﻋﺎ ِّﻣﻦ
َ َ َ َ ﻟﻌﻠﻬﻢ
ِ ّٰ ﺧﺸﻴﺔ
ِ ٗ َ ْ َ َ َّ ﺟﺒﻞ ﻟ
ِ
ِ َّ ِ ﺮﺑﻬﺎ
ٍ َ َ ٰ َ ﺮان ﻋ
ﺮون
َ ٰ ﺰﻟﻨﺎ
َ ْ ِ َ ؕاﻪﻠﻟ
َ ُ ِ اﻻﻣﺜﺎل َ ْﻧﻀ
َ ْ َ ْ ﻟ َ ْﻮ ا َﻧ
ُ َ ْ َ ْ وﺗﻠﻚ
َ ْ ُ ﻳﺘﻔ ّﻜ
َ ٰ ْ ﻫﺬا ا ْ ُﻟﻘ
ً َ ﺮاﻳﺘﻪ
ْ ُ َّ َ َ ﻟﻠﻨﺎس
َ ْ ً ّ َ َ ُّ ﺧﺎﺷﻌﺎ

e আয়ােতর aথর্ হল, ‘যিদ আমরা ei কুরআনেক েকান পবর্েতর uপর aবতীণর্ করতাম তেব তুিম
aবশয্i eেক আlাhর ভেয় িবনীত হেয় িবদীণর্ হেত েদখেত। eবং আমরা মানুেষর জনয্ uপমাrেপ যা
বণর্না কির - েযন তারা িচnা কের।’

(সূরা আl হাশ্র: 22)

কতক মানুেষর hদয় eতটাi কেঠার হেয় যায় েয, ঐশী বাণীর েকান pভাবi তােদর hদেয় দাগ কােট না;
যিদo, েয আয়াত আিম িতলাoয়াত কেরিছ তােত আlাh তা’লা বেলেছন, ei কুরআনেক আমরা পাহােড়র
uপর aবতীণর্ করেল তা ভেয় টুকেরা টুকেরা হেয় েযত।
aতeব আlাh তা’লার e কথা েথেক pমাণ হয় েয, কতক মানুেষর hদয় পাহােড়র েচেয়o েবিশ কেঠার হেয়
থােক। তারা জেnর uেdশয্েক ভুেল যায়, আপন সৃি কতর্া eবং িনেজেদর পিরণামেক ভুেল যায়।
সুরা বাকারায় আlাh তা’লা মানব hদেয়র কেঠারতা সmেকর্ বেলেছন,

ِ َ ِ ؕ ً اﺷﺪ ُ َﻗﺴ ﻮة
ِ ِ ﻮﺑﻜﻢ ﻣّ ِ ۢﻦ
ِ ِ ْ َ ِ َ ذﻟﻚ ﻓ
ؕ  ٰ ُﺮْ َ اﻻ
َ ّ َ َ َ اﳊﺠﺎرةِ َ َﳌﺎ
ْ ﻣﻨﻪ
َّ ُ
ْ َ َ ﺛﻢ
ُ ْ ِ ﻳﺘﻔﺠ ُﺮ
ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ﻗﺴﺖ ُﻗﻠ
ّ َ َ ْ ّ َ َ ْﮐﺎﳊﺠﺎرة َاو
َ َ
َ َ ِ ْ وان ﻣ َﻦ
َ َ ٰ ﺑﻌﺪ
ِ ْ َ ﻳﻬﺒﻂ ﻣِ ﻦ
ِ ّٰ ﺧﺸﻴﺔ
َ ّ َ ﻣﻨﻬﺎ َ َﳌﺎ
ٍ ِ َ ِ ُ اﻪﻠﻟ
ﻮن
ْ َ َ ﻳﺸ ﻘَّ ُﻖ
َ ّ ِ َاﳌﺂءُ ؕ و
َّ ِ َ
َّ َ ﺑﻐﺎﻓﻞ
َ ْ ِ ان
َ ْ ِ وان
ّٰ وﻣﺎ
ْ ُ ِ ْ َ ﻣﻨﻬﺎ َ َﳌﺎ
ُ ُ ﻓﻴﺨ
َ ْ َ ﻋﻤﺎ
ُ ْ ِ ﺮج
َ ْ ُ ﺗﻌﻤ ﻠ
َ َ ؕ اﻪﻠﻟ
َ ْ ﻣﻨﻪ
َ

aথর্াৎ ‘eরপর েতামােদর hদয় কেঠার হেয় েগল, েযন তা পাথর সদৃশ বা eর েচেয়o aিধক কেঠার।
eমনo পাথর আেছ যা েথেক নদী pবািহত হেয় থােক, আবার কতক eমনo রেয়েছ েযgেলা িবদীণর্
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হেল তা হেত পািন বiেত থােক, ঝণর্াধারা uৎসািরত হয় আর egেলার মেধয্ eমনo কতক আেছ
েযgেলা আlাh তা’লার ভেয় িবনত হেয় পেড়।
(সূরা আl বাকারা: 75)

সুতরাং আlাh তা’লার িসdাn, আlাh তা’লার বাণী eবং পৃিথবীেত আlাh তা’লার েয সব িনয়ম-নীিত চালু
রেয়েছ, জড়বstর uপরo eর pভাব পেড়। িকnt মানুেষর hদয় eতটাi কেঠার হেয় যায় েয, আlাh তা’লার
িচরnন রীিত েদখার পরo তারা িনেজেদর মােঝ েকান পিরবতর্ন আনেত চায় না। সূরা বাকারার e আয়ােত
ihদীেদর বরােত আেলাচনা হেc, িকnt ei udৃিতিট িনছক eকিট ঘটনাi নয় বরং ভিবষয্dাণীo বেট; যিদ
আlাh তা’লার ভয় (েতামােদর hদেয়) সৃি না কেরা তাহেল েতামােদর hদয়o erপ কিঠন হেয় যােব।
বতর্মান aবsা েদখুন! eিট মুসলমানেদর জনয্o eকিট িচnনীয় িবষয়। গভীরভােব েভেব েদখুন! eসব েকন
হেc? পি মা িবে মুসলমানরা িনেজেদর aনু ানািদেত eখানকার রাজনীিতবীদেদর িনমntণ জানায় aথবা
যখন তারা িনেজরাi েকান aনু ান কের, তখন eসব েলাক তােদর বkৃতায় মুসলমানেদর pশংসা কের থােক।
িকnt সামgীকভােব যখন েকান িসdােnর p uেঠ, তখন িনেজেদর পছnমত িসdাni তারা gহণ কের,
মুসলমানেদর sাথর্েক সামেন রাখা হয় না।
aতeব, (eসব েদেশ) মুসলমানেদরেক িdতীয় বা তৃতীয় ে ণীর মযর্াদা েদয়া হয়, আর িনেজেদর
(মুসলমানেদর) রা পিরচালনার েkেto তােদরেক aেনয্র দয়ামায়ার uপর িনভর্র করেত হয়, eছাড়া পািথর্ব
o আসমানী িবপদাবলীেতা আেছi। eসেবর কারণ কী? সূরা হাে র েয আয়াতিট আিম িতলাoয়াত কেরিছ eর
পূবর্বতর্ী আয়ােতo মু’িমনেদরেকi সেmাধন করা হেয়েছ, আর তাkoয়া aবলmেনর pিত তােদর দৃি আকষর্ণ
করা হেয়েছ। আগামী িদেনর জনয্ িকছু aেg েpরেণর pিত মেনােযাগ আকৃ করা হেয়েছ। আিখরাত o
পিরণােমর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করা হেয়েছ। আlােহ্ক sরণ করার pিত মেনােযাগ আকৃ করা হেয়েছ।
(আlাh) বলেছন, aনয্থায় েতামরা িনেজেদর পিরচয় (েগৗরব) হািরেয় েফলেব। পাপাচািরতায় িলp হেয়
লা না-গ নার িশকার হেব। কােজi েচতনােবাধ জাgত কেরা eবং শয়তােনর খpর েথেক মুk হo; আর
িনেজেদর hদেয়র কেঠারতােক আlাh তা’লােক sরেণর মাধয্েম েকামলতায় পিরবতর্ন কেরা। িকnt শয়তান
(তােদরেক) eভােব করায়t কেরেছ েয, তারা বাsবতা বুঝেত চায় না। e aবsার িচt আlাh তা’লা eকsােন
eভােব a ন কেরেছন,

ِ
َّ ﻮﺑﻬﻢ وز َﻳ َّ َﻦ َﳍﻢ ا
ﻮن
ٰ ْ ﻟﺸ
ْ َ َ وَ ٰﻟـﻜ ْﻦ
َ ْ َ ﻴﻄ ُﻦ َﻣﺎ َﮐﺎ ﻧ ُ ْﻮا
َ ْ ُ ﻳﻌﻤﻠ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ﻗﺴﺖ ُﻗﻠ
ُُ

aথর্াৎ ‘বরং তােদর hদয় আেরা কেঠার হেয় েগেছ eবং তারা যা িকছু কের শয়তান তােদরেক তা
আেরা সুেশাভন কের েদিখেয়েছ।’
(সূরা আl আn’আম: 44)

সব ধরেনর িবপদাপদ eবং েkষ হেত িশkা েনয়ার পিরবেতর্ aনয্ায় aিবচাের আেরা েবেড় যায়, পাপাচািরতার
েkেt আেরা ধৃ হয়।
আজকাল পািকsােনo ৈহ-ৈচ হেc। েসখােন সবর্t মারামাির-হানাহািনর রাজt। েকাথাo িবdয্েতর জনয্,
েকাথাo যুলুম-িনযর্াতেনর pিতবােদ, আবার েকাথাo বাজােরর u র্ গিতর কারেণ িমিছল হেc। েকাথাo আবার
aনয্ানয্ িবপদাপদ রেয়েছ। েনতােদর (e িনেয়) েকান মাথা বয্াথা েনi। সংবাদপেt কলােমর পর কলাম িলখা
হেc েয, আমরা ংেসর েশষ সীমায় েপঁৗেছ যািc। েকন eসব হেc? eসেবর eকিট বড় কারণ আিম বলিছ
eবং aেনক আেগ েথেকi বেল আসিছ। আর তা হল, যুগ iমামেক মানা েতা দূেরর কথা বরং eমন আiন
pবতর্ন করা হেয়েছ েয, (যুগ iমােমর) মানয্কারীেদর আiেনর যঁাতাকেল িপ করা হয়। আেগ eসব aতয্াচার
বn কেরা। pিতিট সরকাির কাগজ-পেt যুগ iমােমর িবrেd গাল মেnর েয বনয্া বiেয় েদয়া হয়, েসgেলা
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বn কেরা; নতুবা (েজেন েরেখা) েখাদা তা’লার িবধান তঁার িpয়পাtেদর জনয্ sীয় শিk pদশর্ন কের থােক।
পািকsােন েকান aমুসলমান আlাh o মুহাmদ (সা.)-eর নাম িনেল বা গলায় লেকট পরেল তারা (aথর্াৎ
পািকsানীরা) aতয্n আনিnত হয়। িকnt আহমদীরা যিদ আlাh o মুহাmদ (সা.)-eর নাম তােদর মসিজদ o
বািড়েত িলেখ, তেব েসgেলােক েভে -চুের েনাংরা নদর্মায় ভািসেয় েদয়া হয়। তখন তােদর e কথা মেন পেড়
না েয, e সব সরকাির কমর্চারীেদর মাধয্েম আlাh তা’লার নােমর aসmান হেc; তখন রসুল (সা.)-eর
aবমাননা তােদর দৃি েত ধরা পেড় না। aতeব e িবষয়gেলা যখন (তােদর) দৃি েত পেড় না, তখন আlাh
তা’লার িবধানo sীয় শিk pদশর্ন কের।
পািকsােনর নামধারী েমাlােদর ajতার aবsা eমনi েয, মুবাে র লুকমান সােহব িযিন eকজন িটিভ
েpাgামার o uপsাপক, িতিন aতয্n সাহিসকতার সােথ eকিট aনু ান করেছন। েটিলিভশেন তার aনু ান
সmpচার হেয়েছ। কত িদন িনভর্ীকভােব e aনু ান চালােত পারেবন তা আlাh তা’লাi ভাল জােনন। িকnt
যাiেহাক, eকিট aনু ান pচািরত হেয়েছ, তােত eকজন আেলম আহমদীেদর িবষেয় eক pে র utের বেলন,
েযভােব েকাকা-েকালার eকিট িনজs ে ডমাকর্ রেয়েছ eবং aনয্ েকান েকাmানী e নােম েকাকা-েকালা pstত
করেত পারেব না, নতুবা ধরা পরেব - aনুrপভােব ধু আমরাi মুসলমান আখয্া েপেত পাির, আহমদীরা
মুসলমান হবার দাবী করেল শািs পােব। e সব uলামা eমন ফতoয়া েদয় - যােদর সmেকর্ হাদীেস বিণর্ত
হেয়েছ, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘eক যুেগ মানুষ চরম aj েলাকেদরেক তােদর েনতা িনযুk করেব eবং তােদর কােছ িবিভn সমসয্া
সmেকর্ জানেত চাiেব; আর তারা (uলামারা) না েজেনi ফতoয়া িদেব।’
েমাটকথা তারা িনেজরাo পথ হেব eবং aনয্েদরেকo পথ করেব। মুসলমান েক? e িবষেয় আিম দীঘর্
িবতেকর্ জড়ােত চাi না। তেব eতটুকু জানা কতর্বয্, পিরপূণর্ aনুগত, মহানবী (সা.)-eর সব আেদশ পালনকারী
eবং পিবt কুরআেনর পিরপূণর্ aনুসরণকারী যিদ েকu েথেক থােক, মুসলমােনর সংjা যিদ কােরা েkেt
pেজাযয্ হয়, তেব তারা হল ধু আহমদী।
eখন আিম e সmেকর্ d’িট হাদীস uপsাপন করিছ যােত মহানবী (সা.) মুসলমােনর সংjা িদেয়েছন। আর
eিট-i হল (মুসলমােনর) pকৃত সংjা। eিট েস সব আেলেমর েদয়া সংjা নয়, যারা েকাকা-েকালার পয্ােটn
নামেক iসলােমর নােমর সােথ তুলনা করেত চায়, eিট তােদর চরম ajতা ৈব আর িকছু নয়।
হযরত আিব মািলক (রা.) হেত eকিট হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ - িতিন বেলন, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘মান kালা লা iলাহা ilাlাh oয়া কাফারা িবমা iu’বাd িমন dিনlািহ হাrমা মালুh oয়া দামুh oয়া
িহসাবুh আলাlািহ’
aথর্াৎ, আিম মহানবী (সা.)-েক বলেত েনিছ, েয বয্িk e a ীকার কের েয, আlাh তা’লা বয্তীত
aনয্ েকান uপাসয্ েনi eবং আlাh তা’লা ছাড়া যােদর uপাসনা করা হয় তােদরেক asীকার কের,
তখন তার pাণ o সmদ সmানেযাগয্ হেয় যায়। (তারা আiনগত িনরাপtা লাভ কের)। তার িহসাবিনকােশর দািয়t আlাh তা’লার হােত নয্s।
(মুসিলম-িকতাবুল ঈমান)

eকমাt আlাh-i তার িনয়য্ত বা aিভpায় সmেকর্ aবিহত eবং িতিন তােক তার িনয়য্ত aনুযায়ী pিতদান
িদেবন। কেলমা পাঠ করার পর, ‘লা iলাহা ilাlাh’ বলার পর, েস বাnার হsেkেপর ঊে র্ চেল যায়।
aনয্ আেরকিট হাদীেস হযরত আনাস িবন মািলক (রা.) বণর্না কেরেছন েয, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘মান সাlা সালাতানা oয়াsাkবালা িkবলাতানা oয়া আকালা যািবহাতানা ফাযািলকাl মুসিলমুlাযী লাh
িযmাতুlািহ oয়া িযmাতু রাসূিলlািহ ফালা তুখিফrlািহ িফ িযmািতহী।’
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হযরত আনাস িবন মািলক (রা.) বণর্না কেরন েয, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘েয বয্িk আমােদর িkবলার িদেক মুখ কের eবং আমােদর মত নামায পেড়, আমােদর যবাiকৃত
প র মাংস খায় - েস মুসলমান। তার িনরাপtার দািয়t আlাh o তঁার রসূল (সা.) িনেয়েছন। কােজi
আlাh তা’লার ei দািয়েtর pিত a dাশীল হেব না, eেক aকাযর্কর করার েচ া কেরা না, eবং eর
মাহাtয্েক খাট করার েচ া কেরা না।’
(সহীh বুখারী-িকতাবুস সালাত)

aতeব, েয সব uলামা িবপরীত কথা বেল থােক তােদর কােছ আমার িনেবদন, িনেজেদর (মনগড়া) iসলামেক
পয্ােটn করেবন না। eমন iসলাম uপsাপন করেবন না, যা আlাh o তঁার রসূল (সা.)-eর েদয়া সংjা
িবেরাধী। মহানবী (সা.) pদt সংjাi iসলােমর সংjা। e সংjা েমাতােবক মহানবী (সা.) আমােদরেক
মুসলমান আখয্া িদেয়েছন, eরপর আমােদর আর েকান েমৗলভী eবং েকান সংসেদর সাির্টর্িফেকেটর pেয়াজন
েনi।
e pসে আিম আেরকিট কথাo বেল িদেত চাi, সmpতী েকান পিtকার বরােত েকu আমােক eকিট সংবাদ
পািঠেয়েছ। েস eর ফেটাকিপ বা িpn আমার কােছ পািঠেয় িদেয়েছ। আহমদীেদর মােঝ আমােক eমন খবর
সmেকর্ aবিহত করা aথবা খুব সmব আমার মতামত জানার আgহ থােক। সংবাদিট হল, eম.িকu.eম েনতা
আলতাফ েহােসন সােহব সmিকর্ত, িযিন আহমদীেদর পk িনেয় pকাশয্ o সুs িববৃিত িদেয়েছন, আর
পািকsােন আহমদীেদর সােথ েযসব যুলুম-িনযর্াতন হেc, pকােশয্ eর সমােলাচনা কেরেছন; eবং বেলেছন
(আহমদীেদর িবrেd) aনয্ায় পদেkপ েনয়া হেc, aনয্ায়াচরণ করা হেc। e সংবাদ যখন েpেস েপঁৗেছ,
েযেহতু সাংবািদকরা েকান সংবাদেক েসনেসশনাল (আেলািচত) করার বয্াপাের aিতuৎসাহী হেয় থােক; তাi
সmবত eেত eিট যুk কের েদয়া হেয়েছ েয, লnেন িমযর্া মসrর আহমদ o আলতাফ েহােসেনর মােঝ িমিটং
হেয়েছ। আর তারা পা াব o পািকsােন eম.িকu.eম-েক কীভােব চা া করা যায় তা িনেয় পিরকlনা
কেরেছ।
আলতাফ েহােসন সােহেবর িববৃিতর যতটুকু সmকর্, আমার মেত pিতিট েদশেpিমক পািকsানী নাগিরক eটা
চাiেব েয, েদেশ শািn িফের আসুক, েমাlাতেntর aবসান ঘটুক, িফকর্াবািজ eবং ধমর্ীয় ঘৃণা-িবেdষ েদশ েথেক
দূরীভূত েহাক। aতয্n আনেnর কথা, আলতাফ েহােসন সােহব eমন িববৃিত িদেয়েছন eবং সাহিসকতা pদশর্ন
কেরেছন বেল আিম খুিশ হেয়িছ, বরং eবার েবশ ভাল িববৃিত িদেয় যেথ সাহিসকতার পিরচয় িদেয়েছন,
eেtেক pমাণ হয় েয, িতিন েদেশ শািn েদখেত চান - সাmpদািয়কতা eবং ধমর্ীয় িহংসা-িবেdষ িবদূিরত করেত
চান যােত েদেশর unিত হয়। আমরা কােরা িনয়য্েতর বয্াপাের সেnহ করেত পাির না েকননা আlাh তা’লাi
িনয়য্ত সmেকর্ ভাল জােনন। আlাh তা’লা তােক সdেdশয্ aজর্েন সফল কrন eবং কখনo িতিন েযন
রাজনীিত বা রাজৈনিতক বিলর পাঠা না হন। িকnt গতকাল রােতi যখন আিম খবর েদখার জনয্ েটিলিভশন চালু
কির তখন সংবােদ বলা হয়, খতেম নবুয়ত সংগঠেনর uলামােদর uেdেশয্ িতিন েয বkবয্ pদান কেরেছন
eেত তারা আ s হেয়েছ। খতেম নবুয়ত সংগঠেনর আেলমেদর রkণশীল মেনাভাব িছল, আর তার ei
িববৃিতর পর eখন তা দূর হেয় েগেছ। আিম িবsািরত েদিখ িন, িক সংশয় িছল আর িক-কেরiবা তা দূর হেলা;
িকnt মেন হয় িতিন eমন েকান িববৃিত িদেয়েছন যােত েমৗলভীরা আনিnত হেয়েছ। েমৗলভীেদর েদৗরাtয্ eমন
পযর্ােয় েপঁৗেছেছ েয, সmpতী সংবাদপেt পািকsােনর pধানমntীর িববৃিত িছল েয, আিম চাi aমুক-aমুক কাজ
হেয় যাক িকnt uলামােদর ভয় পাi। ei হেc pধানমntীর kমতার বহর।
আর আমার িমিটং eর যতটুকু p , েযভােব আিম বেলিছ সাংবািদকরা আেলািচত করার uেdেশয্ িদবা spo
েদেখ থােক। যিদ েকান িমিটং হেতা তাহেল েযভােব আলতাফ েহােসন সােহব িববৃিত িদেcন তােত সmবত
eিটo িতিন বেল িদেতন েয, আমার সােথ িমিটং হেয়েছ। তেব আিম eকথা aবশয্i বলেবা, েয-i েদশেক
বাচঁােনার eবং ঘৃণার ei েদয়াল সমূহ ভা ার েচ া করেব আlাh তা’লা তােক সফল কrন। আমরা েদশেক
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ভালবািস, আমরা েদশ গড়ার েkেto ভূিমকা েরেখিছ eবং pিতি ত রাখার জনয্o সব ধরেনর কুরবানী কের
যািc o কের যােবা, iনশাআlাh। pেতয্ক আহমদী ei েদায়া করা uিচত, যােত আlাh তা’লা েদেশ ভাল
েনতৃt সৃি কেরন।
আহমদীেদর uপর িনিপড়ন-িনযর্াতন eবং eিট pিতহত করার িবষয়িট আমরা আমােদর েখাদার তা’লার িনকট
েসাপদর্ কেরিছ। আমরা যিদ িনভৃর্েত কথা বিল, তেব তা ধু িpয় pভুর সােথ। আর আমরা e দৃঢ় িব ােসর
uপর pিতি ত, আহমদীয়ােতর পেkয্ েখাদা তা’লা েয পিরকlনা pনয়ণ করেবন eবং করেছন তার সামেন
সকল মানবীয় েচ া-pেচ া তুc। পািকsােন eবং সমg iসলামী িবে জামােত আহমদীয়ার পেkয্ েসi ঐশী
পিরকlনা aবশয্i, aবশয্i aতয্n মিহমার সােথ পিরপূণর্তা লাভ করেব, iনশাআlাh তা’লা। pকৃত
মুসলমান েক eবং iসলােমর জনয্ কারা সিতয্কার দরদ রােখ তা িদবােলােকর নয্ায় s হেয় যােব।
aতeব আিম আহমদীেদরেক বলিছ, িবেশষভােব পািকsানী আহমদীেদরেক - তারা েদেশ িবেদেশ েযখােনi
থাকুন না েকন, আপনারা েদেশর জনয্ েদায়া কrন, আlাh তা’লা e েলাকেদরেক ভ বুি্ ◌d িদন eবং েদেশর
িনরাপtা o সাবর্েভৗমt িনেয় তারা েয েখলায় েমেতেছ তােtেক েযন েদশ মুk হয়। aনুrপভােব aনয্ানয্
মুসলমান েদশ o আরব েদশসমূেহ বসবাসকারী আহমদীেদরo রমযােনর ei িবেশষ িদনgেলােত যা েদায়া
গৃহীত হবার o আlাh তা’লার ৈনকটয্ লােভর িদন, েদায়া করা uিচত আlাh তা’লা সttর েযন তঁার ‘তkদীের
মুবরাম’ (aটল িবধান) pকাশ কেরন।
eবার আিম েসi আয়ােতর বিণর্ত িবষয়বstর িদেক িফের আসিছ যা আিম েতলাoয়াত কেরিছ। মুসলমােনর
সংjা বণর্না করেত িকছুটা সময় েলেগ েগেছ, তেব eকথাgেলা বণর্না করাo আবশয্ক িছল।
ِ ْ َ ﺘﺼﺪ ﻋﺎ ﻣّ ِ ﻦ
ِ
ٍ َ َ ٰ َ ﺮان ﻋ
আlাh তা’লা যা বেলেছন: ؕ ؕ ِاﻪﻠﻟ
َ ٰ ﺰﻟﻨﺎ
َ ْ َ َ َ ّ ﺟﺒﻞ ﻟ
ّٰ ﺧﺸﻴﺔ
َ ْ َ ْ ( ﻟ َﻮ ْ ا َﻧসূরা আl হাশ্র: 22)ْ ً ِّ َ َ ُ ّﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣ
َ ٰ ْ ُﻫﺬا ا ْﻟﻘ
ً َ ٗﺮاﻳﺘﻪ
َ
eর তফসীর করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘pথমতঃ eর aথর্ হেলা, কুরআন শরীেফর pভাব eমনi, যিদ eিট পাহােড়র uপর aবতীণর্ হেতা
তাহেল পাহাড় েখাদার ভেয় টুকেরা-টুকেরা হেয় েযত eবং মািটর সােথ িমেশ েযেতা। জড় বstর uপর
eর eমন pভাব থাকা সেtto েযসব মানুষ eর pভাব েথেক লাভবান হয় না, তারা কতi না িনেবর্াধ।
িdতীয়তঃ eর aথর্ হল, d’িট ৈবিশ য্ িনেজর মােঝ সৃি না হoয়া পযর্n েকান বয্িk ঐশী ভালবাসা o
ঐশী সntি aজর্ন করেত পাের না। pথমতঃ aহংকার পিরতয্াগ করা, েযভােব unত িশের দঁাড়ােনা
পাহাড় েস পেড় মািটর সােথ িমেশ যায়, েতমিনভােব মানুষেক সকল pকার aহংকার o েনাংরা
িচnা-ভাবনা পিরহার কের িবনয় o দীনতা aবলmন করা uিচত। eছাড়া তার পূেবর্র সকল সmকর্ িছn
হেয় যাoয়া uিচত, েযভােব পাহাড় েভে টুকেরা টুকেরা হেয় যায়, iট েথেক iট পৃথক হেয় যায়,
েতমিনভােব েস তার পূেবর্র সmকর্সমূহ যা েনাংরামী o ঐশী aসntি র কারণ িছল তা েথেক পুেরাপুির
সmকর্েcদ করা। eখন তার সাkাত, বnুt o শkতা েযন ধুমাt আlাhর জনয্ হেয় যায়।’
(আl হাকাম 5ম খn, 21 নাmার, 10 জুন, 1901-পৃ:9-তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.), 4থর্ খn-338 নাmার)

aতeব, ei aহংকারেক চূণর্-িবচুণর্ করা আর sীয় hদয় ভূিমেক সমতল করা pেয়াজন। আিম পুনরায় ঐসব
নামধারী আেলমেদর বলেবা, কথা ঘুের িফের েসখােনi আেস, যতkণ পযর্n হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
েমাকােবলায় িনেজেদর aহংকার পিরতয্াগ করতঃ মাথা নত না করেব, (ততkণ) কুরআন o iসলােমর eমন
হাসয্sর সংjা-i িদেত থাকেব। (েকননা) বতর্মােন আlাh o তঁার রসূেলর সােথ ভালবাসা রাখার দািব করেত
চাiেল, যুগ iমােমর সােথ সmকর্ sাপন করা আবশয্ক। eরপর েদখেব পূবর্-পি ম আর utর-দিkেণ
েতামােদরেক িকrপ সmােনর দৃি েত েদখা হয়। তেবi েতামরা মহানবী (সা.)-eর pিত aবতীণর্ আlাh তা’লার
ei পিবt বাণীর রহসয্ o iশারা বুঝেত সkম হেব, eর বুৎপিt েতামরা লাভ করেব। েকননা, পিবt কুরআন
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েবাঝার জনয্o েখাদা তা’লার মেনানীেতর pেয়াজন হেয় থােক। েযভােব sয়ং আlাh তা’লা পিবt কুরআেন
বেলন:

ٍ ٰ ِ ْ ﺮان ﻛ َ ِﺮﻳ ْ ٌﻢ ۙ ِﰱ
َّ ِ
ْ َّ ﻛﺘﺐ
ۙ ﻣﻜﻨ ُﻮْ ٍن
ٌ ٰ ْ ُاﻧﻪٗ َﻟـﻘ

aথর্াৎ ‘িন য়i eিট মহা সmািনত কুরআন। যা eক gp সুরিkত িকতােব আেছ। পিবtরা ছাড়া েকu
eেক sশর্ করেত পারেব না।’
(সূরা আl oয়ােক’আ: 78-80)

e আয়াতgেলােত েযখােন aমুসলমানেদর সামেন পিবt কুরআেনর সmান o মাহােtয্র বিহঃpকাশ করা
হেয়েছ। তােদরেক বলা হেয়েছ েয, eর eক গভীর মাহাtয্ আেছ। eমন eক gn যা aমূলয্ ধনভাnার, যার
িশkা সুরিkত। aথর্াৎ aবতীণর্ হবার সময় েথেক eিট সুরিkত রেয়েছ eবং িকয়ামত পযর্n সুরিkত থাকেব।
িকnt েয পিবt hদয় িনেয় e েথেক লাভবান হoয়া পছn করেব েসi কলয্াণমিnত হেব। eকi সােথ
মুসলমানেদর জনয্o eেত uপেদশ রেয়েছ েয, যতkণ পযর্n পিবt hদয় িনেয় eর uপর আমল না করেব আর
পিরপূণর্rেপ eর তাৎপযর্ aনুধাবন না করেব eবং ei gp রtভাnারেক aজর্ন করার জনয্ েসসব পিবtাtার
aেnষণ না করেব, যােদরেক েখাদা তা’লা বুৎপিt দান কেরেছন বা কেরন; ততkণ পযর্n ধুমাt মুসলমান
হেলi e েথেক কলয্াণমিnত হoয়া যােব না। আর e যুেগ মহানবী (সা.)-eর ভিবষয্dাণী o েখাদা তা’লার
pিতrিত aনুযায়ী আগমনকারী মসীh o মাহদীর-i ei মযর্াদা লাভ করার কথা িছল eবং লাভ কেরেছন। আর
েখাদা তা’লা কাছ েথেক সরাসির jান লাভ কের িতিন (আ.) ei মহান িকতােবর রহসয্াবলী uেnাচন
কেরেছন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e িবষেয়র বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন:
‘কুরআেনর সূkািতসূk jান o তttাবলী েকবল তার সামেনi uেnািচত হয়, যােক পিবt করা
হেয়েছ।’
(বারাকাতুd েদায়া-rহানী খাযােয়ন-6 খn-পৃ:18)

‘aতeব eসব আয়াত েথেক pতীয়মান হয় েয, কুরআন বুঝার জনয্ eমন eক িশkেকর pেয়াজন
আেছ যােক েখাদা তা’লা িনজ হােত পিবt কেরেছন। কুরআন িশkার জনয্ যিদ িশkেকর েকান
pেয়াজন না হেতা তাহেল pাথিমক যুেগo pেয়াজন িছল না।’ িতিন (আ.) বেলন, ‘eিট বলা েয,
rেত কুরআেনর কিঠন িবষয়াবলী সমাধােনর জনয্ eকজন িশkেকর pেয়াজন িছল, িকnt eখন
েযেহতু সমাধান হেয় েগেছ তাi িশkেকর আর pেয়াজন িক? eর utর হল, সমাধানকৃত িবষয়o
িকছুকাল পর পুনরায় সমাধােনর মুখােপkী হেয় পেড়। eছাড়া pেতয্ক যুেগ umতেক নতুন নুতন
সমসয্াবলীর সmুখীনo হেত হয়।’
eখন েদখুন! umেত তা কাযর্তঃ েদখাo যােc। eক সমেয় পিবt কুরআেনর কেয়ক’শ আয়াতেক রিহত বেল
মেন করা হেতা। aতঃপর আlাh তা’লার পিবt বাnা, যঁােক িতিন jান িদেয়েছন, িতিন েসgেলার সমাধান
কেরন, আর হযরত মসীh মouদ (আ.), eসব সমসয্ার সমাধান কেরন। aতeব, িশkেকর আবশয্কতা
iসলােমর iিতহাস েথেকo pমািণত। eত েয িফকর্াবাজী তার কারণ হেলা, pেতয্েক িনজ িনজ পছn o rিচ
aনুসাের যা বুেঝেছ তােকi চূড়াn কথা মেন কের eর uপর aনুশীলন কেরেছ আর তার uপর pিতি ত
হেয়েছ। বড় বড় সমসয্ার কথা বাদ িদন; oযু সmেno মুসলমানেদর মােঝ িবিভn মতিবেরাধ েদখেত পাoয়া
যায়, aথচ পিবt কুরআেন e সmেn পির ার িদক িনেদর্শনা রেয়েছ।
যাi েহাক, হযরত মসীh মouদ (আ.) আেরা বেলেছন:
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‘কুরআন সকল jােনর সমি ।’ aথর্াৎ সবর্pকার jান eেত পাoয়া যায়। ‘িকnt eকi যুেগ eর সকল
jানভাnার pকািশত হoয়া আবশয্ক নয়, বরং যখন েয সমসয্াবলীর udব হয় তদনুযায়ী কুরআেনর
(েস সmিকর্ত) jান pকািশত হয় eবং pেতয্ক যুেগর সমসয্া aনুযায়ী েসসব সমসয্ার সমাধানকারী
আধয্ািtক িশkক েpরণ করা হয়।’
(শাহাদাতুল কুরআন -rহানী খাযােয়ন-6 খn-পৃ:348)

aতঃপর িতিন (আ.) খুতবা iলহামীয়ােত বেলেছন,
‘বলা হয়, মসীh o মাহদীর েকান pেয়াজন আমােদর েনi, বরং কুরআনi আমােদর জনয্ যেথ - আর
আমরা সিঠক পেথ আিছ। aথচ তারা জােন, কুরআন eমন eকিট িকতাব, পিবt বয্িk বয্িতেরেক aনয্
কােরা েবাধবুিd eর anিনর্িহত তtt uদঘাটন করেত পাের না। e কারেণ eমন eকজন মুফােস্সর
(বয্াখয্াকারক) eর pেয়াজন পেড়েছ, যােক েখাদা তা’লা sহেs পিবt কেরেছন eবং আধয্ািtক দৃি
িদেয়েছন।’
(খুতবা iলহামীয়া -rহানী খাযােয়ন-16তম খn-পৃ:183-184, রাবoয়াh েথেক pকািশত; তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ.)-4থর্ খnপৃ:309)

বতর্মােন মুসলমানেদর ei dরাবsার কারণ হেc, তারা তঁােক {হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক} মানেত
asীকার করেছ যােক েখাদা তা’লা মেনানীত (েpরণ) কেরেছন, িযিন েখাদা তা’লা কতৃক
র্ jান pাp হেয়
eেসেছন eবং e যুেগ িতিন আমােদর সামেন কুরআেনর সিঠক বয্াখয্া uপsাপন কেরেছন। aতeব
মুসলমানেদর aিsেtর িন য়তা eবং umেতর সmান o মযর্াদা েকবল মহানবী (সা.)-eর সিতয্কার েpিমকেক
মানার o তঁার কথার uপর আমল করার মােঝi িনিহত।
িতিন (আ.) eক sােন বেলন:
‘সতয্ কথা হেc, pিতrত মসীh o মাহদী যুd-িবgেহর ধারা বn করেবন; আর কলম, েদায়া o
েখাদার pিত মেনােযােগর মাধয্েম iসলােমর জয় ঢাক বাজােবন। িকnt পিরতােপর িবষয় হেলা, মানুষ
e িবষয়িট বুঝেত পাের না, কারণ পািথর্বতার pিত তােদর যতটা েমাহ বা আকষর্ণ আেছ, ধেমর্র pিত
ততটুকু েনi। পািথর্ব aপিবtতা o পি লতায় িনমিjত েথেক কীভােব ei pতয্াশা করেত পাের েয,
তােদর জনয্ পিবt কুরআেনর তttjান uেmািচত হেব? েসখােন (কুরআেন) পির ার েলখা আেছ,
َ ّ ِ ﻻﳝ َ ّ ُﺴ ُﻪ
ﺮون
َ َ ।’
َ ُ َ ّ إﻻ ا ْﳌ ُ َﻄﻬ
(মলফুযাত-4থর্ খn-পৃ:553-রাবoয়াh েথেক pকািশত)

eিট েযখােন সাধারণ মুসলমানেদর জনয্ িচnার িবষয়, েসখােন আমরা যারা আহমদী মুসলমান তােদরo িনজ
িনজ দািয়েtর pিত মেনােযাগ আকষর্ণ কের। aতeব, ei বরকতপূণর্ মােস pেতয্ক আহমদীেক েখাদা তা’লার
দরবাের e েদায়াo করা uিচত, আমােদর hদয় সমূহেক eমনভােব পিবt কেরা, যােত পিবt কুরআেনর
আিশস সমূহ হেত আমরা েসভােব কলয্াণ লাভ করেত পাির, েযভােব েখাদা তা’লা eকজন সিতয্কার মু’িমেনর
কােছ pতয্শা কেরন; আর e যুেগ যার বয্াখয্া আlাh তা’লা কতৃক
র্ েpিরত পুrষ আমােদর সামেন বণর্না
কেরেছন।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর েসৗnযর্, িশkা o eর মযর্াদা সmেn কুরআন করীেমর aেনক sােন যা বণর্না
কেরেছন, eর কতক দৃ াn আিম আপনােদর সামেন তুেল ধরিছ; সিতয্কার aেথর্ েগাটা কুরআনi ei বণর্নায়
পিরপূণর্। যারা পিবt কুরআেনর aনুপম িশkামালার uপর aনুশীলনকারী হেব তারা িক মযর্াদা লাভ করেব?
েয বয্িk পিবt hদেয় eিট বুেঝ eবং েবাঝার েচ া কের তার মযর্াদাo aেনক বড়। e সmেn eকিট বণর্নায়
eেসেছ, সাh িবন মা’আয েজাহনী তঁার িপতার সূেt বণর্না কেরন েয, রসূলl
ু াh (সা.) বেলেছন,
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‘েয বয্িk কুরআন পেড়েছ eবং তার uপর আমল কেরেছ, িকয়ামত িদবেস তার িপতা-মাতােক eমন
d’িট মুকুট পড়ােনা হেব যার dয্িত সূেযর্র আেলার চাiেতo ujল হেব, যা তােদর পািথর্ব ঘর (েক
আেলািকত) করেতা ।’
(সূনান আবু দাuদ-িকতাবুs সালাত)

তার িপতা-মাতা যিদ e মযর্াদার aিধকারী হয় তাহেল েভেব েদখুন! েয কুরআেনর pিত আমল কেরেছ েস-i
বয্িkর মযর্াদা িকrপ হেব?
হযরত মসীh মouদ (আ.) eকথা বেলেছন,
‘যারা কুরআনেক সmান করেব, তারা আকােশ সmান লাভ করেব।’
(িকশিতেয় নূh-rহানী খাযােয়ন-19তম খn-পৃ:13)

ei সmান তখনi লাভ হেব, যখন আমরা eর (িশkার uপর) aনুশীলন করেবা। eছাড়া eর uপর েয আমল
কের তার মযর্াদা আlাh তা’লার িনকট কতটুকু, তা uk হাদীস েথেক সহেজi aনুেময়।
পিবt কুরআন পূণর্া gn o eর aিনnয্ সুnর িশkা সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
‘েযেহতু পিবt কুরআন খাতামুল কুতবু o আকমালুল কুতবু (সবর্েশষ o পিরপূণর্ gn - aনুবাদক) eবং
আসমানী gn সমূেহর মােঝ aনয্তম o সুnরতম। তাi eর িশkা সমূেহর িভিt েরেখেছন - uৎকেষর্র
চরম মােগর্। আর eিট সকল aবsায় pাকৃিতক িবধানেক আiেনর িবধােনর সােথ সাম সয্ কের
িদেয়েছ যােত eিট েলাকেদরেক পথ তা হেত সুরিkত রােখ। আর িতিন ei icা েপাষণ কেরেছন,
েস-i মানবেক েযন িন¯ pাণ বstর নয্ায় বািনেয় েদয় যা sয়ং ডােন-বােম নড়া-চড়া করেত পাের না
eবং মহাপরাkমশালী েখাদা তা’লার aনুমিত বয্িতেরেক কাuেক kমা করেত পাের না আর না-i
কােরা কাছ েথেক pিতেশাধ gহণ করেত পাের।’
(খুতবা iলহামীয়া -rহানী খাযােয়ন-16তম খn-পৃ:316)

aতeব পিবt কুরআেনর pিতিট িনেদর্শ পালেনর েচ া করার aথর্i হেc, eর িশkার uপর সিতয্কার আমল
করা; তখনi আমলকারী বা পাঠকারীর pিতিট পদেkপ o কমর্ েখাদা তা’লার সntি র aধীন বেল গণয্ হেব। e
(কুরআেনর) িশkার মেধয্ কিঠন েকান িকছু েনi, বরং eিট hবh pকৃিত সmত। পিবt কুরআেনর িবিভn sােন
আlাh তা’লা eর uেlখ কেরেছন। েযমন েরাযার িনেদর্শাবলীর সােথi আlাh তা’লা বেলেছন,

ﻟﻌﺴ ﺮ
َ َ ﺑﮑﻢ ا ﻟ ْ ُ ْﺴ َﺮ
ُ ْ ِ ُ وﻻ ﻳ
ُ ْ ِ ُﻳ
ّٰ ﺮﻳﺪ
ْ ُ ْ ﺑﮑﻢ ا
ُ ُ ِ ﺮﻳﺪ
ُ ُ ِ ُ اﻪﻠﻟ

aথর্াৎ, ‘আlাh তা’লা েতামােদর জনয্ sাcnয্ চান, েতামােদর জনয্ কািঠনয্ চান না।’

(সূরা আl বাকারা: 186)

eিট eকিট নীিতগত েঘাষণা। কুরআন করীেমর িশkা pকৃিতর সােথ সাম সয্পূণর্ আর e সmেকর্ বলা হেয়েছ,
eর (িশkার) মেধয্ েকবল sাcnয্i - sাcnয্। েতামােদর শিk-সামথর্ aনুযায়ী েতামােদর িশkা েদয়া
হেয়েছ। আlাh তা’লা বেলন, িতিন েতামােদর জনয্ কািঠনয্ চান না। eছাড়া ei িশkা েসi uc ‘মান’ সmেকর্
েতামােদরেক aবগত কের, েয ‘মান’ েতামােদরেক েখাদা তা’লার িনকটবতর্ী কের েদয়।
aতঃপর eকsােন আlাh তা’লা বেলেছন,

ِّ ِ ﺮان
ﻣﺪَ ِﻛ ٍﺮ
ْ َ َ ﻟﻠﺬ ﻛْ ِﺮ
َّ َ ْوﻟﻘﺪ
ََ َ
َ ْ ﻳﺴ
ّ ُ ّ ﻓﻬﻞ ﻣِ ْﻦ
َ ٰ ْ ُﺮﻧﺎ ا ْﻟﻘ
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aথর্াৎ ‘িন য় আমরা uপেদেশর জনয্ কুরআনেক সহজ কেরিছ, aতeব uপেদশ gহণকারী েকu আেছ
িক?’
(সূরা আl কমর: 18)

uপেদশ িদেত হেব বেলi uপেদশ েদয়ার কথা eখােন বলা হয় িন, uপেদশ িদলাম আর সমসয্ার িনরসন হেয়
েগল (তা নয়) বরং eর aথর্ ei uপেদশাবলী gহণ কেরা আর eর pিত aনুশীলন কেরা। যিদ মেন করা হয়
েয, eিট কিঠন িশkা, তেব তাo ভুল ধারণা। eিট েসi েখাদার বাণী িযিন মানুষেক সৃি কেরেছন eবং pেতয্ক
মানুেষর েযাগয্তা o সামথর্ সmেno তঁার jান রেয়েছ। েসi েখাদা ei েঘাষণা কেরন, তঁার uপেদশাবলী eবং
কুরআেনর িশkার pিত আমল করা মানেবর সামথর্ eবং hবh pকৃিতর সােথ সাম সয্পূণর্। eরপরo িক তুিম
ei ভাবনায় পেড় থাকেব েয, কীভােব eর pিত আমল করেবা? ei িশkামালার uপর আমল কেরা, তাহেল
মহানবী (সা.)-eর বাণী aনুযায়ী aগিণত িনয়ামতরািজর utরািধকারী বেল গণয্ হেব।
aতঃপর ei কুরআেন পূেবর্র জািত সমূেহর ঘটনাবলী eজনয্i বণর্না করা হেয়েছ যােত েতামরা uপেদশ gহণ
কেরা, আর েখাদা তা’লার সntি েমাতােবক িনেজেদর কমর্ সমূহ সmাদন কেরা, যােত পূবর্বতর্ী জািতসমূেহর
uপর েসসব িবপদাবলী, শািs o আযাব েনেম eেসিছল তা েথেক রkা পাo।
েখাদা তা’লা আেরকিট আয়ােত বেলেছন, ei কুরআন করীেমর িশkা িচরnন। বেলন,

ِ
ؕ ٌﻛﺘﺐ َﻗﻴ ِّ َﻤ ﺔ
َ ُ ّ ﺻﺤﻔﺎ
ً ُ ُ اﻪﻠﻟِ َﻳﺘ ْﻠ ُ ْﻮا
َ ْ ِ ًۙ ﻣﻄﻬ ّ َ َﺮ ة
ّٰ َر ُﺳ ْﻮلٌ ﻣّ َﻦ
ٌ ُ ُ ﻓﻴﻬﺎ

‘আlাহর রসূল পিবt সিহফা পাঠ কের, তােত িচরsায়ী িশkা সমূহ সিnেবিশত রেয়েছ।’

(সূরা আl বাiেয়য্নাh: 3-4)

e সmেn হযরত মসীh মouদ (আ.) িবিভn sােন িবsািরতভােব আেলাকপাত কেরেছন। eকিট িববরণ আিম
পড়িছ। িতিন (আ.) বেলন,
ِ
‘কুরআন আনয়নকারী েসi মযর্াদা রােখ েয, ؕ ٌﻛﺘﺐ َﻗﻴ ِّ ﻤَ ﺔ
ْ َ ِ اﻪﻠﻟ
ً ُ ُ ﻳﺘﻠ ُ ْﻮا
َ ْ ِ ًۙ ﺻﺤﻔﺎ ﻣّ ُ َﻄﻬ ّ َ َﺮ ة
ّٰ ( َر ُﺳ ْﻮلٌ ﻣّ َﻦসূরা আl
ٌ ُ ُ ﻓﻴﻬﺎ
বাiেয়য্নাh: 3-4) eমন eকিট gn যােত সকল gn o সব সতয্ িবদয্মান রেয়েছ। িকতােবর সাধারণ aথর্
ঐসব utম কথামালা, েযgেলােক মানুষ sভাবতi aনুসরণ েযাগয্ মেন কের।’
(মলফুযাত-1ম খn-পৃ:51-52-রাবoয়াh েথেক pকািশত)

ঐসব িবষয় যা sভাবতi মানুষ আমল o aনুকরেণর েযাগয্ মেন কের, আর (আমল) করাo uিচত।
িতিন (আ.) বেলন,
‘কুরআন শরীফ pjা o তttjােনর সমি , আেজবােজ গালগেl ভরা েকান ভাnার নয়।’ (eেত েকান
েবhদা কথা েনi)। ‘pেতয্ক িবষেয়র িবsািরত বয্াখয্া িনেজi pদান কের আর pেতয্ক pেয়াজন
পূরেণর uপকরণ eেত িবদয্মান রেয়েছ। pেতয্ক িদক েথেক eিট eক দৃ াn o িনদrশন। েকu যিদ
asীকার কের, তেব আমরা pেতয্ক িদক েথেক eর সতয্তা pমাণ করেত o েদখােত pstত আিছ।’
হযরত মসীh মouদ (আ.) ঐ সময় ei চয্ােল pদান কেরন। িতিন (আ.) বেলন, ‘বতর্মােন েতৗিহদ
o েখাদা তা’লার aিsেtর uপর pচn আkমন হেc’- (e যুেগ পুনরায় আlাh তা’লার aিsেtর

িবrেd aেনক েবিশ বi-পুsক েলখা হেc, তাi বতর্মােন aেনক েবিশ পিবt কুরআন পাঠ করা
pেয়াজন) িতিন (আ.) বেলন, ‘আজকাল েতৗিহদ o েখাদা তা’লার aিsেtর uপর শিkশালী আkমন
হেc। ি ানরাo শিkশালী আkমন চািলেয়েছ আর িলেখেছ। িকnt যা িকছু বেলেছ o িলেখেছ, তা
iসলােমর েখাদার সmেni িলেখেছ। েকান মৃত, kুশিবd বা dবর্ল েখাদার সmেn নয়। আমরা দাবীর
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সােথ বলিছ, েয বয্িk আlাh তা’লার aিst o সtার িবrেd কলম ধরেব, তােক পিরেশেষ
iসলােমর েখাদার িদেকi pতয্াবতর্ন করেত হেব। েকননা (মানব) pকৃিতর রেn-রেn তঁার েদখা েমেল
আর pকৃিতগতভােব মানুষ েসi েখাদার ছাপi িনেজর মােঝ ধারণ কের। েমাটকথা, ei সব েলােকর
পদেkপ যখন uঠেব তখন তা iসলােমর পােনi uঠেব।’ িতিন (আ.) বেলন, ‘eিটo eক মহাসmান।
যিদ েকান বয্িk পিবt কুরআেনর ei aেলৗিকক িনদশর্ন asীকার কের, তেব েযন eক িদক িদেয়i
আমােদরেক পরীkা কের েনয়। aথর্াৎ, যিদ েকান বয্িk কুরআনেক েখাদার বাণী মেন না কের তেব
ei আেলা eবং িবjােনর যুেগ eমন দাবীকারক েখাদা তা’লার aিsেtর পেkয্ দলীল-pমাণ িদক
পkাnের আমরাo পিবt কুরআন হেত েস সমs দলীল-pমাণ েবর কের েদিখেয় িদেবা, আর েসi
বয্িk যিদ েখাদা তা’লার eকtবাদ সmেকর্ pমাণািদ রচনা কের তেব েসসব দলীল-pমাণo আমরা
কুরআন েথেকi েবর কের েদিখেয় িদেবা। eরপর েস ঐ সব দলীল-pমােণর sপেkয্ দাবী কের িলখুক
েয, egেলা কুরআেন েনi aথবা ঐসব সতয্ বা পিবt িশkার পেkয্ দলীল-pমাণ িলখুক যা সmেকর্
তার ধারণা েয, egেলা পিবt কুরআেন েনi। তাহেল eমন বয্িkেক আমরা পির ার ভােব েদিখেয়
িদেবা েয, কুরআেনর দাবী: ٌﻛﺘﺐ َﻗﻴ ِّ َﻤﺔ
َ ِ (সূরা আl বাiেয়য্নাh: 4) কত সতয্ eবং সুs । aথবা আসল
ٌ ُ ُ ﻓﻴﻬﺎ
eবং pকৃিত সmত ধমর্ সmেকর্ দলীল-pমাণ িলখেত চাiেল আমরা সব িদক েথেক পিবt কুরআেনর
ে t pমাণ কের েদখােবা eবং সমs সতয্ o পিবt িশkা েয eর মােঝ িবদয্মান আেছ তা জািনেয়
েদেবা। েমাটকথা, পিবt কুরআন eমন eক িকতাব যােত সকল pকার তtjান eবং সূk রহসয্াবলী
সিnেবিশত রেয়েছ, িকnt তা aজর্ন করার জনয্ আিম পুনরায় বলিছ, েসi পিবtকরণ শিkর pেয়াজন।
َ ّ ِ ﻻﳝ َ ّ ُﺴ ُﻪ
েযভােব আlাh তা’লা sয়ং বেল িদেয়েছন: ﺮون
َ َ (সূরা আl oয়ােক’আ: 80)।’
َ ُ َ ّ إﻻ ا ْﳌ ُ َﻄﻬ
(মলফুযাত-1ম খn-পৃ:51-52-রাবoয়াh েথেক pকািশত)

aতeব eিট েসi পূণর্া gn eবং েহদায়ােতর ভাnার, যার পাঠকারী eবং (িশkার uপর) আমলকারী সবর্দা
আlাহ তা’লার কৃপায় েহদায়ােতর পেথ পিরচািলত থােক। হযরত মসীh মouদ (আ.) েয চয্ােল pদান
কেরিছেলন, তা আজo বলবৎ রেয়েছ। বরং তঁার aনুসারীরাo eর pিত aনুশীলন কের িবে pমাণ কেরেছ েয,
পিবt কুরআেনর সতয্তা সবর্কােলর জনয্।
ড. আbুস সালাম সােহব েয মতবাদ uপsাপন কেরিছেলন, তাo েখাদা তা’লার eকtবাদ eবং পিবt
কুরআেনর সতয্তাi pমাণ কের। aতeব, আজo েযসব আহমদী িবjানী o গেবষক রেয়েছন তারাo e
সতয্েক দৃি পেট েরেখ িচnা-ভাবনা বা aিভিনেবশ কrন তাহেল েখাদা তা’লা sয়ং আপনােদরেক পথ
েদখােবন।
পিবt কুরআেন আlাহ তা’লা েহদায়াত লােভর বয্াপাের বেলন, কুরআনী িশkা aনুযায়ী eেত আধয্ািtক
েহদায়াতo আেছ আর ভিবষয্েত pকািশতবয্ jােনর পােন পথ pদশর্েনর িনেদর্শনাo িবদয্মান রেয়েছ, আlাh
বেলন:

ٖ ِ ْ َ ِ ﻳﻬﺘﺪى
َ ّ ِ َ اﻫﺘﺪى
ۚ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ٰ َ ْ ﻓﻤ ِﻦ
ْ ِ َ ْ َ ﻓﺎﳕ َﺎ
َ َ ۚ ﺮان
ََْ
َ ٰ ْ ُوان ا َﺗ ْﻠ ُ َﻮا ا ﻟ ْﻘ

‘eবং কুরআন পাঠ কেরা, সুতরাং েয েহদায়াত পায় েস মূলত: িনেজর জনয্i েহদায়াত পায়।’

(সূরা আn নাmল: 93)

aত:পর, িতলাoয়াত করার ফেল পিবt কুরআেন েহদায়াত েদখেত পােব। িকnt, সব ধরেনর েহদােয়ত েকবল
َ ّ ِ aথর্াৎ েয পিবt o পিরcn হেব। কুরআন
েসi েপেত পাের যার বয্াপাের ei িসdাn হেয়েছ েয, ﺮون
َ ُ َ ّ إﻻ ا ْﳌ ُ َﻄﻬ
বুঝার জনয্o পিবt হoয়া শতর্; aনয্থায় বুঝেত পারেব না।
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eছাড়া পিবt কুরআেনর আর eকিট দাবী হেলা, eেত সবিকছু সংরিkত আেছ। েমৗিলক ৈনিতকতা aথর্াৎ
চািরিtক িশkা েথেক আরm কের uc পযর্ােয়র jান পযর্n সবিকছুi ei সুরিkত gেn সুpভােব িনিহত আেছ।
েযভােব আlাh তা’লা সুরা iuনুেস বেলন,

َ ّ ِ ﻋﻤﻞ
ٍ َ َ ﻮن ﻣِ ْﻦ
ٍ ٰ ْ ُﻣﻨﻪ ﻣِ ْﻦ ﻗ
ٍ ْ َ ْ ﻮن ِﰱ
ﻮن
ُ َ وﻣﺎ
َ َ ّ ﺮان
ُ ْ ِ ُ ْ ﻮدا ِاذ
ْ َ وﻣﺎ
َ ْ َ وﻻ
ُ ْ ِ ﺗﺘﻠ ُ ْﻮا
َ ْ ﺗﻔﻴﻀ
َ ْ ُ ﺗﻌﻤﻠ
َ َ ّ ﺷﺎن
ََ
ً ْ ُﻋﻠﻴﻜﻢ ُﺷﻬ
ْ ُ ْ َ َ اﻻ ُﻛﻨ َّﺎ
ُ ْ ﺗﻜ
ِ ْ َ ْ ذرةٍ ِﰱ
ِ َ ّ ِ اﻛﱪ
ِﻓﻴﻪِ ؕ َ َ ﻳﻌ
ِ َ ْ ِ ّ رﺑﻚ ﻣِ ْﻦ
َ َ ذﻟﻚ
َ َ ِ اﻟﺴ َﻤﺂء
َ َ اﻻرض
َ ِ ٰ وﻻ ۤا َ ْﺻﻐ َ َﺮ ﻣِ ْﻦ
َ ِ ّ َّ ﺰب ﻋ َ ْﻦ
َّ ْ وﻻ ِﰱ
ْ اﻻ ﰱ
ْ َّ َ ﻣﺜﻘﺎل
ُ ُ ْ َ وﻣﺎ
َ َ ْ َ ۤ وﻻ
ْ
ٍ ِٰ
ٍ ْ ِ ُ ّ ﻛﺘﺐ
ﻣﺒﲔ

‘eবং তুিম েয েকান কােজ বয্s থােকা না েকেনা eবং তার পk েথেক সমাগত কুরআেনর েয েকান
aংশ আবৃিত কেরা না েকন eবং েতামরা, েহ মু’িমনগণ! েয েকান কাজ কেরা না েকন আমরা aবশয্i
তার uপর সাkী থািক, যখন েতামরা তােত মুg থােকা। আর েতামার pভূর দৃি েথেক aনু পিরমান
বsto পৃিথবীেত eবং আকােশ েগাপন েনi আর eর েচেয় েছাট বা eর েচেয় বড় তা সব eক ujল
িকতােব িলিপবd আেছ।’
(সূরা iuনুস: 62)

uk আয়াত, আlাh তা’লার মিহমার বিহঃpকাশ, pেতয্ক বstর pিত আlাh তা’লার দৃি র বিহঃpকাশ। দৃশয্aদৃশয্, দূরবতর্ী-িনকটবতর্ী eবং েছাট-বড় সবিকছুi আlাh তা’লা jাত। aতeব ei েঘাষণা; মু’িমন, aমু’িমন eবং মুসলমান o কািফর সবার জনয্i সমান, ei মহান িকতাব সময্ক jােনর aিধকারী েখাদার পk
েথেক aবতীণর্ করা হেয়েছ, আর eেত সকল pকার jান, ঘটনাবলী, সতকর্বাণী eবং eর মানয্কারীেদর দায়দািয়t সmেno বলা হেয়েছ। eিট আlাh তা’লার িবেশষ gnথ, e কারেণi e িকতাব aবতীণর্ হবার পর আlাh
তা’লা eর সুরkা িনি ত কেরেছন। eিট নািযল হবার পর, eর asীকারকারীরo পলায়েনর েকান পথ েখালা
েনi eবং eর মানয্কারীেদরo eর (িশkার) uপর aনুশীলন না করার েkেt aজুহাত েদখােনার েকান uপায়
েনi। তাi মানয্কারীেদরo সবর্দা sরণ রাখা uিচৎ, যখন সতয্তা sীকার কের িনেয়েছা, তখন িনেজেদর
িkবলাo (িদক) িঠক রাখেত হেব। িনজ িনয়য্তেকo সিঠক পেথ পিরচািলত করেত হেব। আtিবে ষণo করেত
হেব। েকবল eকথা বলা েয, আমরা কুরআন পিড় আর eিটi যেথ , eিট যেথ নয়। েকবল eকথা বলা েয,
আমরা eর মাধয্েম িব েক আমােদর pিত আhান কির, eিটo যেথ নয়; বরং েদখা দরকার, eিট পাঠ করার
ফেল আমােদর মােঝ িক-িক পিরবতর্ন সািধত হেচছ। eিটo েদখা দরকার েয, eসব পিরবতর্েনর মাধয্েম aনয্রা
আমােদর েথেক িক িশখেছ, তােদর মেধয্ িকrপ পিরবতর্ন সািধত হেc; iসলােমর pিত কতটা তােদর আকষর্ণ
জnােc। আlাh তা’লা কােরা আtীয় নন। িতিন যখন সব কথা সুs ভােব পিবt কুরআেন বণর্না কের
িদেয়েছন, িতিন যখন আপন pিতrিত েমাতােবক যুেগর িশkকেক েpরণ কেরেছন, তাi তঁার (আ.)
মানয্কারীেদর জবাবিদিহতার সmুখীন হেত হেব, যিদ েতামরা িনেজেদর uপর েসi িশkা কাযর্কর করার েচ া
না কের থােকা, তেব েকেনা কেরা িন? েস সmেকর্ জবাবিদিহতার সmুখীন হেত হেব। আর asীকার
কারীেদরেকo জবাব িদেত হেব। তােদরেকo জবাবিদিহ করা হেব, যখন eত pা ল িশkা eবং িনদশর্নাবলী
pকাশ েপেয়েছ তা সেtto েতামরা যুগ iমামেক gহণ করেল না েকন? asীকারকারীেদর যতটুকু সmকর্,
তােদর িবষয় আlাhর হােত নয্s। িতিন কী বয্বহার করেবন (তা িতিনi ভাল জােনন)। িকnt আমােদরেক
িনেজেদর িবষয় পির ার েরেখ ei িকতাব পাঠ করা eবং eর pিত aনুশীলন করার েচ া করা uিচত। আlাh
তা’লা আমােদরেক eর েতৗিফক দান কrন।
হযরত মসীh মouদ (আ.) পিবt কুরআেনর কলয্াণািদ uেlখ করেত িগেয় বেলন:
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‘আমােদর কােছ যিদ কুরআন না থাকেতা, আর হাদীেসর eসব সংকলন আমােদর েগৗরবময় িব াস o
ঈমােনর মূল িভিt হেতা, তেব আমরা লjায় aনয্ানয্ জািতেক মুখo েদখােত পারতাম না। আিম যখন
কুরআন শb িনেয় িচnা-ভাবনা করলাম, তখন আমার কােছ s হেলা েয, ei বরকতময় শেb eক
মহান ভিবষয্dাণী আেছ আর তা হেলা, ei কুরআনi পাঠেযাগয্ eকমাt gn। আর eক যুেগ eিট-i
সবেচেয় েবশী পিঠত িকতাব হেব, যিদo aনয্ানয্ পুsকািদo eর সােথ পড়া হেব, েস সময় iসলােমর
সmান রkােথর্ eবং িমথয্ার মূল uৎপাটেনর জনয্ েকবল ei িকতাবিট-i পােঠর েযাগয্ থাকেব eবং
aনয্ানয্ িকতাব িনি তrেপ পিরতয্াজয্ হেব। ফুরকােনরo ei eকi aথর্, aথর্াৎ ei eকিট িকতাবi
সতয্েক - িমথয্া েথেক পৃথককারী সাবয্s হেব। আর েকান িকতাব বা হাদীস e মযর্াদার সমকk হেব
না। তাi aনয্ সকল gn পিরতয্াগ কেরা আর রাত িদন আlাhর িকতাব পড়। েস বয্িk বড়i েবঈমান
েয কুরআেনর pিত মেনােযাগ েদয় না বরং aনয্ানয্ gেnর pিত িদন-রাত ঝুঁেক থােক। আমােদর
জামােতর মনpাণ িদেয় কুরআেনর pিত মেনািনেবশ eবং aিভিনেবেশ রত থাকা uিচৎ, আর হাদীেসর
pিত মেনািনেবশ পিরহার করা uিচত। বড়i পিরতােপর িবষয়! েয পিবt কুরআেনর েসi সmান করা
হয় না বা মূলয্ায়ন করা হয় না যতটা হাদীসেক করা হয়। eখন পিবt কুরআেনর ast হােত নাo
েকননা, eেতi েতামােদর িবজয় িনিহত, ei আেলার সামেন েকান anকার দঁাড়ােত পারেব না।’
(মলফুযাত-1ম খn-পৃ:386-নবসংsরণ)

eখােন eকিট বয্াখয্া uপsাপন কির, হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘হাদীস পিরতয্াগ কেরা আর কুরআন পড়’, িকnt aনয্ sােন বেলেছন, ‘েকবল হাদীেসর uপের ভরসা
কেরা না বরং েযসব হাদীস কুরআন সmত তা gহণ কেরা আর বাকীসব পিরহার কেরা।’
(iযালােয় আoহাম-rহানী খাযােয়ন-3য় খn-পৃ:454)

eরপর িতিন (আ.) বেলন,
‘পিবt কুরআনেক বাদ িদেয় সফলতা লাভ করা aসmব eবং aবাsব িবষয়, আর eমন সফলতা যার
সnােন eরা েলেগ আেছ তা aিলক িবষয়। সাহাবােদর (রা.) দৃ াn িনেজেদর সামেন রােখা। েদেখা!
তারা যখন েখাদার রসূল (সা.)-eর aনুসরণ কেরেছন eবং ধমর্েক, পািথর্ব িবষয়াদীর uপর agািধকার
pদান কেরেছন, তখন তােদর সােথ কৃত আlাh তা’লার ঐসব pিতrিত পূণর্তা েপেয়েছ। pাথিমক
যুেগ িবেরাধীরা হািস-ঠা া কের বলেতা, sাধীনভােব বাiের চলােফরার মুেরাদ েনi আবার বাদশাh
হবার দাবী করেছ। িকnt েদেখা, মহানবী (সা.)-eর আনুগেতয্ িবলীন হেয় তারা তা লাভ কেরেছ যা
শত-শত বৎসেরo তােদর ভােগয্ েজােটিন।’
(মলফুযাত-1ম খn-পৃ:409, রাবoয়াh েথেক pকািশত)

aতeব, আজo পিবt কুরআেনর িশkার uপর আমেলর মােঝi আমােদর িবজয় িনিহত। আlাh তা’লা
আমােদরেক eর েতৗিফক দান কrন। আর আহমদীয়ােতর িবজয়েক িনকটতর কrন।
eখন eকিট dঃখজনক সংবাদo িদেত চাi। আমােদর কানাডার eকজন েমাবােlগ িসলিসলাh মুকাররাম
ِ ِ َ ِ وإﻧ ّ َﺎ
ِ ِ ।
মুহাmদ তােরক iসলাম সােহব d’িদন পূেবর্ iেnকাল কেরেছন, ﻮن
َ ُإﻟﻴﻪ َرا ﺟﻌ
ْ ِ َ  ِإﻧ ّ َﺎ ّ َﻪﻠﻟমৃতুয্কােল তার বয়স
হেয়িছল 54 বছর। তার যকৃত বা Spleen কয্াnার হেয়িছল আর e েরােগi িতিন মৃতুয্ বরণ কেরেছন। কেয়ক
িদন aসুsয্ থাকার পর িতিন মারা েগেলন। িতিন 1978 সােল শােহদ পরীkায় utীণর্ হন, eরপর পািকsােনর
িবিভn sােন কাজ কেরেছন। eরপর িতিন oকালােত uিলয়া রাবoয়াhর েকndীয় দpেরo কাজ কেরেছন। তােক
iতালী েpরণ করা হেয়িছল, িকnt িভসা না পাবার কারেণ কেয়ক মাস পেরi িফের আেসন। eরপর oকালােত
তবশীের কাজ কেরেছন। 1993 সাল েথেক কানাডােত িখদমত করিছেলন। ভয্া ুভার o oেটায়ােত মুরbী
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িহেসেব কাজ করিছেলন। aতয্nয্ িম ক, েsহশীল eবং utম চিরেtর aিধকারী িছেলন। িনেজর আtীয়-sজন
eবং গিরবেদর pিত খুবi যtবান িছেলন। জামাতী রীিত-নীিত o ঐিতহয্ সmেকর্ গভীর jান রাখেতন আর
আনুগেতয্র বয্াপাের সদা সেচতন িছেলন। িখলাফেতর pিত aগাধ ভালবাসা রাখেতন; eিট েতা pেতয্ক
আহমদীর মােঝi আেছ, pেতয্ক মুরbীর েভতর থাকা uিচৎ আর রেয়েছ, িকnt aেনেকর ভালবাসা হেয় থােক
aসাধারণ, িতিনo তােদর মেধয্ anভূর্k িছেলন। কখেনা েকান aিভেযাগ করেতন না। aতয্n সূk দৃি o
কেঠার পির ম কের সকল কাজ করেতন। কানাডােত আমার সফর হেল েমালাকােতর জনয্ বা aনয্ানয্ কােজর
জনয্ pাiেভট েসেkটারীর দpের িতিন িডuিট িদেতন। আর সবর্দা েখাশ েমজােজ, aতয্n পিরশেমর সােথ কাজ
করেতন।
আlাh তা’লা তার পদমযর্াদা unীত কrন। তার সােথ kমার আচরণ কrন। িতিন িবধবা stী eবং পঁাচ কনয্া
েরেখ েগেছন। d’জেনর িববাহ সmn হেয় েগেছ। তার েছাট েমেয়র বয়স সmবত বার বছর। তােদর জনয্ েদায়া
কrন, আlাh তা’লা তােদর সবাiেক ৈধযর্ eবং সাহস িদন আর তােদরেক sীয় িনরাপtায় আগেল রাখুন।
আমােদর eখানকার েমাবােlগ মজীদ িসয়ালেকািট সােহব - তােরক iসলাম সােহেবর ভিgপিত হন। তার আর
eক ভাi হািফয তাiেয়য্ব আহমদ ঘানােত আেছন, িতিন জানাযায় aংশ িনেত পােরন িন। আlাh তা’লা তার
সকল আtীয়-sজনেক ৈধযর্ o দৃঢ় মেনাবল দান কrন। eখন জুমুআর নামােযর পর আিম তার গােয়বানা
জানাযা পড়ােবা, iনশাআlাh।

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