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বিরােহীন বিররাবিতা সরেও বিলাফরতর ছায়াতরল
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর অগ্রযাত্রা অিযাহত

আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিশ্ব-েিান িলরলন প্রয, আল্লাহ্ তা’লার সাহাযয আজও েবতশ্রুত
েসীহ্ (আ.)-এর বিলাফতরে রক্ষা এিং এর েযযাদারে সেুচ্চ েরর চরলরছ
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিশ্ব-েিান ও পঞ্চে িলীফাতুল েসীহ্ হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) ঐশী
সাহাযযপুষ্ট েেৃত বিলাফত এিং সেল েোর বিররাবিতার েরিযও আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর অসািারণ
অগ্রগবতর বিষরয় আরলাচনা েররন।
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর আন্তজযাবতে সদর-দির বিলরফারডযর ইসলাোিারদ অিবিত েুিারে েসবজদ প্রেরে
২৮ প্রে ২০২১ জুেুআর িুতিা েদানোরল হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) ১৯০৮ সারল আহেদীয়া েুসবলে
জাো’প্রত বিলাফরতর শুভ সূ চনারে স্মরণ েরর েবত িছর ২৭ প্রে উদযাবপত ‘বিলাফত বদিস’-এর তাৎপযয স্পররেয
আরলােপাত েররন।
পাাঁচ িলীফার অিীরন আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর অসািারণ উন্নবতর ওপর আরলােপাত েরর হুযূ র আেদাস
বিলাফরতর রূরপ আহেদী েুসলোনরদর ওপর প্রয অনু গ্রহরাবজ িবষযত হরয়রছ তার জনয প্রিাদা তা’লার োরছ তারদর
েৃতজ্ঞতা েোরশর গুরুরের েো স্মরণ েরান।
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“আহেদীয়া বিলাফরতর সারে স্পরৃ ক্ততা েরতযে আহেদীর ওপর অরনে িড় দাবয়ে নযস্ত েরর। আেরা যবদ এই
দাবয়ে পালন েবর, তরিই আেরা প্রসই অনু গ্ররহর যোযে েযযাদা বদরত সক্ষে হরিা, যা আল্লাহ্ তা’লা আোরদর েবত
েরররছন।”

হুযূ র আেদাস পবিত্র েুরআন প্রেরে সূ রা নূ ররর ৫৬ নম্বর আয়াত প্রতলাওয়াত েররন প্রযিারন েেৃত েু’বেনরদররে
বিলাফরতর ঐশী েলযাণ দারনর বিষরয় আরলাচনা েরা হরয়রছ। হুযূ র আেদাস এ বিষরয়র উপর আরলােপাত
েররন প্রয, এই আয়াতবিরত বিলাফরতর েলযাণরে েতে দাবয়ে পালরনর সারে শতযযুক্ত েরর প্রদওয়া হরয়রছ, প্রযেন
এেোত্র প্রিাদারই উপাসনা েরা, আল্লাহ্র পরে িরচ েরা এিং বনিঃশতযভারি েহানিী (সা.)-এর আনু গতয েরা।
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“এসি বিষয় যবদ আেরা স্মরণ রাবি এিং বনরজরদর জীিনরে এর আরলারে গড়ার প্রচষ্টা েবর, আর িেযরে
জাগবতেতার ওপর োিানয প্রদয়ার প্রয অঙ্গীোর আেরা েররবছ, এর ওপর সবতযোর অরেয যবদ েবতবিত হওয়ার
প্রচষ্টা েবর, প্রেিল তরিই আেরা আল্লাহ্ তা’লার প্রসসি পুরস্কাররর ভাবগদার হরত পারি, যার েবতশ্রুবত আল্লাহ্
তা’লা বদরয়রছন; আর তিনই আেরা বিলাফতরূপী প্রনয়ােত হরত েেৃত েলযাণ লাভ েররত পারি।”
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আররা িরলন:
“আল্লাহ্ এিং তাাঁর রসূ ল (সা.)-এর পূ ণয আনু গতয তিন হরি এিং আবিে েশাবন্ত ও বনরাপত্তা তিন লাভ হরি
যিন আোরদর েবতবি েেয শুিু োত্র প্রিাদা তা’লার সন্তুবষ্ট লারভর জনয হরি। তিনই প্রসই সোজ বিলাফরতর
ছায়াতরল েবতবিত হরি, যিন আোরদর েবতবি েেয যোযেভারি আল্লাহ্র ও িান্দার অবিোরেদ হরি।”
আহেদীরদর ওপর প্রযসি দাবয়ে এরস িতযায় তার েরিয হুযূ র আেদাস বিলাফরতর েবত পবরপূ ণয আনু গরতযর
গুরুরের ওপর আরলােপাত েররন।
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“যারা এ বিলাফরতর এেবনি অনু সারী ও আনু গতযোরী হরি তারা-ই েেৃত অরেয বিলাফরতর সারে বিশ্বস্ততার
স্পরেয রক্ষাোরী, বিলাফরতর সু রক্ষাোরী আর বিলাফত তারদর সু রক্ষাোরী হয়। যু গ-িলীফার প্রদায়া তারদর সারে
োরে। তারদর েষ্ট যু গ িলীফারে তারদর জনয প্রদায়া েরার েবত দৃ বষ্ট আেষযণোরী হয়। এই সৎেেয
স্পরাদনোরীরা-ই হরলন তারা যারদর সারে বিলাফরতর স্পরেয, আর বিলাফরতর সারে যারদর স্পরেয প্রেিল
প্রিাদা তা’লার সন্তুবষ্টর উরেরশয হরয় োরে।”
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আররা িরলন:
“এবি হরলা প্রসই েেৃত বিলাফত, যারত জাো’ত এিং িলীফার স্পরেয প্রিাদা তা’লার সন্তুবষ্ট অজযরনর উরেরশয হরয়
োরে। এবিই প্রসই বিলাফত যা দৃ ঢ়তা ও বনরাপত্তার োরণ হয়।”
ওই সেল েুসলোন যারা েবতশ্রুত েসীহ্রে গ্রহণ েররন বন, তারদর েসরঙ্গ হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.)
িরলন:
“অনযানয েুসলোনরা বিলাফত েবতিা েররত চান, বেন্তু জাগবতে উরেরশয, জাগবতে প্রচষ্টা-েরচষ্টার োিযরে।
তারদর এসি প্রেৌশল ও প্রচষ্টা-েরচষ্টা তারদর প্রোন োরজ আসরত পারর না আর এভারি বিলাফত েবতিা েরা
সম্ভিও নয়, তারা যতই প্রচষ্টা েরুন না প্রেন। এিন বিলাফত প্রসভারিই চলোন োেরি, প্রযভারি আল্লাহ্ তা’লা
বসদ্ধান্ত বনরয় প্রররিরছন।”
হুযূ র আেদাস উরল্লি েররন প্রয, আজ আহেদীয়া বিলাফত েবতিার ১১৩ িছর অবতক্রান্ত হরয় বগরয়রছ, এিং যু রগর
পর যু গ বনিু রতা ও বিরােহীন বিররাবিতার েুরিােুবি হওয়া সরেও, আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর অগ্রযাত্রারে
িযাহত েরার সেল েরচষ্টা িৃ ো সািযস্ত হরয়রছ, আর বিলাফরতর ঐশী বদেবনরদযশনার অিীরন এ জাো’ত ফুরল ফরল
সু রশাবভত হরয়রছ।

হুযূ র আেদাস তাাঁর পূ িযিতযী চার িলীফাতুল েসীরহর যু রগর উরল্লিরযাগয ঘিনািলী িণযনা েররন।
হুযূ র আেদাস িরলন প্রয, িলীফাতুল েসীহ্ আউয়াল [েেে িলীফা] (রা.)-এর যু রগ আহেদীয়া েুসবলে জাো’ত
এে গভীর সঙ্করির েুরিােুবি বছল যিন আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর েবতিাতা (আ.) গত হরয় বগরয়বছরলন। বেন্তু
েেে িলীফাতুল েসীহ্ (রা.) দৃ ঢ় ভারি দণ্ডায়োন হন এিং েহানিী হযরত েুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণীরত িবণযত
বিলাফরতর ঐশী েবতশ্রুবতরে সতয িরল েোণ েররন।
িলীফাতুল েসীহ্ সানী [বদ্বতীয় িলীফা] (রা.)-এর যু রগর চযারলঞ্জসেূ রহর েো িলরত বগরয় হযরত বেযযা েসরূর
আহেদ (আই.) িরলন:
“আেরা প্রদবি প্রয, োবদয়ারনর ওপর আক্রেরণর ষড়যন্ত্র প্রহাে িা তিলীরগর েয়দান প্রহাে, বেংিা বহজররতর সেয়
প্রহাে, সিযরক্ষরত্র দৃ ঢ়েতযয়ী এই িলীফা জাো’তরূপী জাহাজরে আল্লাহ্ তা’লার সাহাযয ও সেেযরন সফলতার
দ্বারোরন্ত প্রপৌঁছান এিং জাো’তরে সু রবক্ষত রারিন।”
হুযূ র আেদাস এরপর আরও অগ্রসর হরয় িলীফাতুল েসীহ্ সারলস [তৃতীয় িলীফা] (রারহ.)-এর অিদারনর ওপর
আরলােপাত েররন, যার েরিয বছল আবিোর োনু রষর সহায়তায় তার ঐবতহাবসে ভূ বেো এিং ১৯৭৪ সারল যিন
পাবেিারন আহেদী েুসলোনরদর বিরুরদ্ধ আইন পাস েরর ‘অেুসবলে’ প্রঘাষণা েরা হয় তিনোর চরে বিররাবিতার
েুরি তাাঁর সু দৃঢ় অিিান।
১৯৮৪ সারল পাবেস্তারনর বনপীড়নেূ লে আইন েণীত হওয়ার পর িলীফাতুল েসীহ্ রারি [চতুেয িলীফা] (রারহ.)এর পাবেস্তান প্রেরে বিরিরন বহজররতর ঐবতহাবসে ঘিনাক্রে িণযনা েররত বগরয়, হযরত বেযযা েসরূর
আহেদ (আই.) িরলন:
“অসািারণ সাহাযয-সেেযরনর সারে আল্লাহ্ তা’লা হযরত িলীফাতুল েসীহ্ রারি (রারহ.)-এর পাবেস্তান প্রেরে
বহজরত স্পরন্ন েরান আর শত্রুরা অিাে তাবেরয় োরে। বহজররতর পর চতুেয বিলাফরতর যু রগ উন্নবতর এে নি
অিযায় সূ বচত হয়।”
হুযূ র আেদাস েেৃত ইসলারের িাণীরে বিশ্বজুরড় োনু রষর ঘরর ঘরর প্রপৌঁরছ প্রদওয়ার প্রক্ষরত্র হযরত িলীফা
রারি (রারহ.) েবতবিত সযারিলাইি চযারনল এেবিএ ইন্টারনযাশনাল-এর বিশাল অিদারনর েো িণযনা েররন।
এরপর হুযূ র আেদাস পঞ্চে তো িতযোন বিলাফরতর যু রগ েোবশত েলযাণরাবজর িণযনা েররন।
িলীফা রারি (রারহ.)-এর েৃতুযরত উদ্ভূত েবিন এিং সংেিপূ ণয সেরয়র উরল্লি েরর হযরত বেযযা েসরূর
আহেদ (আই.) িরলন:
“েু’বেনরদর প্রদায়া আল্লাহ্ তা’লা গ্রহণ েররন এিং ভয়ভীবতপূ ণয অিিারে বনরাপত্তায় রূপান্তবরত েরর প্রদন।
ইসলারের ইবতহারস হযরত েসীহ্ েওউদ (আ.)-এর পঞ্চে বিলাফতোল আরম্ভ হয়। ইসলারের োেবেে যু রগ
বিলাফরত রারশদা চার িলীফা পযযন্ত সীোিদ্ধ বছল আর তা বছল েহানিী (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণী অনু যায়ী। হযরত
েসীহ্ েওউদ (আ.)-এর যু রগ পঞ্চে বিলাফত োরলর প্রয সূ চনা হয় তা-ও েহানিী (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণী অনু যায়ীই
হরয়রছ।”
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আররা িরলন:
“শত্রুরা েরন েরত, এিন জাো’প্রতর প্রনতৃে ততিা দৃ ঢ় হারত প্রনই, বেন্তু তারা জারন না প্রয, েেৃত হাত প্রতা প্রিাদা
তা’লার হাত হরয় োরে, আর এই হাত যার সেেযরন এিং যার সারে োরে তারে বতবন সিল িাবনরয় প্রদন।
িতযোরন শত্রুরদর বহংসু ে দৃ বষ্ট পূ রিযর প্রচরয় প্রিবশ জাো’প্রতর উন্নবত অিরলােন েররছ।”

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“এই বিলাফতোরল জাো’প্রতর পবরবচবত এিং প্রগািা জগরত এর িবহিঃেোশ অভািনীয় পন্থায় হরয়রছ। েবতবি স্তরর
এিং েবতবি প্রক্ষরত্র তা অসািারণভারি ঘরিরছ। আবে বনতান্ত দু িল
য এেজন োনু ষ এিং আোর প্রোন প্রযাগযতার
োররণ এই উন্নবত হরে না। পৃবেিীর বিবভন্ন সরোররর নীবত বনিযারণোরীরদর সােরন সংসরদ জাো’ত প্রয পবরবচবত
লাভ েররছ, তা শুিু োত্র আল্লাহ্ তা’লার অনু গ্রহ ও হযরত েসীহ্ েওউদ (আ.)-এর সারে েৃত তাাঁর েবতশ্রুবতর
সু িারদ হরে। েহানিী (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণী অনু যায়ী তা হরে। েবতবদন আেরা আল্লাহ্ তা’লার অনু গ্রহ ও েৃপার
দৃ ষ্টান্ত অিরলােন েরবছ।”
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর িাণী আজ েীভারি দ্রুত গবতরত বিশ্বজুরড় ছবড়রয় পড়রছ তার িণযনা বদরত বগরয় হুযূ র
আেদাস এেবিএ ইন্টারনযাশনাল এর সদা িবিযষ্ণু িযাবির েো উরল্লি েররন যা আজ আিবি চযারনল এিং বিশ্বজুরড়
প্রিশ েরয়েবি স্টুবডওর োিযরে সম্প্রচারোযয চাবলরয় যারে।
এ উন্নবতর বিষরয় আরলােপাত েররত বগরয়, হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“আেরা যবদ আোরদর সােরেযযর েো বচন্তা েবর তরি এবি এরেিাররই অসম্ভি িযাপার। প্রসাশাল বেবডয়ার োিযরেও
ইসলারের েেৃত িাণী সারা বিরশ্ব প্রপৌঁছারে। এেবদরে প্রযিারন পাবেস্তান সরোর জাো’প্রতর ওপর বিবভন্নভারি
বিবিবনরষি আররাপ েরররছ, প্রসিারন পৃবেিীর অনয প্রদশগুরলারত আল্লাহ্ তা’লা পূ িায রপক্ষা অরনে প্রিবশ উপায়উপেরণ সৃ বষ্ট েরররছন।”
হুযূ র আেদাস আররা উরল্লি েররন েীভারি, েররানাভাইরাস এর বনরষিাজ্ঞাসেূ রহর োররণ, হুযূ র আেদাস
বিশ্বজুরড় আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিবভন্ন েবতবনবি দল ও োযযবনিযাহী শািাসেূ রহর সারে ভাচুযয়াল সভাসেূ হ
েরর চরলরছন। হুযূ র আেদাস িরলন প্রয, আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর অগ্রগবতরে আল্লাহ তা’লা েীভারি সাহাযয
েররন এবিও তার এেবি বনদশযন।
আহেদীরদর সিযদা বিলাফত-রূপী এ অনু গ্ররহর জনয প্রিাদা তা’লার োরছ েৃতজ্ঞতা েোরশর পরােশয বদরয় হযরত
বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরলন:
“অতএি আোরদর েিরনা এবি ভুরল যাওয়া উবচত নয়, আল্লাহ্ তা’লা আোরদররে স্বীয় অনু গ্ররহর প্রয দৃ শয
প্রদিারেন এিং বিলাফতরূপী প্রয পুরস্কারর ভূ বষত েরররছন, আোরদররে সিযদা এোররণ বনরজরদর দাবয়ে পালন
েররত হরি যারত েহানিী (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণী অনু যায়ী বেয়ােত পযযন্ত আেরা এই বনয়ােরতর েলযাণরাবজ প্রেরে
লাভিান হরত পাবর। ... আল্লাহ্ তা’লার দরিারর েৃতজ্ঞ িান্দা হরয় অিনত হরত হরি। বিলাফতরূপী বনয়ােরতর
েৃতজ্ঞতা আোরদর েবতবি েোয় ও োরজ েোশ পাওয়া জরুরী। বিলাফরতর েবত পূ ণয আনু গরতযর অঙ্গীোর প্রশষ
বনিঃশ্বাস পযযন্ত রক্ষােরে প্রয-প্রোন েুরিানীর জনয আোরদর েস্তুত োেরত হরি। তরিই আেরা প্রেয়ােত পযযন্ত
আোরদর িংশিররদররে বিলাফরতর অনু গত িানারনার দাবয়ে পালন েররত পাররিা।”

