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িনিখল িব আhমদীয়া মুসিলম জামা’েতর বতর্মান খলীফা হযরত িমযর্া
মসrর আহমদ, খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)-eর
আhমদীয়া িখলাফেতর শতবািষর্কী uদযাপন uপলেkয্ ঐিতহািসক
বাণী
আমার িpয় আhমদীয়া জামােতর সদসয্বৃn, আsসালামু আলাiকুম oয়া রhমাতুlােহ oয়া বারাকাতুh।

আ

জ আhমদীয়া জামােত িখলাফত pিত ার eক’শ বছর পূণর্ হেc। আজেকর ei ভkণ eকিদেক শত বছেরর
aিধক সময়বয্াপী আhমদীয়া জামােতর iিতহাস আমােদর sরণ করােc; আবার েসi সমেয়র কথাo মেন কিরেয়
িদেc যখন মহানবী মুহাmদ েমাsফা (সাঃ)-eর ভিবষয্dাণী aনুযায়ী 1889 সেনর মাচর্ মােস আlাh তা’লার
মেনানীত eক বয্িk তঁার পk েথেক আিদ হেয় eকিট পিবt জামাত pিত ার েঘাষণা িদেয়িছেলন। মহান s া o মানুেষর
মােঝ জীবন- সmকর্ রচনা, মানবজািতেক eক-aিdতীয় েখাদার সমীেপ িবনত হবার িশkা pদান, আর e কােজর জনয্ pেচ া
চালােনা, িবে র িবিভn জািতেক eক umেত পিরণত কের িব নবী (সাঃ)-eর পতাকাতেল সমেবত করা eবং মানুেষর pিত
মানুেষর েয aিধকার রেয়েছ তা িনি ত করার িবষেয় সবাiেক সেচতন করাi তঁার আগমেনর eবং ei ঐশী জামাত pিত ার
লkয্ o uেdশয্। েসi মহান বয্িk যঁােক আlাh তা’লা ‘যুেগর iমাম’ eবং ‘pিতrত মসীh’ o ‘মাহদী’ uপািধেত
ভূিষত কের পািঠেয়িছেলন; ei জামাত pিত া আর 1889 সেন বয়াত gহেণর সূচনালg েথেক 1908 সন পযর্n pায় ঊিনশ
বছর আlাh তা’লার পk েথেক িবেশষভােব সাহাযয্ o সমথর্নপু হেয় সমs বাধা-িবপিt o িবেরািধতা সেtto eত drত
গিতেত eিগেয়েছন যার কারেণ আlাhর মেনানীত ei বীর পুrেষর িবrেd েযi দঁািড়েয়েছ েসi aপমািনত o লাি ত হেয়েছ।
েশষ পযর্n, ‘জিnেল মিরেত হয়’ আlাh তা’লার ei aেমাঘ িনয়ম aনুযায়ী আlাhর ei মেনানীত বয্িk িযিন িব নবী
(সাঃ)-eর খঁািট েpিমক িছেলন, িযিন তঁার েনতা মুহাmদ (সাঃ)-eর aনুকরেণ সবেচেয় বড় েpমা েদর কােছ িফের যাবার
জনয্ সদা বয্াকুল থাকেতন, যঁােক আlাh তা’লা েশষ যুেগর iমাম িহেসেব pতয্ািদ কেরিছেলন, তঁােক তঁার মৃতয্ু র সময়
িনকটবতর্ী বেল জানােলন। eকi সােথ তঁােক aভয় িদেয় বলেলন,
“েতামার সময় যিদo ঘিনেয় eেসেছ িকnt আমার িসdাn aনুযায়ী েযেহতু েতামােক আিম েশষ যুেগর iমাম
মেনানীত কেরিছ, তাi েহ আমার িpয়! েহ েসi বয্িk েয জগেত আমার eকtবাদ pিত া আর আমার িpয়
নবী (সাঃ)-eর আধয্ািtক রাজt pিত া করার pেচ ায় মg, েতামার মৃতয্ু র পর েতামার যাবতীয় কমর্কােnর
পূণর্তা কীভােব aিজর্ত হেব, e িবষেয় তুিম dি nা কেরা না। মেন েরেখা, িব নবী (সাঃ)-eর ভিবষয্dাণী
aনুযায়ী eখন ‘িখলাফত আলা িমনহািজন নবুoত’ aথর্াৎ ‘নবুoেতর পদা aনুসরেণ িখলাফত’

িকয়ামতকাল পযর্n pিতি ত থকেব। তাi েতামার মৃতয্ু র পর আিম e িখলাফত বয্বsার মাধয্েমi সমg িবে
আমার মেনানীত েশষ শিরয়েতর pিত া o sািয়েtর বয্বsা করেবা।”
তদনুযায়ী, আlাh তা’লার পk েথেক ei সাntনা লাভ করার পর িতিন তঁার জামাতেক সেmাধন কের বেলন,
‘আর iহা েখাদা তা’লার সুnত (রীিত) eবং যখন হiেত িতিন পৃিথবীেত মানব সৃি কিরয়ােছন, তখন হiেত
সবর্দাi িতিন সুnত pকাশ কিরয়া আিসেতেছন েয, িতিন তঁাহার নবী রসুলগণেক সাহাযয্ কিরয়া থােকন eবং
তঁাহািদগেক জয়যুk কেরন। e সmেn িতিন বেলন: “কাতাবাlাh লা’আগিলবাnা আনা oয়া rসূিল”
(সূরা মুজাদালা: 22)। ‘গালাবা’ শেbর aথর্ হiল, েযেহতু রসুল o নবীগণo icা েপাষণ কিরয়া থােকন েয,
েখাদার ‘hjত’ বা aকাটয্ pমাণ পৃিথবীেত েযন পূণর্ভােব pিতি ত হয় eবং েকহi েযন iহার েমাকািবলা
কিরেত সkম না হয়, তদনুসাের েখাদা তা’লা pবল ‘িনদশর্নসমূহ’ dারা তাহােদর (aথর্াৎ নবীেদর) সতয্তা
pকাশ কেরন eবং েয সাধুতা তঁাহারা পৃিথবীেত pিতি ত কিরেত চােহন, েখাদা তা’লা uহার বীজ তঁাহােদর
হােতi বপন কেরন। িকnt িতিন তঁাহােদর হােত uহার পূণর্তা দান কেরন না বরং eমন সমেয় তঁাহািদগেক মৃতুয্
দান কেরন, যখন বািহয্কভােব eক pকার aকৃতকাযর্তাবয্ ক ভীিত িবদয্মান থােক eবং িতিন
িবrdবাদীিদগেক হািস ঠা া-িবdrপ o uপহাস কিরবার সুেযাগ েদন। আর তাহারা যখন ঠা া-িবdrপ pদশর্ন
কিরয়া েনয়, তখন িতিন আপন কুদরেতর aপর হs pদশর্ন কেরন eবং eমন uপকরণ সৃি কেরন যdারা েসi
uেdশয্সমূহ, যাহা কতক aসmূণর্ রিহয়ািছল, তাহাo পূণর্তা লাভ কের।
সংেkেপ, েখাদা তা’লা di pকােরর কুদরত (শিk o মিহমা) pকাশ কেরন: pথমতঃ sয়ং নবীগেণর dারা তঁাহার
শিkর eক হs pদশর্ন কেরন। িdতীয়ত: aপর হs erপ সমেয় pদশর্ন কেরন, যখন নবীর মৃতয্ু র পর িবপদাবলী
uপিsত হয় eবং শtrপk শিk লাভ কিরয়া মেন কের eখন (নবীর) কাযর্ বয্থর্ হiয়া িগয়ােছ; তখন তাহােদর ei
pতয্য়o জেn েয, eখন ei জামা’ত (ধরাপৃ হiেত) িবলুp হiয়া যাiেব; eমনিক জামােতর েলাকজনo uৎকিnত
হiয়া পেড়, তাহােদর েকামর ভাি য়া যায় eবং েকান েকান dভর্াগা মুরতাদ হiয়া যায়। তখন েখাদা তা’লা িdতীয়বার
আপন মহাকুদরত pকাশ কেরন eবং পতেনাnুখ জামাতেক রkা কেরন। সুতরাং যাহারা েশষ পযর্n ৈধযর্ aবলmন
কের, তাহারা েখাদা তা’লার ei ‘েমােজযা’ pতয্k কের। েযমন হযরত আবুবকর িসdীক (রাঃ)-eর সমেয়
হiয়ািছল। যখন মহানবী (সাঃ)-eর মৃতয্ু েক eক pকার aকালমৃতুয্ মেন করা হiয়ািছল; বh মrবাসী aj েলাক
মুরতাদ হiয়া িগয়ািছল eবং সাহাবাগণo েশাকািভভূত হiয়া unােদর নয্ায় হiয়া পিড়য়ািছেলন, তখন েখাদা তা’লা
হযরত আবুবকর িসdীক (রাঃ)-েক দঁাড় করাiয়া পুনবর্ার তঁাহার শিk o কুদরেতর দৃশয্ pদশর্ন কেরন। eirেপ িতিন
iসলামেক িবলুিpর পথ হiেত রkা কেরন eবং েসi pিতrিত পূণর্ কেরন যাহা িতিন কিরয়ািছেলন। আlাh
বিলয়ােছন:

“oয়ালা iuমািkনাnালাhম দীনাhমুlািযর তাযালাhম oয়ালা iuবািdলাnাhম িমম
বা’েদ খাoিফিহম আমনা”।
aথর্াৎ, “ভেয়র পর আিম তাহািদগেক আবার সুদঢ়ৃ ভােব pিতি ত কিরব (সূরা নূরঃ 56)”।

হযরত মসীh মাuদ (আঃ) আরo বেলেছন:
“aতeব েহ বnুগণ! েযেহতু আিদকাল হiেত আlাh তা’লার িবধান iহাi েয, িতিন diিট শিk pদশর্ন কেরন েযন
িবrdবাদীেদর diিট বৃথা আsালনেক বয্থর্তায় পযর্বিসত কিরয়া েদখান। সুতরাং eখন iহা সmবপর নেহ েয, েখাদা
তা’লা তঁাহার িচরnন িনয়ম পিরহার কিরেবন। eজনয্ আিম েতামািদগেক েয কথা বিলয়ািছ তাহােত েতামরা dঃিখত
o িচিnত হio না। েতামােদর িচt েযন uৎকিnত না হয়। কারণ েতামােদর জনয্ িdতীয় কুদরত েদখাo pেয়াজন eবং
iহার আগমন েতামােদর জনয্ ে য়ঃ। েকননা, iহা sায়ী, যাহার ধারাবািহকতা িকয়ামত পযর্n িবিcn হiেব না। েসi
িdতীয় কুদরত আিম না যাoয়া পযর্n আিসেত পাের না। িকnt যখন আিম চিলয়া যাiব, েখাদা তখন েতামােদর জনয্

েসi ‘িdতীয় কুদরত’ েpরণ কিরেবন যাহা িচরকাল েতামােদর সে থািকেব; েযেহতু বারাহীেন আhমদীয়া gেn
েখাদার pিতrিত রিহয়ােছ eবং েসi pিতrিত আমার িনেজর সmেn নেহ বরং uহা েতামােদর সmেn। েখাদা তা’লা
বিলয়ােছন:

“ময্ায় iস জামাতেকা েজা েতের পয্ারাo হয্ায় িকয়ামত তাক dসেরঁা পার গালাবা d া”।
{aথর্াৎ ‘আিম েতামার aনুবতর্ী ei জামাতেক িকয়ামত পযর্n aনয্েদর uপর pাধানয্ িদব’।(aনুবাদক)}
সুতরাং েতামােদর জনয্ আমার িবেcদ িদবস uপিsত হoয়া aবশয্mাবী, েযন iহার পর েসi যুগ আগমন কের
যাহা িচরsায়ী pিতrিতর যুগ। আমােদর েখাদা pিতrিত পালনকারী, িব s eবং সতয্বাদী েখাদা। িতিন
েতামািদগেক সব িকছুi েদখাiেবন , যাহা িতিন a ীকার কিরয়ােছন। যিদo বতর্মান যুগ পৃিথবীর েশষ যুগ
eবং বh িবপদাপদ রিহয়ােছ যাহা eখন aবতীণর্ হiবার সময়, তথািপ েসi সমুদয় িবষয় পূণর্ না হoয়া পযর্n
ei dিনয়া aবশয্i কােয়ম থািকেব, যাহার সmেn েখাদা সংবাদ িদয়ােছন। আিম েখাদার পk হiেত eক
pকার কুদরত িহসােব আিবভুর্ত হiয়ািছ। আিম েখাদার eক মূিতর্মান কুদরত। আমার পর আরo কিতপয় বয্িk
আিসেবন যঁাহারা িdতীয় কুদরেতর িবকাশ হiেবন। aতeব েতামরা েখাদার কুদরেত সানীয়ার (িdতীয়
কুদরেতর) aেপkায় সমেবতভােব েদায়া কিরেত থাক।”
(আl oসীয়য্ত পুsক, rহানী খাযােয়ন 20শ খn, পৃঃ 305-306)

পরবতর্ীেত, তঁার বkবয্ aনুযায়ী েসi সময়o eেস েগল যখন িতিন তঁার আlাh তা’লার কােছ েফরত চেল েগেলন আর ভীিত
o যাতনায় pেতয্ক আহমদীর anর েছেয় েগল। িকnt িব াসী মু’িমনেদর েদায়ার ফলrিতেত iসলােমর pাথিমক যুেগর
iিতহাস sরণ কিরেয় িদেয় িব জগত আেরকবার ‘oয়ালা iuবািdলাnালাhম িমম বা’িদ খাoিফহীম আমনা’ (aথর্াৎ
আিম তােদর ভয়ভীিত o আশ ার aবsার পর তা শািn o িনরাপtায় বদেল িদব)-র দৃশয্ pতয্k করেলা। েসi
মহান িবpব যা িতিন আিবভূর্ত হেয় ঘিটেয়িছেলন, আlাh তা’লা েসটােক িখলাফেতর মহান বয্বsার মাধয্েম aবয্াহত রাখেলন।
হযরত মসীh মাouদ (আঃ)-eর মৃতুয্েত ‘uিকল’ পিtকায় মাoলানা আবুল কালাম আযাদ eভােব তঁার aিভবয্িk তুেল
ধেরিছেলন:
“...িতিন িছেলন েসi সুমহান বয্িk যঁার েলখনী eক মুিতর্মান িবsয় িছল, আর যঁার ভাষা িছল যাd, েয বয্িk
মিsেsর aেলৗিকক kমতাবলীর eক মুিতর্মান rপ িছেলন, যঁার দৃি িছল pলয় রী আর কnsর িছল িকয়ামত
সদৃশ, যঁার হােতর pিতিট আ ুেল েযন িবpব ঘটােনার কলকািঠ িছল আর যার d’িট মুি েযন ৈবdয্িতক
বয্াটািরর মত শিkশালী িছল, েয বয্িk ধমর্-জগেত িtশ বছর ধের eক ভূিমকm o ঝেড়র মত িবরাজ
কেরেছ, েয বয্িk িকয়ামত সদৃশ রব তুেল ঘুমn মানুষেদর জাgত কের তুেলিছল ..িমযর্া েগালাম আহমেদর
মৃতয্ু eমন সাধারণ েকান িবষয় নয় যার কােছ িশkনীয় িকছু েনi আর যঁার sৃিত েকবল কােলর আবতর্েন o
মানুেষর ৈধযর্ ধারেণর দrন mান হেয় যােব। যঁােদর মাধয্েম ধমর্ o jােনর জগেত িবpব সািধত হয় eমন
মানুষ পৃিথবীেত aহরহ জngহণ কেরন না। e ধরেণর kণজnা পুrেষর জগেত আগমন aিত িবরল আর eঁরা
যখনi আেসন িবে eক িবpব সাধন কের েদখান।”
[‘uিকল’ পিtকা, aমৃতশর েথেক pকািশত, তািরেখ আhমদীয়াত, 2য় খn েথেক udৃত, পৃঃ 560]

ei িবpব সাধেনর sীকােরািk aেনয্র মুেখ o েলখনীর মাধয্েম pকাশ কের আlাh তা’লা eকথা বেল িদেcন, েসi মহান
বয্িk েখাদা তা’লার িবেশষ সাহাযয্pাp িছেলন। িকnt েসi ঐশী সমথর্ন লাভকারী বয্িk েয িবpব সাধন কের েগেছন,তােদর
দৃি েসিদেক যায়িন।

েস

i িবpবেক তঁার aনুসারীেদর মােঝ িখলাফেতর ঐশী িনয়ামেতর মাধয্েম বজায় রাখার িবষেয় আ যর্ kমতার
aিধকারী o শিkধর েখাদার পk েথেক pিতrিত িছল। eরi সতয্ায়ন জগdাসী খলীফাতুল মসীh আuয়াল হযরত
মoলানা নুrdীন (রাঃ)-eর খলীফা িনবর্াচেনর সময় pতয্k কের। িবেরাধীরা যিদo হযরত মসীh মাouদ (আঃ)-

eর pিতি ত eকিট সুসংগিঠত জামাত pতয্k করিছল, যিদo িখলাফত pিত ার দৃশয্ aবেলাকন কেরিছল িকnt তবুo তারা
ei জামাতেক যা আlাh তা’লার িনজ হােত pিতি ত eকিট জামাত- যার সmেn আlাh তা’লার a ীকার হেলা:

“uযকুr িন’মাতী গারাসতু লাকা িবয়ািদ রাহমািত oয়া কুদরািত”।
aনুবাদঃ আমার aনুgহ sরণ কর। আিম েতামার জনয্ িনজ হােত আমার কৃপা o শিk pদশর্েনর
eক বৃk েরাপন কেরিছ।
(তাযেকরাঃ পৃ: 428)

তবুo তারা eকিট পিরকিlত pেচ ার মাধয্েম eটােক েভে েফলার েচ া কের। িকnt sায়ী ঐশী রীিত aনুযায়ী তারা সবাi
বয্থর্ হয়। তারা eত তীbভােব eর িবেরািধতা কেরিছল, যার pিতফলন eকিট পিtকায় eভােব েদখেত পাoয়া যায়:
“আমােদর েকu িজেjস করেল আমরা েখাদার নােম শপথ কের বলেত পাির, মুসলমানরা পারেল িমযর্ার
সমs বi-পুsক সমুেd না েফেল jলn চুলায় িনেkপ করেব। ধু eটুকiু নয়, বরং ভিবষয্েত েকান মুসলমান
aথবা aমুসলমান iিতহাসিবদ িহnুsােনর িকংবা iসলােমর iিতহােস েযন তার নামo uেlখ না কের।”
(uিকল পিtকা, aমৃতশর, 13i জুন 1908, তািরেখ আhমদীয়াত, 3য় খেnর পৃ: 205-206 )

িকnt আজ আhমদীয়ােতর iিতহাস সাkী, জগতo জােন, তােদর নাম sরণ করার মানুষ না থাকেলo িখলাফেতর কলয্ােণ
আhমদীয়াত জগেত িবsৃত o pসািরত হেc eবং eর নাম েনয়ার মত েকািট েকািট মানুষ জগেত আজ িবদয্মান॥
তােদর বােজ o aনথর্ক কথাবাতর্ায় তারা eতদূর agসর হেয়িছল েয, ‘কাজর্ন েগেজট’ পিtকা eকবার eমন কথা িলেখিছল
েযটা হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রাঃ) তঁার িখলাফতকােলর pথম জলসার বkৃতায় uেlখ কেরেছন। পিtকািট
িলেখিছল:
“eখন িমযর্াiেদর কােছ িক-i বা আেছ! তােদর মাথা কাটা পেড়েছ। eখন eক বয্িk েয তােদর iমাম হেয়েছ
তার dারা েকান কাজ না হেলo েস েতামােদর েকান মসিজেদর েভতর কুরআন িশkা িদেত পারেব।”
(তািরেখ আhমদীয়াত, 3য় খn, পৃ: 221)

হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রাঃ) বেলিছেলন,

“সুবহানাlাহ! eটাi হেc pকৃত কাজ। আlাh আমােক e কােজর েসৗভাগয্ দান কrন॥”
dভর্াগয্বশতঃ জামােতর কেয়কজন েনতৃsানীয় বয্িko িখলাফেতর মযর্াদা o aবsান বুঝেত পােরন িন। ষড়যnt চলেত থােক
িকnt পাশাপািশ আlাhর sহেs েরািপত বৃk বৃিd েপেত থােক। হযরত মসীেহ মাouদ (আঃ)-eর সােথ কৃত আlাhর a ীকার
aনুযায়ী িন াবান েpিমকেদর জামাত বৃিdলাভ করেত থােক আর eর kিতসাধেনর সকল aপেচ াi বয্থর্তায় পযর্বিসত হয়।

e

রপর িdতীয় িখলাফেতর যুগ eেলা। e সময় সদর আ ুমােনর কেয়কজন েনতৃsানীয় সদসয্ pকাশয্ভােব িবেরািধতায়
েনেম পড়েলন। িকnt তবুo jানী হবার দাবীদার eসব aিভjতাসmn িশিkত েনতৃsানীয় বয্িkরা েসi পঁিচশ বছর
বয়সী যুবেকর কােছ িটকেত পােরনিন। িতিন জামাতেক সুসংগিঠত কের, জামাতেক তবলীেগর েkেt eিগেয় িনেয়,
eর আধয্ািtক pিশkেণর িবষেয় o কুরআন শরীেফর jান o তtt চচর্ার েkেt িনেজর eমন eক মযর্াদা o aবsান সৃি
কেরন, যার সmুেখ েকui দঁাড়ােত পােরিন। জামােতর যাtাপেথ বড় বড় িবেরািধতা o িবপেদর যুগ েদখা িদেয়েছ। িকnt
িখলাফেতর কলয্ােণ জামাত eর সবিকছুi সফলতার সােথ aিতkম কেরেছ। হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রাঃ)-eর বায়াn
বছরবয্াপী িখলাফতকােলর iিতবৃt পড়েল জানা যায়, আlাhর pতয্ািদ ‘জািরulাহ’ (বা আlাhর মেনানীত বীর) হযরত
মসীেহ মাouদ (আঃ)-eর ei pিতrত পুt িক িক মহান কাজ সmাদন কের েগেছন।

আ

hমদীয়ােতর ভুবেন হযরত মুসেলহ মাouদ (রাঃ)-eর মৃতয্ু র পর আেরকবার ভীিতpদ aবsার সৃি হয়। িকnt
আlাh তা’লা তঁার pিতrিত aনুযায়ী কেয়ক ঘnার মেধয্i eেক শািn o িনরাপtায় বদেল েদন আর িdতীয়
কুদরেতর তৃতীয় িবকােশর ujjল চnd জামাতেক দান কেরন। িবিভn রা শিkর িবেরািধতা সেtto, জামােতর
িবrেd aৈবধ আiন pেয়াগ eবং সমs মুসলমান িফকর্ার সংঘবd pেচ া সেtto ei ঐশী কােফলা unিতর িবিভn sর
aিতkম কের eিগেয় চেল। e জামাত েpম o ভালবাসার জয় িন িদেত িদেত, দিরd জািতgেলার দািরdপীিড়ত জনেগা ীর
েসবায় িনেয়ািজত েথেক, তােদর কােছ মহানবী (সাঃ)-eর বানী েপঁৗেছ িদেয় মানুষেক তঁার (সাঃ) পতাকার ছায়াতেল সমেবত
করেত থােক।

আ

বার েসi মুহত
ূ র্o eেস uপিsত হয় যখন ঐশী তকদীর aনুযায়ী হযরত খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহঃ) তঁার
s ার কােছ pতয্াবতর্ন কেরন। পুনরায় েভতর o বাiের েথেক aরাজক পিরিsিত সৃি র aপেচ া হয় িকnt ঐশী
a ীকার aনুযায়ী আhমদীয়া জামাত চতুথর্ িখলাফেতর মাধয্েম দৃঢ়তা লাভ কের। eসব ৈনরাজয্ আপনা আপিনi
িনঃেশষ হেয় যায়। aমানিবক আiেনর মাধয্েম ঐশী জামােতর হাত পা েবঁেধ েফলার eবং ‘আhমদীয়াত নামক কয্াnার’েক িনমূর্ল করার দাবীদারেদর আlাh তা’লা সমূেল uৎপাটন কেরন। পািকsােন পাশিবক আiন pণয়েনর কারেণ যুগ-খলীফােক
েদশতয্াগ করেত হয়, তেব ei িহজরত জামােতর জনয্ িনতয্ নতুন unিতর কারণ হেয় দঁাড়ায়। আমরা আরo eকবার
“গারাসতু লাকা িবiয়ািদ” (আিম িনজ হােত েতামার জনয্ কুদরত o রহমেতর চারা গাছ েরাপন কেরিছ)-র
a ীকার পূণর্ হেত েদিখ। pচার o pসােরর eমন সব িদগn uেnািচত হয় যা তখনo কlনা বেল মেন হেতা। হযরত আকদাস
মসীেহ মাouদ (আঃ)-eর সােথ কৃত আlাh তা’লা তঁার a ীকার: ‘আিম েতামার pচারেক পৃিথবীর pােn pােn
েপঁৗছােবা’ চতুথর্ িখলাফেতর যুেগ eমনভােব পূণর্ কের েদিখেয়েছন যা aবেলাকন কের মানুষ আ যর্ না হেয় পাের না।
eকিদেক যিদ আমরা আমােদর সীমাবdতােক লkয্ কির, aপরিদেক ei ভূ-uপgহ িভিtক িটিভ চয্ােনল চালু করার দৃশয্িটর
িদেক তাকাi তাহেল ঈমানদারেদর anর aবলীলাkেম আlাhর পিবtতা o মিহমা কীতর্ন না কের পাের না। ei িটিভ
চয্ােনলিট আজ পূবর্ েথেক পি েম আর utর েথেক দিkেণ pেতয্ক আhমদীয়া-িবেরাধীেক হতবাক কের িদেয়েছ। যারা যুগখলীফােক eক পkাঘাতgs aেকেজা aে র মত কের িদেত েচেয়িছল, MTA চয্ােনল েসi সংgামী পুrষিটর কn তােদরi
বাড়ী-বাড়ী েপঁৗেছ েদয়ার বয্বsা কের িদেয়েছ। হযরত মসীেহ মাouদ (আঃ)-eর গভীর jান-ভাnার আর মহান আlাhর েশষ
শিরয়ত gn কুরআন শরীেফর ঐশী ভাnার আজ pিতিট বািড়েত আlাhর সাহােযয্ েপঁৗেছ যােc।

প

িরেশেষ “কুlু মান আ’লায়হা ফান”-eর িনয়মানুযায়ী হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহঃ)-eর মৃতয্ু র পর
েগাটা জগত pতয্k করেলা আর MTA-র কয্ােমরার মাধয্েম পৃিথবীর িবিভn েদেশ বাড়ী বাড়ী eমন eক দৃশয্ েদখা
েগল, েয দৃশয্ আপন-পর সবার জনয্ আ যর্জনক িছল। আপনরা আনিnত হেলা, েকননা আlাh তা’লা ভীিতpদ o
আশ াজনক aবsােক শািn o িনরাপtায় বদেল িদেলন। আর িবেরাধীরা eকথা েভেব হতবাক হেলা, e েকমন eক জামাত,
আমরা eক’শ বছর ধের eেদর িনঃেশষ করেত সেচ aথচ eরা েকবল eিগেয়i চলেছ!! eকজন িবেরাধী aবলীলায়
বেলেছন, আিম েতামােদর সতয্ বেল মেন না করেলo ei দৃশয্ েদেখ েখাদা তা’লার সমথর্েনর বাsব সাkয্ েতামােদর সপেk
রেয়েছ বেলi মেন হয়।
আমার মত eক dবর্ল o সীমাবd jানসmn মানুেষর হােতo আlাh তা’লা ei জামাতেক eকt কের িদেয়েছন আর িদন িদন
ei পারsিরক সmকর্ আরo সুদৃঢ় হেয় চেলেছ। জগেতর মানুষ মেন করেতা, ei বয্িk হয়েতা ei সংঘবd জামাতেক
সামাল িদেত পারেব না, আর তারা হয়েতা eবার েসi দৃশয্ েদখার সুেযাগ পােব যা েদখার জনয্ তারা eক’শ বছর ধের
aেপkমান। িকnt তারা ভুেল েগেছ, ei গাছ sয়ং েখাদা তা’লার হেs েরািপত। eেkেt েকান মানুেষর িকছুi করার েনi। বরং
ঐশী pিতrিত আর সমথর্েন eর সমs কাযর্kম চলেছ। আlাh তা’লা তঁার েpিরত মসীhর pিত নােযলকৃত ei iলহাম পূণর্
কের চেলেছন:

“আিম েতামার সােথ আর েতামার িpয়জনেদর সােথ আিছ”।
aতeব, eসব ঐশী পিরকlনা aনুযায়ী হেc। eটা েসi েখাদার a ীকার িযিন কখনo িমথয্া pিতrিত েদন না। e a ীকার
aনুযায়ী হযরত মসীh মাouদ (আঃ)-eর েসi সব িpয়ভাজন aনুসারী যারা তঁার আেদশানুযায়ী ‘িdতীয় কুদরত’-েক
আকেড় ধের আেছন, তঁারা জগেত িবজয়লাভ করেবন েকননা েখাদা তঁােদর সােথ আেছন। েখাদা আমােদর সােথ আেছন। আজ

েসi কুদরত pকােশর শতবািষর্কী পূিতর্ হেc। েযভােব আিম জামােতর iিতহাস সংিkp আকাের uেlখ কের বেলিছ , তদনুযায়ী
আমরা pিতিনয়ত নতুন আি েক o মিহমায় ei ঐশী pিতrিত পূণর্ হেত েদখিছ। তাi pেতয্ক আহমদীর আবিশয্ক

দািয়t হেলা, ‘িdতীয় কুদরেতর’ সােথ িনিবড়ভােব সmৃk েথেক হযরত মসীেহ মাouদ (আঃ)-eর
আিবভর্ােবর uেdশয্েক িনজ সাধয্ানুযায়ী পূণর্ করেত সেচ হoয়া। আজ িবে র খৃ ানেদরo মহানবী (সাঃ)-eর
পতাকাতেল সমেবত করেত হেব, ihদীেদরo মহানবী (সাঃ)-eর ছায়াতেল eকিtত করেত হেব, িহnুেদরo eবং pেতয্ক
ধেমর্র aনুসারীেদর মহানবী (সাঃ)-eর পতাকাতেল জেড়া করেত হেব। ‘আhমদীয়া িখলাফত’ হেলা েসi বয্বsা যার সােথ
িনিবড়ভােব সmৃk েথেক আমরা ভূ-পৃে বসবাসরত সকল মুসলমানেক pিতrত মসীh o iমাম মাহদী (আঃ)-eর হােত
eকিtত করেবা।

a

তeব িবে র িবিভn pােn o েদেশ বসবাসরত েহ আহমদীরা! ei মূল বা েশকড়েক ভােলাভােব আঁকেড় ধর, আর েয
দািয়t যুগ-iমাম pিতrত মসীh o মাহদী (আঃ) আlাh তা’লার পk েথেক আিদ হেয় েতামােদর sেn aপর্ন
কেরেছন, তা সmাদন কর। ‘বরং uহা েতামােদর সmেn’ (আl oিসয়ত পুিsকা d বয্) - eকথা বেল িতিন ei
মহান দািয়t আমােদর uপর aপর্ন কেরেছন। a ীকারসমূহ েকবল তখনi পূণর্ হয়, যখন egেলার সােথ সংি শতর্াবলী পূণর্
করা হয়।
aতeব, েহ মুহাmদী মসীhর aনুসারীরা! েহ যারা pিতrত মসীh (আঃ)-eর িpয়জন eবং তঁার বৃkrপ

aিsেtর সবুজ-সেতজ শাখা-pশাখা! েতামরা সজাগ হo আর আhমদীয়া িখলাফেতর দৃঢ়তা o sায়ীেtর জনয্
সব ধরেণর তয্াগ sীকার করেত pstত থােকা, েযন েতামরা েসi বাণী যা িনেয় মুহাmদী মসীh তঁার েনতা o
েpমা দ মুহাmদ (সাঃ)-eর pিতিনিধsrপ আlাh তা’লার পk েথেক pতয্ািদ হেয় আিবভূত
র্ হেয়েছন।
েতামরা আlাhর রjুেক দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধের তা পৃিথবীর pােn-pােn ছিড়েয় দাo। জগেতর সকল মানুষেক
eকথা বেল দাo, েতামােদর sায়ীt o pকৃত জীবন eক-aিdতীয় েখাদার সােথ সmকর্ sাপেনর মােঝ িনিহত।
িবে র শািn o িনরাপtা eখন ei জামােতর সােথ সংযুk হবার মােঝ িনিহত, যা pিতrত মাহদী o মসীhর
dারা pিতি ত হেয়েছ। েকননা eিটi হেলা খঁািট iসলামী িশkা o আদেশর্র পতাকাবাহী জামাত। জগেত eর
েকান তুলনা পাoয়া যায় না। পৃিথবীেত মুহাmদী মসীhর আগমেনর uেdশয্ o লkয্ বাsবায়ন করার eবং
মানবতােক eক o ঐকয্বd করার eকমাt uপায় আhমদীয়া িখলাফেতর সােথ সবাiেক সmৃk করা। eরi
মাধয্েম েখাদা-েpিমকরা জগেত eক িবpব সাধন করেব। আlাh তা’লা pেতয্ক আহমদীেক ঈমােনর দৃঢ়তার
পাশাপািশ জগেতর pিতিট মানুেষর কােছ e বাণী েপঁৗেছ েদয়ার েসৗভাগয্ দান কrন। আমীন।
oয়াsসালাম
খাকসার
িমযর্া মসrর আহমদ
খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)

