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অনুবািরকর ভূদমকা 
 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ভদবষ্েদ্বাণী 
করর বরলদিরলন কয, দকয়ামি এর পূরবে ৩০ এর মরিা 
দমথু্েক কলাক নবুওয়ারির িাবী কররব, িাাঁর কস 
ভদবষ্েদ্বাণীর প্রমাণ আমরা কিখরি পাই কযালাম আহম্মি 
কাদিয়ানীর নবুওয়ারির িাবীর মাঝ দিরয়। আমারির 
কিরির আদলমযণ অরনক আয কথ্রকই দবদভন্ন ভারব িার 
িাবীর অববধিা প্রমাণ কররদিরলন এবাং এক সময় 
আদলমরা সবাই িার দবরুরে ইজমা‘ বা ঐকেমি কপাষ্ণ 
করর অমুসদলম ভণ্ড নবুওয়ারির িাবীিার বরল িার 
দফৎনারক সামদয়কভারব রুে কররি সক্ষম হরয়দিরলন। 
অরনরক িার সারথ্ দবিরকে দযরয়দিরলন এবাং িারক 
দবিরকেও হাদররয়দিরলন, মরন পরে কাজী িানদভল্লা 
অমৃিসরী সারহরবর সারথ্ িার িরকের কথ্া, ভণ্ড িার 
নবুওয়ারির সমথ্েরন িলীল দহসারব কুরআরন কারীরমর 
সূরা সফ-এর (৬ নাং আয়াি) িব্দ দ্বারা িলীল দনরল 
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কাজী সারহব বলরলন কিামার নাম কিা কযালাম আহমি 
এখারন বলা হরয়রি আহমি, অথ্োৎ িুদম আহমরির 
কযালাম, আহমি নও, িখন কস সমূ্পণে অরযৌদিকভারব 
আরবী বোকররণর দনয়ম অনুসারর নারমর প্রথ্ম অাংি 
কযখারন উরেিে হওয়া উদচৎ িা িোয করর বরল উঠল, 
আমার নারমর কিষ্াাংিই নয়। 

কাজী সারহব কিখরলন িার সারথ্ িরকে যাওয়া বৃথ্া, 
কারণ কস কযাোমী করর কুরআরনর মনযো বোখো করার 
পরও প্রমাণ হাদযর কররি না কপরয় আরবী ভাষ্ার 
বোকররণর দবপরীরি দযরয় িার নারমর দদ্বিীয়াাংি 
আহমি ককই প্রকৃি নাম বরল সাবেস্ত কররি যারে, 
িখন দিদন সমূ্পণে িরকের খাদিরর বলরলন, যদি নারমর 
কিষ্াাংিই উরেিে হয় িরব আমার নাম সানাউল্লাহ, 
আমার নারমর কিষ্াাংি আল্লাহ, িা হরল আদম কিামার 
আল্লাহ হরয় কিামার মরিা খদবসরক কখরনা মানুরষ্র জনে 
নবী দহরসরব পাঠাই দন।” 
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অনুরূপভারব এক সময় কাদিয়ানী দনজরক মারইয়াম 
‘আলাইহাস সালাম বরল িাবী কররল দিদন িারক 
দজজ্ঞাসা কররলন, মদহলারির ঋিুস্রাব হরয় থ্ারক, 
কিামার দক িাও হয়?  

কস দনলেরের মরিা বরল উঠল হোাঁ অমুক রাি কথ্রক 
অমুক রাি পযেন্ত আমার ঋিুস্রাব দিল। কযরহিু িার 
জীবরনর সব সময়ই কস দবদভন্ন নিুন নিুন িাবী দনরয় 
কবর হি, কখরনা, ঈসা, আবার কখরনা মাহিী, আবার 
কখরনা নবী, আবার কখরনা ধমে সাংস্কারক, আবার কখরনা 
বা সকল ধরমের দবচারক ইিোদি িাবীর থু্বদেরি মুখদরি 
দিল, আদলমযণ িারক মািাল জ্ঞারন িোয করাই সমীদচন 
দিল, বরাং িারক িরী‘আরির কাঠযোয় আসামী করর 
িরী‘আরির হুকুম অনুসারর িার ফয়সালা করা জরুরী 
দিল দকন্তু িখন দিল উপদনরবিবািী দিদিি সরকাররর 
রাজত্ব, মূলিঃ িারাই িারক এগুরলা বলরি উদু্বে করররি 
এবাং িারা িারক সব রকম সহরযাদযিা ও সহানুভূদি 
দ্বারা সবেিা রক্ষা করররি কসরহিু আদলমযণ িার দবরুরে 
কমানারজরা বা দবিরকে যাওয়া িাো অনে ককারনা পথ্ পান 
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দন, কস অবিে দিদিি সরকাররর জনে দবরাি পুরুস্কার 
দিল। কারণ, কস যখন িাবী করল কয, কস ঈসা 
‘আলাইদহস সালাম, িখন মুসদলমরির হািীস মরি ঈসা 
‘আলাইদহস সালারমর আদবভোরবর পর আর দজদযয়া কর 
গ্রহণ করা হরব না এবাং দজহারির হুকুরম পদরবিেন হরব 
বলা হরয় থ্ারক এজনে কস ইাংররজরির জনে অদি 
মূলেবান পুরস্কার স্বরূপ িারির দবরুরে দজহাি বা আযািী 
আরন্দালনরক হারাম ক াষ্না দিরয় দিল, আর িখদন 
দিবারলারকর মরিা স্পষ্ট হরলা কয, কার হারির দক্রেনক 
দহরসরব কস এসব কাজ করদিল। 

দকন্তু আদলমযণ এরিই দনরস্ত থ্ারকন দন, বরাং িারা 
িারক মুবাহালার জনে কডরকদিল, কসই মুবাহালা বা 
পরস্পর আল্লাহর যজবরক আহ্বান করর দমথ্োবািীর 
ওপর িার পিন কামনা করাই িার জনে কাল হরয়দিল। 
কারণ, কাজী িানাউল্লাহ সারহরবর সারথ্ মুবাহালায় কস 
বরলদিল, আমারির মরধে কয দমথু্েক আল্লাহ কযন িারক 
অপররর জীবেিায় দনকৃষ্ট অবস্থায় মৃিুে কিন। দিদন 
বরলদিরলন আমীন, আল্লাহ কবুল করুন। অিঃপর কাজী 
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সারহরবর মৃিুের পূরবেই কযালাম আহমি কাদিয়ানী একিা 
পায়খানায় প্ররবি করর কসখারনই পরে মারা যায়। আর 
এভারব আল্লাহ দমথ্োবািীরির িাদস্ত দিরয় থ্ারকন। িার 
মৃিুের পর কাদিয়ানী আরন্দালন দকিুদিন দস্তদমি 
থ্াকরলও পরবিেীরি িারির কারজর ধারা দদ্বগুন চিুগুেণ 
হারর পৃদথ্বীর চিুদিেরক প্রসার লাভ কররি থ্ারক। 
বিেমারনও িারা ইসলারমর নাম বেবহার কররই িারির 
মিবাি প্রচার ও প্রসার করর থ্ারক। সাম্রাজেবািীরির 
সাদবেক সহায়িায় িারা আরমদরকা ও িদক্ষন আদিকায় 
িারির বোপক িৎপরিা কিখারে, ইসলামী দবরশ্বর 
আদলমরির উদচৎ িারির দবরুরে কলম যুে শুরু করা। 
যারি করর উম্মিরক িারির দফৎনা কথ্রক বাাঁচারনা সম্ভব 
হয়। আর কস যুরে এদি আমার এক কু্ষদ্র প্রয়াস। আল্লাহ 
িা‘আলার কারি কিা‘আ করদি দিদন আমার এ প্ররচষ্টারক 
কবুল ও মঞু্জর করুন। আমীন, িুম্মা আমীন। 

ড. আবু বকর মুহাম্মাি যাকাদরয়া 
মিীনা িরীফ, ১৪১৩ দহ.  
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উপস্থাপনা 
- ড. সারলহ ইবন আদব্দল্লাহ আল-আবূি 

আলহামিুদলল্লাহ, আল্লাহর অসাংখে প্রিাংসা এবাং 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর ওপর 
অযদণি িুরূি ও সালাম বদষ্েি কহাক, যারক আল্লাহ 
িা‘আলা সমস্ত নবী ও রাসূলরির সবেরিরষ্ কপ্ররণ করর 
এ ধারা বন্ধ করর দিরয়রিন এবাং যার িীনরক দকয়ামি 
পযেন্ত দিদকরয় রাখার ওয়ািা করররিন, যার পরর ককারনা 
নবী আরস দন এবাং আসরবও না যদিও দমথু্েকরা এ 
বোপারর কচষ্টা কররি কম করর দন। 

আল্লাহ ইসলামরকই একমাত্র মরনাদনি িীন দহসারব গ্রহণ 
করররিন। সুিরাাং কাররা কথ্রক অনে ককারনা িীরনর 
অনুসারী হওয়া কমরন দনরবন না। আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

رَ  ف   َوُهوَ  م ۡنهُ  ُيۡقَبَل  فَلَن د يٗنا ٱۡۡل ۡسَلَٰم   َغۡيَ  يَۡبَتغ   َوَمن﴿  م نَ  ة  ٱٓأۡلخ 
 [ ٥٨: عمران ال] ﴾٨٥ ٱۡلَخَِٰس  ينَ 
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“আর কয ইসলাম িাো অপর ককারনা িীন চায়, িার 
কথ্রক িা কখরনা গ্রহন করা হরব না, বরাং কস পরকারল 
ক্ষদিগ্রস্তরির মারঝ যণে হরব”। [সূরা আরল ইমরান, 
আয়াি: ৮৫] 

ইসলারমর দিনদি স্তর ররয়রি: 

প্রথ্ম স্তর: ইসলাম (বাদহেক দিক) এর ৫দি প্রধান অঙ্গ 
ররয়রি। 

১. আল্লাহ িাো অনে ককারনা সদঠক উপাসে কনই এবাং 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কপ্রদরি 
রাসূল বরল সাক্ষে কিওয়া। 

২. সালাি প্রদিষ্ঠা করা। 

৩. যাকাি প্রিান করা। 

৪. রমযারনর সাওম পালন করা। 

৫. সক্ষম বেদির জনে আল্লাহর  র কা‘বার হজ করা। 
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দদ্বিীয় স্তর: ঈমান (অভেন্তরীন দিক) এর ৬দি প্রধান অঙ্গ 
ররয়রি: 

১. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা। 

২. দফদরিিারির ওপর ঈমান। 

৩. আল্লাহর দকিাবসমূরহর ওপর ঈমান, কুরআরন 
কারীরম সকল দকিারবর কথ্াই এরসরি। 

৪. আল্লাহর রাসূলযরণর ওপর ঈমান আনা যার ধারা কিষ্ 
হরয়রি, মুহাম্মাি ইবন আবিুল্লাহ দ্বারা দযদন আরবী; 
হারিমী কযাত্র কথ্রক দিরলন, জন্ম ও নবী দহরসরব 
মরনাদনি হরয়দিরলন মক্কারি দহজরি ও মারা 
দযরয়দিরলন মিীনা মুনাওয়ারায়। 

৫. আদখরারির ওপর ঈমান আনা। 

৬. িাকিীর বা ভারযের ওপর ঈমান আনা, এমনভারব 
কয, ভারলা-মন্দ সবদকিু আল্লাহর পক্ষ কথ্রকই হরয় 
থ্ারক। 
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িৃিীয় স্তর: ইহসান, যার অথ্ে, প্ররিেক মুদমন মুসদলম 
এমনভারব আল্লাহর উপাসনা কররব। কযমন, কস িারক 
কিখরি, আর যদি িা সম্ভব না হরয় উরঠ, িরব এমনভারব 
ইবািরি মরনাদনরবি করা কযন আল্লাহ িারক কিখরিন। 

িরব ইসলারমর (বাদহেক অাংরির) দভদি ও চুো হরলা, এ 
কথ্ার সাক্ষে কিওয়া কয, আল্লাহ িাো সদঠক ককারনা 
উপাসে কনই, আর মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম িাাঁরই কপ্রদরি রাসূল। 

এ িাহািাি বা সাক্ষে কিওয়ার অথ্ে হরে: আল্লাহ িাো 
ককারনা উপাসনার কযাযে সদঠক উপাসে বা মা‘বুি কনই। 
এ সব জানা, বুঝা, দবশ্বাস করা এবাং মরন-প্রারণ আাঁকরে 
ধরা, আর মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর 
রাসূল বা কপ্রদরি পুরুষ্ িাাঁর বান্দা। সুিরাাং িার ইবািি 
বা উপাসনা না করা, দিদন িাাঁর রাসূল কহিু িারক সিে 
বরল দবশ্বাস করা, দিদন কয সমস্ত সাংবাি দিরয়রিন 
কসগুরলারক সিে বরল জানা দিদন যা দনরিেি দিরয়রিন 
কসগুরলারক অনুসরণ করা, যা দনরষ্ধ করররিন িা িোয 
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করা। আর আল্লাহর ইবািরির বোপারর িার কথ্ার ওপর 
দনভের করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
প্রবদিেি পন্থা িাো অনে ককারনা পন্থায় আল্লাহর ইবািি 
না করা, আর কস অনুসারর আমল করা এবাং অপররর 
কারি কসিা কপৌঁিারনা, জানারনা, দববৃি করণ এবাং 
অপররক দনরিেি কিওয়া, আর যিিুকু সম্ভব এ বোপারর 
বাধে থ্াকা বা আনুযিে করা। 

িরব এই সাক্ষে ঐ পযেন্ত যথ্াথ্েভারব সম্পন্ন হয় না 
যিক্ষণ পযেন্ত সাক্ষেিািা এর অথ্ে অন্তদনদহি িথ্ে 
সম্পরকে পদরপূণেভারব জ্ঞাি না হরব, সারথ্ সারথ্ িার কস 
জ্ঞান হরি হরব িৃঢ় দবশ্বারসর ওপর প্রদিদষ্ঠি, যার সামরন 
সরন্দহ ও অজ্ঞিার ককারনা স্থান থ্াকরব না, দিররাদহি 
িূদরভূি কররব দমথ্োর ও অসরিের কবোজাল। 

অনুরূপভারব এ সাক্ষে সম্পন্ন হওয়ার অনে আররকদি িিে 
হরলা: সাক্ষেিািারক সমূ্পণে কারয়ামরনাবারকে খাাঁদি 
আল্লাহর উরেরিে অদবকৃিভারব িা কমরন দনরি হরব, 
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যারি করর িার দবপরীি দিকে বা দবি‘আি কসখারন স্থান 
না পায়। 

দিকে হরলা, ইবািরির ককারনা অাংিরক আল্লাহ বেিীি 
অরনের দিরক দনবে করা, আর দবি‘আি হরলা ইবািি 
বা উপাসনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর 
সুন্নারির দবপদররি অনুদষ্ঠি হওয়া। 

সুিরাাং কয বেদি এ সাক্ষে িান পদরপূণেভারব সম্পন্ন 
কররব িারক দিকে দবি‘আি স্পিে কররি পাররব না। 

এমদনভারব এ সাক্ষে হরি হরব এমন িৃঢ় দবশ্বাস ওপূণে 
বিেিার দভদিরি যার সামরন এর অন্তদনেদহি ও 
অবিোম্ভাবী বস্তুসমূরহ অস্বীকার দবরদ্রাহ ও  ৃণার নাম িা 
বেি থ্াকরব না। আর িা হরলা, শুধুমাত্র এক আল্লাহর 
ইবািি এবাং ককবল িাাঁর রাসূরলরই অনুসরণ। আর এ 
সাক্ষে হরি হরব সমূ্পণেভারব এ সাক্ষে িান ও 
সাক্ষেিানকারীরির মরন-প্রারণ ভারলারবরস, যারি করর এ 
সাক্ষে যারা কিয় না অন্তররর অন্তস্থরল িারির প্রদি 
অপিন্দভাব ফুরি উঠরব, যা মূলি দিকে ও দবি‘আিরকই 
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অপিন্দ করা এবাং দিকেকারী মুিদরক ও 
দবি‘আিকারীরিররক এমন অপিন্দ কররি হরব কযমন 
িারক আগুরন দনরক্ষপ করা কস অপিন্দ করর। 

এ বনু্ধত্ব এবাং িত্রুিার নীদির ওপর দভদি করর আমার 
দপ্রয় ভাই রদফ উনলা বািীরী “কাদিয়ানীরা দনন্দনীয় 
ককন?” এ প্ররের উির দিরি প্রয়াস কপরয়রিন। যদিও 
মুসদলমযণ িারিররক আরযই অমুসদলম সাংখোল ু 
দহসারব ক াষ্ণা দিরয়রিন। কারণ িারির কাি কথ্রক এিা 
স্পষ্টভারব এরসরি কয, িারা এক দমথু্েক নবুওয়ারির 
িাবীিাররর অনুসারী। দকন্তু িারা ইসলাম নারমর 
িত্রিায়ায় সারা দবরশ্ব কাজ করর যারে। দবরশ্বর অরনক 
স্থারন িদিিালী আস্তানা কযরে িার মাধেরম ইসলারমর 
দবকৃি দচত্র মানুরষ্র কারি কপি কররি। সুিরাাং এ 
বোপারর সাবধান করার প্ররয়াজন ররয়রি। 

দবরিষ্ করর দমথ্োবািীরিররক আল্লাহ এবাং িাাঁর রাসূল 
এর বাণীরি কযভারব দধকৃি করা হরয়রি িা প্রচার ও 
প্রসার করা আজরকর দিরন খুব প্ররয়াজন হরয় পরেরি। 
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আল্লাহ িা‘আলা বরলন, 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ن   أ ىَٰ  م مَّ بًا ٱّللَّ   ََعَ  ٱۡفََتَ وۡ  َكذ 

َ
َ  قَاَل  أ وح 

ُ
ََ يُ  َولَمۡ  إ َلَّ  أ  و

ء   إ ََلۡه    [ ٣٩: االنعام] ﴾ ََشۡ

“িার কচরয় কক কবদি অিোচারী কয আল্লাহর ওপর দমথ্োর 
সম্পরকে কিখায় অথ্বা বরল আমার কারি অহী (বাণী) 
এরসরি অথ্চ িার কারি দকিুই আরস দন”। [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াি: ৯৩] 

অনুরুপভারব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
বরলন, “কয পযেন্ত দত্রি জরনর মরিা দমথু্েক প্রিারক, 
যারির সবাই মরন কররব িারা আল্লাহর রাসূল, িারা 
প্রকাি না পারব কস পযেন্ত দকয়ামি হরব না।”1  

দিদন আরও বরলন, “আদম সমস্ত নবীরির ধারা 
সমাপ্তকারী, আর আমার মসদজি হরলা কেষ্টরত্বর দিক 
কথ্রক সবেরিষ্ মসদজি”।2 সুিরাাং কয বেদি মুহাম্মাি 

                                                           
1 সহীহ বুখারী ৩/২৪৩; সহীহ মুসদলম ৪/২২৪০ 
2 সহীহ মুসদলম ২/১০১২ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর পরর নবুওয়ারির িাবী 
কররব কস দমথু্েক। আর এই কাদিয়ানীরা যদিও িার 
দনরজরির মুসদলম মরন করর থ্ারক; বস্তুিঃ িারা 
ইসলারমর ওপর জ ণে আ াি কহরনরি। ইবািরির 
কক্ষরত্র, নবুওয়ারির মূরল করররি কুঠারা াি, কয প্রধান 
মূলনীদির ওপর ইসলারমর প্রদিষ্ঠা কসিা নষ্ট করররি, 
আর িা হরলা আল্লাহ িাো অনে ককারনা সদঠক উপাসে 
কনই এবাং মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল -িারা এ প্রধান দবশ্বাসরক জলাঞ্জলী 
দিরয়রি। আল্লাহ িারির সারথ্ প্রাপে বোবহারই করুন 
এবাং িারির দফৎনা ও অনুরূপ প্ররিেক প্রিাররকর 
দফৎনা কথ্রক আমারিররক দহফাযি করুন। কিা‘আ কদর 
কযন আল্লাহ এর দলখকরক উিম প্রদিিান প্রিান কররন।  

 .مجعنيأ وأصحابه آهل وىلع ورسله األنبياء خاتم ىلع اهلل وصىل

সারলহ ইবন আবিুল্লাহ আল আবুি3 
১০/০৯/১৪১৩ দহ. 
                                                           

3 প্রািন ভাইস চোরেলর, মিীনা ইসলামী দবশ্বদবিোলয়, মিীনা 
িরীফ।  
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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাহীম 

 ده،بع نيب ال من ىلع وسالمه اهلل وصلوات وحده، هلل احلمد

 ! وبعد

কাদিয়ানীরির বাদহেক চাকদচকেময় কথ্া-বািোয় অরনরকই 
প্রিাদরি হয় এবাং প্রে রারখ কাদিয়ানীরিররক খারাপ 
বল ককন? িারা কিা দনরজরিররক মুসদলমই বরল থ্ারক। 

এ উদূ্ভি প্ররের উির দিরি হরল আমারির দনরের 
করয়কদি দবষ্রয়র দিরক িৃদষ্ট দিরি হরব। 

ক. িারির ইদিহাস 

খ. িারির আকীিা-দবশ্বাস 

য. িারির দিনদন্দন সম্পাদিি কাযোদি, অথ্োৎ আরকারন 
ইসলাম সম্পরকে িারির মিামি। 
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ক. িারির ইদিহাস 

প্রথ্রমই কযিা লক্ষেণীয় িা হরলা: দিদিি 
উপদনরবিবািীরির প্রিেক্ষ দকাংবা পররাক্ষ সাহারযে মীযো 
কযালাম আহমি কাদিয়ানী এ িলদি প্রদিষ্ঠা কররদিল। 
যারা ১৮৮৯ সারল দিদিরির আনুযরিের প্রদি দনষ্ঠাবান 
বরল সনি লাভ করর এবাং ১৯০০ সারথ্ ভারিস্থ দিদিি 
িাসরনর অধীন ধমেীয় িল দহরসরব দনবদন্ধি হয়। 

১৯০৮ সারল যখন কযালাম আহমি কাদিয়ানী মারা যায়, 
িখন কথ্রকই িারির মরধে দবদভন্ন বোপারর মি-পাথ্েকে 
কিখা দিরি থ্ারক। ১৯১৪ সারল িা প্রকিরূপ লাভ করর, 
যার পদরনদিরি িারা িু’দি উপিরল দবভি হরয় পরে। 

ক. কাদিয়ানী: যা কযালাম আহমি কাদিয়ানী িনয় মীযো 
বিীরুেীন মাহমুরির কনিৃত্বাধীন.  

খ. লারহারী: যা কযালাম আহমি কাদিয়ানীর নবুওয়ারির 
িাবীর প্রধান পৃষ্ঠরপাষ্ক কমৌলবী মুহাম্মাি আলীর 
কনিৃত্বাধীন। 
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িারির এ িু’দি উপিল ১৯৪৭ সাল কথ্রক পাদকস্তারনর 
মাদিরি কাজ কররি, িরব ১৯৭৪ সারল পাদকস্তান কিৃেক 
িারিররক অমুসদলম সাংখোল ু বরল ক াদষ্ি হয়। ১৯৮৪ 
সারল পাদকস্তারন িারির কমেকারণ্ডর ওপর দনরষ্ধাজ্ঞা 
জারী করা হয়। ফরল িারির বিেমান কনিা মীযো িারহর 
আহমাি (রযালাম আহমাি কাদিয়ানীর কপৌত্র) পাদকস্তান 
কথ্রক পাদলরয় দনরয় লন্ডরন কস্বো দনবোসরন ররয়রি। 

এ দিরক িারির লারহারী গ্রুপ পাঞ্জারবর িারুস সালাম 
পল্লীরি িারির আস্তানা যারে, িরব িারির প্রচার ও 
প্রসার অপরদির িুলনায় কবদি নয়। 

দকন্তু সবরচরয় িুঃখজনক হরলা কয, দবরশ্বর সবরচরয় বে 
ইউদনভাদসেদিগুরলা, (রযমন দিকারযা ইসলাদমক 
ইউদনভাদসেদি যা িারির প্রদিদষ্ঠি), দবদভন্ন ইসলামী কিি 
ও প্রদিষ্ঠান কথ্রক িারির দিক্ষায় দিদক্ষি করার জনে 
িাত্র গ্রহণ করর এবাং িারিররক কিন ওয়াি প্রদক্রয়ার 
মাধেরম দবদভন্ন প্রকার সুরযায সুদবধা দ্বারা আকৃষ্ট করার 
ও ধমোন্তদরি করার কচষ্টা অবোহি কররখরি। 
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খ. িারির আকীিা-দবশ্বাস 

১. আল্লাহর ওপর ঈমান সম্পরকে:  

মুসদলম মাত্রই এিা দবশ্বাস করর কয, আল্লাহ িা‘আলার 
ওপর দবশ্বাস দিন দিক কথ্রক হরি হয়: 

এক: সমস্ত সৃদষ্ট জযরির সৃদষ্ট করা, পালন করা, আইন 
িান, মৃিুে ও জীবন িান এগুরলা একমাত্র আল্লাহ 
িা‘আলারই দবরিষ্ত্ব। 

িুই: অনুরূপভারব দযদন সৃদষ্ট কররন, লালন কররন, জন্ম-
মৃিুে প্রিান কররন জীবন দবধান দনদিেষ্ট করর দিরয়রিন 
শুধু কস আল্লাহই যাবিীয় ইবািি বা উপাসনার একমাত্র 
হকিার, অনে ককউ এরি অাংিীিার নয়। সুিরাাং কিা‘আ, 
মান্নি, কুরবানী, দবপিমুদি, সাহাযে ইিোদি িথ্া 
সবেপ্রকার ইবািরি একমাত্র িাাঁরকই উরেিে কররি 
হরব। 

দিন: আল্লাহ িা‘আলা ও িাাঁর রাসূল কিৃক আল্লাহর জনে 
দনদিেষ্টকৃি নাম ও গুণাগুণরক ককারনা প্রকার পদরবিেন ও 
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দবকৃি না করর িাাঁর উপরযাযী কযভারব হরব কসভারব িার 
জনে িা সাবেস্ত করা। 

দকন্তু যদি কাদিয়ানীরির দিরক িৃদষ্ট কিওয়া হয় িাহরল 
কিখা যারব িারা এ দিনদি দবশ্বারসই মুসদলমরির 
আকীিা-দবশ্বারসর দবররাদধিা কররি। কযমন: 

মীযো কযালাম আহমি কাদিয়ানী ‘দিকে দফর রাবুদবয়াি’ 
বা আল্লাহ িা‘আলার সারথ্ দনরজরকও সবদকিুর স্রষ্টা ও 
মাদলক বরল িাবী করররি। এ বোপারর িার মিামি 
হরলা: কস এ মরমে অহী বা বাণী কপরয়রি কয, িারক বলা 
হরে: “আমার কযমন আকাি ও ভুমণ্ডরলর মাদলকানা 
ররয়রি কিমদন িা কিামারও।”4 

                                                           
4 Ahmadiet Movement: Mirja Bashiruddin p. 118 
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এ কথ্া দঠক রাখরিই কস িার উিুে ‘িাওিীহুল মারাম5 
বইরয় আল্লাহ িা‘আলারক ভয়ঙ্কর সামুদদ্রক অরটাপাস6 
এর সারথ্ িুলনা করররি। 

অনুরূপভারব ইবািি কয, শুধুমাত্র আল্লাহরকই কররি 
হরব িারিও কস দদ্বমি কপাষ্ণ করররি, বরাং আল্লাহর 
সারথ্ িারও ইবািি করার জনে কস কলাকরির আহ্বান 
করররি’ কযমন, িার িাবী অনুযায়ী িার কারি এই মরমে 
বাণী এরসরি (!) কয, “কিামার সারথ্ আমার সম্পকে হরলা, 
িুদম আমার সারথ্ একীভূি, একই সূরত্র গ্রদথ্ি...... 
আল্লাহ কিামার পদবত্রিা জপ কররি ..... আর কয ককউ 

                                                           
 পৃ. ৬৮-৬৯ توضيح املرام  5
6 সামুদদ্রক প্রাণী দবরিষ্, যার আিদি দিাং থ্ারক আর িরীর থ্ারক 
অিেন্ত নরম। 
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আল্লাহর প্রকািে রূরপর7 সারথ্ যুরে দলপ্ত হয়, িার কারি 
ককারনা মঙ্গল কনই।”8 

আল্লাহর একত্ববারির প্রমাণবাহী কুরআন-হািীস কিৃেক 
প্রমাদণি আল্লাহর নাম ও গুনাবলীসমূহ সম্পরকে িার 
মিামি আররা জ নে। কস আল্লাহরক এমন করিক নাম 
ও গুরণ দবভূদষ্ি করররি যা কক্ষরনা আল্লাহর (স্রষ্টার) 
িান-এর সারথ্ সামঞ্জসেপূণে হরি পারর না, বরাং িা 
ককবল বান্দার (সৃদষ্টজযরির) গুণই হরি পারর। কযমন, 
কস বলরি “আল্লাহ ....িরবারী দনমোিা।”9 

আরও বলরি: “আমার রব কচৌদকিাররর মরিা আমার 
সামরন সামরন হাাঁরি।”10 

                                                           
7 প্রকািেরূপ বলরি িার উরেিে: কস আল্লাহর প্রকািে রূপ হরয় 
িুদনয়ারি আযমন করররি। 

  পৃ. ৫, ২৮, ৮৮, ৮৯, ৯৪ االستفتاء 8
 পৃ. ৪৬ االستفتاء 9
 পৃ. ২৩ مواهب الرمحن 10
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উপরন্তু কস সরবেশ্বরবাি ( الوجود وحدة -Pantheism) বা 

জযরির সবদকিু এক িথ্া সৃদষ্ট জযি এবাং স্রষ্টা একই 
বস্তুর িুইদিক, এ ভ্রান্ত দবশ্বারসর প্রবিা। িাই কস িার 
আরবী গ্রন্থ (االستفتاء)-কি িার িাবী কমািারবক আল্লাহর 

সারথ্ করথ্াপকথ্রনর সময় আল্লাহ িা‘আলা নাদক িারক 
বলরি (!) “িুদম আমার কথ্রক, আর আদম কিামার 
কথ্রক।”11 

 অনে এক স্থারন আল্লাহরক িার মহৎ গুণাগুরণর দবপরীি 
গুরণ ভূদষ্ি করররি। কযমন, িার িাবী অনুসারর আল্লাহর 
সারথ্ করথ্াপকথ্রনর সময় িার কারি নাদক এ মরমে বাণী 
এরসরি কয, “কিামার সারথ্ আমার সম্পকে দপিা পুরত্রর 
সম্পকে, িুদম আমার পুত্রিুলে।”12 

                                                           
 পৃ. ৮১ االستفتاء11
 পৃ. ৯১االستفتاء 12
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এরিই কিষ্ নয় বরাং অনে স্থারন বলরি িার কারি নাদক 
অহী এরসরি এই বরল কয, “কহ আল্লাহর নবী! আদম 
কিামারক দচনরি পাদর দন।”13 

এ হরলা িাওহীি বা একত্ববাি সম্পরকে কাদিয়ানীরির 
কমািামুদি সাংদক্ষপ্ত দবশ্বাস। 

প্ররিেক মুসদলমরকই িারির এ দবশ্বাস সম্পরকে সমেক 
জ্ঞানী হরি হরব। যারি িারা কাদিয়ানীরির প্রকািে কথ্া-
বািো দ্বারা প্রভাদবি হরয় কধাকা না খায়। কারণ, িারা 
প্রকারিে দিকে কথ্রক মুি থ্াকার অদঙ্গকার করর থ্ারক, 
দকন্তু প্রদিষ্ঠািা নবুওয়ারির িাবীিাররর সব গ্রন্থই দিরকে 
পদরপূণে। 

২. দফদরিিার ওপর ঈমান সম্পরকে:  

দফদরিিা জযি সম্পরকে ভণ্ড নবুওয়ারির িাবীিার 
কযালাম আহমি কাদিয়ানীর আকীিা ও দবশ্বাস হরলা 
দফদরিিা ও আল্লাহ একই বস্তু। িাই কস িার আরবী 

                                                           
 পৃ. ৯৫ االستفتاء13
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গ্রন্থ ( البرشى محامة )-কি দফদরিিারির সম্পরকে বলরি: 

“এরিররক আল্লাহ িার অঙ্গ প্রিেঙ্গ রূরপ দিরী 
করররিন”14 

এর কথ্রক বুঝলাম কয, কস দফদরিিারির অদস্তত্বই মারন 
না, বরাং দফদরিিা বলরি, আল্লাহর অঙ্গপ্রিেঙ্গই বুরঝ। 

কমািকথ্া মুসদলমরির অবিেই িারির এই দবশ্বাস 
সম্পরকে জানরি হব, আর জ্ঞানীরির জনে ইদঙ্গিই যরথ্ষ্ট। 

৩. ঐিী গ্রন্থ সমুরহর ওপর ঈমান আনা সম্পরকে: 

ভণ্ড কাদিয়ানী িার আরবী গ্রন্থ (االستفتاء)-কি বলরি, 
“আল্লাহ....আমার সারথ্ কথ্া বরলরিন কযমন িার 
রাসূলরির সারথ্ বরলরিন....আর আদম এই 
কারলমাসমূরহর সিেিার দবশ্বাস রাদখ কযমন আল্লাহর 
অনোনে দকিারবর ওপর রাদখ”15 

                                                           
 পৃ. ২২১ محامة البرشى  14
 পৃষ্টা নাং ২২, ৮৬। (االستفتاء) 15
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ফরল কস িার স্বহরস্ত দলদখি দবদভন্ন ভাষ্ার দবদভন্ন 
প্রবরন্ধর সমদষ্ট ( املقدس الويح تذكرة ) বা ‘ঐিী বাণী 

স্মারক’ নারম যার নামকরণ কররদিল; কসিারক আল্লাহর 
কাি কথ্রক যথ্াযথ্ অবিীণে অনোনে দকিাবািীর সারথ্ 
িুলনা করররি। 

এিা প্রমাণ কররি দযরয় িার অনুসারীরা সূরা আল-
বাকারা-এর আয়াি: 

نز َل  ب َما   يُۡؤم ُنونَ  َوٱَّلَّ ينَ ﴿
ُ
نز َل  َوَما   إ ََلَۡك  أ

ُ
َرة   َقۡبل َك  م ن أ  مۡ هُ  َوب ٱٓأۡلخ 

 [٤: ابلقرة] ﴾٤ يُوق ُنونَ 

এর মধেকার (  َرة  িরব্দর দবকৃি অথ্ে (Distortion) (ٱٓأۡلخ 

করর বুঝরি চায় কয, (আদখরাি)16 দ্বারা কাদিয়ানীর 
নবুওয়ারির কথ্া বুঝারনা হরয়রি; অবিে িারা কুরআন 
হািীরসর অথ্ে দবকৃি করার কায়িা-কানূন িারির পুবেসূরী 
কাদিয়ানীর কাি কথ্রকই দনরয়রি। ফরল যদি িার স্বহরস্ত 
                                                           

16 বস্তুি: আরখরাি দ্বারা মৃিুে পরবিেী জীবনরকই বুঝারনা হরয় 
থ্ারক।  



 

 

 
 27  

দলখা দবদভন্ন ভাষ্ায় রদচি রচনাবলীরক ঐিী বাণী বলরি 
হয়, িরব কুরআনরকও বলরি হয় কয, মানুরষ্র রচনা বা 
মানরবর দলখা।17 আল্লাহর কালাম নয়। (নাউযুদবল্লাহ) 

৪. রাসূলরির ওপর ঈমান আনা সম্পরকে:  

মুসদলমরির দবশ্বাস হরলা কয, নবীযণ পদবত্র নসল ও 
নসব কথ্রক দনবোদচি হরি হরয় থ্ারকন, সুিরাাং িারির 
নসব এ ককারনা প্রকার বোদভচাররর নাম যন্ধও কনই দকন্তু 
কযালাম আহমি কাদিয়ানীর মরি নবীরির আসল নসব 
পদবত্র হরি হরব এমন ককারনা কথ্া কনই, বরাং কস িার 
উিুে বই (দকসদিরয় নূহ)-কি মারইয়াম ‘আলাইহাস 
সালাম সম্পরকে মন্তবে কররি দযরয় বলরি, (রস িার 
যভেসহ দববাহ বসরি বাধে হরয়দিল। কারণ, িার 
স্বজািীয় মুরুব্বীরা িারক দববারহর জনে পীোপীদে 
করদিল)18 

                                                           
17 মূলি আরখরাি দ্বারা পরকাল বা দহসাব দনকারসর দিনরকই 
আরবীরি বুঝারি হরয়রি। 

18 দকসদিরয় নূহ পৃ. ২১ 
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িারপর িার নবুওয়ারির িাবীর দদ্বিীয় পযোরয কস যখন 
দনজরক ঈসা ‘আলাইদহস সালারমর অনুরূপ বা স্বিৃিে 
(Analogous) বরল বণেনা করি, িখন বলি “ঈিার 
সিৃি বেদি ঈিা কথ্রকও উিম”19 

অিঃপর িার জীবরনর িৃিীয় স্তরর যখন কস পূণে 
নবুওয়াি িাবী কররলা িখন কস স্পষ্টাক্ষরর দনরজর 
নবুওয়ারির কথ্া বলরি দনরস্ত কথ্রক প্রথ্রম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর িারন না‘ি কসীিা 
দলখরি আরম্ভ করল, এ সমস্ত কদসিায় কস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর প্রিাংসায় সীমালঙ্গন 
কররি লাযল। কযরহিু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লারমর িুই নাম দিল, (মুহাম্মাি, আহমাি) কসরহিু 
কস এসব কসীিায় দদ্বিীয় নামদির বেবহার কবদি করর 
কররি লাযল, িরব এসব দকিুরি ধাাঁধাাঁ ও প্ররহদলকা 
এমন বোপকহারর বোবহার কররিা কয, কস দক মুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর প্রিাংসা কররি নাদক 

                                                           
19 Our teaching- p. 17 
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আহমি (দনজ নাম এর কিষ্াাংি) এর প্রিাংসা কররি িা 
অরনরকই বুঝরি পারি না।  

অিঃপর কস সরাসদর আহমাি দ্বারা দনজরক বুঝাবার এক 
চমৎকার পন্থা আদবস্কার কররলা এবাং বলরলা “আমার এ 
জুব্বায় (রপািারক) আল্লাহর নূর িাো আর দকিুই কনই, 
আসহারব সুফফা কিামার ওপর িুরুি পাঠ কররি, আর 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম কস মহীয়ানরূরপ 
আত্মপ্রকাি করররি; দকন্তু আহমাি কস আত্ম প্রকাি 
করররি সরম্মাহনীরূপ দনরয়”20 

অনুরূপভারব ধাাঁধাাঁর বেবহার সম্পন্ন হওয়ার পর এক 
সময় সরাসদর নবুওয়ারির িাবী করর বলরলা: “আদম যা 
দকিুই বরলদি, কসিা আমার রব-এর পক্ষ কথ্রক কয 
আমার দনিে সঙ্গী”21 

                                                           
20 আল-ইসরিফিা: পৃ. ১৮. ৮৮. ৯৪ 
21 কসীিা পৃ. ৬ 
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িার অনুসারীরা িার নবুওয়ারির িাবীরক চাঙ্গা কররি 
সূরা আল-জুমু‘আ-এর আয়াি (২-৩) 

م  ي    ف   َبَعَث  ٱَّلَّ ي ُهوَ ﴿
ُ
َٰت هۦ  َعلَۡيه مۡ  َيۡتلُوا   م  ۡنُهمۡ  رَُسوٗل  نَ ٱۡۡل  َءاَي

 يه مۡ 
َتََٰب  َوُيَعل  ُمُهمُ  َوُيَزك   َلَٰل  َض  لَف   َقۡبُل  م ن ََكنُوا   ِإَون َوٱۡۡل ۡكَمةَ  ٱۡلك 
ب ي   ا م ۡنُهمۡ  َوَءاَخر ينَ  ٢ مُّ  ﴾٣ ٱۡۡلَك يمُ  ٱۡلَعز يزُ  َوُهوَ  ب ه ۡم   يَۡلَحُقوا   لَمَّ

 [٩  ،٢: اجلمعة]

এর অনুবাি কররি কযরয় সমূ্পণে দবকৃিভারব (  َوَءاَخر ينَ 
ا م ۡنُهمۡ  ب ه ۡم   يَۡلَحُقوا   لَمَّ )-এর অনুবারি এ কথ্া ক াকারলা কয, 

এর অথ্ে হরলা (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
দদ্বিীয়বার কযালাম আহমাি-এর রূপ দনরয় আবার 
িুদনয়ায় আসরব।22 এর কচরয় বে কুফুরী আর কী হরি 
পারর?  

                                                           
22 কুরআরনর ইাংররজী অনুবাি সূরা জুম‘আ দ্রষ্টবে। 



 

 

 
 31  

কযখারন কস দনজরক মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লারমর পূণেজরম্মর রূপ বরল িাবী কররি? 23  

মুসদলমরা এ বোপারর যিিুকু সাবধান হরয়রি?  

এ পুনজেন্মবারির এ দবশ্বাস দহনু্দরির কথ্রক ধার করা 
বুদল মাত্র। 

                                                           
23 আয়ািদির সরল অথ্ে হরলা: আল্লাহ বলরিন: (দিদন আল্লাহ দযদন 
অদিদক্ষি কলাকরির মারঝ িারির কথ্রক একজনরক নবী বাদনরয় 
পাদঠরয়রিন দযদন িারির কারি িাাঁর আয়াি পাঠ কররব দকিাব 
ও সুন্নাি দিক্ষা দিরব, যদিও িারা এর পূরবে প্রকািে ভ্রষ্টিায় 
দিল। আর (িার দ্বারা আরও যারা িুদনয়ারি আরস দন (অথ্োৎ 
পরবিেী প্রজন্ম) িারাও দহিায়ািপ্রাপ্ত হরব। আর আল্লাহ হরলন 
প্রবল পরাক্রমিালী, দবজ্ঞময়, এই িাফসীরিাই সাহাবারয় 
ককরাম এবাং সলরফ সারলহীরনর সবেসম্মি মি। এখারন কাররা 
ককারনা দদ্বমি কনই, আর আরবী ভাষ্ার অনুবারিও এর বাদহরর 
দকিু বুঝায় না। সুিরাাং কািীয়ানীরির অনুবারির সারথ্ এর 
ককারনা দমল কনই; বরাং িারির অনুবারির সারথ্ আয়ারির 
ককারনা সম্পরকেই কনই। 
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৫. আদখরারির ওপর ঈমান সম্পরকে: 

প্ররিেক মুসদলমই এিা দবশ্বাস করর কয, পরকাল আরি; 
কযখারন পাপ পূরণের দবচার হরব এবাং প্ররিেরকর কাজ 
অনুযায়ী কস প্রদিফল কভায কররব, দকন্তু কযালাম আহমি 
কাদিয়ানী এ বোপারর দভন্ন মি কপাষ্ন করর, কস ১৮৯৩ 
সবেপ্রথ্ম ১৩১১ দহ. কমািারবক দকয়ামরির কয সমস্ত 
আলামি ররয়রি: 

১. কসগুরলারক অস্বীকার করর। কযমন, িার আরবী বই 
  কি সূরা আ‘রাফ এর ১৮৭ নাং আয়াি24-(محامة البرشى)

                                                           
24 আয়ািদির অথ্ে দনেরূপ: আল্লাহ বরলন “িারা আপনারক প্রে 
কররি দকয়ামি কখন হরব? বলুন, এর জ্ঞান একমাত্র আমার 
ররবর কারিই, দিদন িাো অপররর কারি িার সময় দিদন প্রকাি 
কররন না, আকাি ও যমীরনর জ্ঞান জানরি অপারয হরয়রি, 
শুধু হঠাৎ কররই কসিা সাং দিি হরব, িারা আপনারক প্রে 
কররি,  কযন আপদন এর সম্পরকে পূণে জ্ঞান রারখন, বলুন, এর 
জ্ঞান শুধু আল্লাহর কারিই অথ্চ অরনক কলাকই কসিা জারন 
না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৮৭] 
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اَعة  َعن   لُونََك يَۡس ﴿ يَّانَ  ٱلسَّ
َ
ََٰها   أ ۡلُمَها إ نََّما قُۡل  ُمۡرَسى ي  ع ندَ  ع   َل  َرب  

َمََٰوَٰت   ف   َثُقلَۡت  ُهَو   إ لَّ  ل َوۡقت َها   ُُيَل  يَها ۡرض    ٱلسَّ
َ
ت يُكمۡ  َل  َوٱۡۡل

ۡ
 لَّ إ   تَأ

نََّك  لُونََك يَۡس  َبۡغَتٗة  
َ
ي  َكأ ۡلُمَها إ نََّما قُۡل  َعۡنَها   َحف  نَّ  ٱّللَّ   ع ندَ  ع   َوَلَٰك 

ۡكَثَ 
َ
 [ ٧٥١: االعراف] ﴾١٨٧ َيۡعلَُمونَ  َل  ٱنلَّاس   أ

এর বোখো দবকৃি কররি দযরয় িব্দদিরক (  َبۡغَتٗة) দহসারব 
দলরখ:25 আয়ারির ভুল বোখোয় দযরয় বরল কয, (بغطة) 
িব্দদি দ্বারা প্রকািেভারব বুঝায় কয, দকয়ামরির কয সমস্ত 
আকািে প্রমাণ বা প্রকাদিি হরব বরল বলা হয়, িা 
কখরনা অনুদষ্ঠি হরব না।26 

                                                           

কযালাম আহমাি কাদিয়ানী এ দকয়ামরির “হঠাৎ করর অনুদষ্ঠি 
হবার” কথ্া দ্বারা দকয়ামরির পূরবে কয সমস্ত আলামি কবর হবার 
ভদবষ্েদ্বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম করর 
কযরিন, কসগুরলারক অস্বীকার কররি কচষ্টা করল। 

25 যদিও আরবী ভাষ্ায় এমন ককারনা িব্দ কনই। 
 পৃ. ২৮৩ (محامة البرشى) 26
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এরিা কযল িার প্রথ্ম প্রিরক্ষপ, দদ্বিীয় স্তরর এরস ১৩১৮ 
দহজরী কমািারবক ১৯০১ সারল কস সরাসদর পরকাল 
অস্বীকার করার জনে প্রথ্রম িরব্দর নম্বর দহসাব করর 
যাদণিীয় কায়িায় বলরলা “আজরকর দিরন কাল িার 
সবেরিষ্ গুণোয়রন কপৌঁরিরি, সূরা আল-ফাদিহায় বদণেি 
ইহকারলর দনধোদরি সময় সাি হাজার চন্দ্র বির এবাং 
সূযেে বির কিষ্ হরি চরলরি”27 

এ কথ্ার বোখোয় িার কিরল মাহমুি বরল: “পরকাল 
মৃিুের পররই শুরু হরয় থ্ারক, মৃিুে সময় কথ্রক পৃথ্ক 
করর হাজার বির পরর দনদিেষ্ট সমরয় পরকাল বলরি 
দকিু কনই”28 

                                                           
 পৃ. ২৯ إعجاز املسيح يف تفسري أم الكتاب  27
 .AHMADIATS. MOVEMENT. P. 103 ,(احلركة األمحدية) 28
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কমাি কথ্া কযালাম আহমি কাদিয়ানী যখন িাবী করল 
কয, কসই হরলা প্রদিশ্রুি মসীহ,29 িখন কথ্রকই কস িার 
এ িাবীর সমথ্েরন বলরি আরম্ভ করল কয, িার 
আদবভোরবর পরবিেী সময়িাই হরলা দকয়ামি, আর এ 
বোপারর িার যুদি হরলা কয, প্রদিদি িরব্দর কযাপন একিা 
নম্বর ররয়রি। কসই শুধুমাত্র িা জারন আর কস অনুসারর 
দহসাব-দনকাি করর কস দসোন্ত দনয়ারি কয, ইহকালীন 
বয়স যি হবার কথ্া িা কিষ্ হরয় কযরি িার 
আদবভোরবর সারথ্ সারথ্ই। সুিরাাং িার আদবভোরবর 
পরবিেী জীবনিারক পরকালীন জীবন দহসারব মানরি 
হরব। এভারবই কস িার সমস্ত প্ররচষ্টা ইয়াহূিী নাসারারির 
দকয়ামি সম্পদকেি দবশ্বাস এর সারথ্ সমৃ্পি কররি 
চাইরলা, দকন্তু যখন িার মারা যাওয়ার পরও িুদনয়ার 
অদস্তত্ব ররয় কযল, িখন িার অনুসারীরা কসই দবশ্বাসিারক 
নিুন করর সাজাবার কচষ্টা কররি লাযল, দকন্তু হায়! িার 

                                                           
29 ইসা আলাইদহসসালাম এর অপর নাম, বা উপনাম, মুসদলমরা 
সবাই দবশ্বাস কররন কয, দিদন বায়িুল কমাকাোরসর দমনারায় 
িাোলরক হিো করার জনে, আকাি কথ্রক অবিরণ কররবন।  
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সমস্ত পুস্তকািী এবোপারর এি স্পষ্ট সাক্ষে প্রমাণবহ কয 
কসিা ককারনা বোখোই গ্রহণ কররি না। 

৬. িাকিীর বা ভারযের ওপর ঈমান আনা সম্পরকে:  

কযালাম আহমাি কাদিয়ানী অনোনে পাচাঁদি রুকন এর মি 
এখারনও ভ্রষ্ট হরয়রি। 

এ বোপারর কস িার আরবী বই (االستفتاء) কি বলরি কয, 
আল্লাহ নাদক িারক কপ্ররমর ভান বা দিনাদল করর বলরি 
“কহ আল্লাহর নবী! আদম কিামারক দচনরি কপররদিলাম 
না”30 [না‘উযুদবল্লাহ] 

এরি করর কস বুঝারি চাইরলা কয, আল্লাহ িার সম্পরকে 
অজ্ঞ দিল, এ জনেই অরনক কিরীরি িারক নবুওয়ারির 
খবর দিরয়রি। [না‘উযুদবল্লাহ] 

এ সব িাবীর দপিরন কয রহসেিা কাজ করররি কসিা 
হরলা, কস কয বারবার িার অবস্থান পদরবিেন করি; 
কসিারক দিদকরয় রাখার আপ্রাণ প্ররচষ্টা। কারণ, কস 
                                                           

 পৃ. ৯৫ (االستفتاء) 30
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কখরনা দনরজরক বলরিা প্রদিশ্রুি মসীহ, আবার কখরনা 
বলরিা: মাহিী, আবার ক্ষদনক পররই বলরিা, কস হরলা 
মুজাদেি বা ধমে সাংস্কারক, আবার কখরনা বলরিা, কস 
হরলা নবী: আবার কখরনা িাবী কররিা কয, কস সমস্ত 
ধরমের সাংরিাধনকারী। 

কস যখন কিখরলা কয, িার দবদভন্ন অবস্থান কলারকর মরন 
প্ররের উরদ্রক কররব, িখন িাবী কররলা কয, আল্লাহ 
িারক প্রথ্রম দচনরি ভুল কররদিল। [না‘উযুদবল্লাহ] 

অনুরূপভারব পূবেবিেী বইরিই কস বলরি কয, আল্লাহ 
িারক বলরি “ককান দকিু করার ইো কররল িখন 
কিামার শুধুমাত্র হও বলরি হরব, িারিই িা হরয় 
যারব”31 

                                                           
 পৃষ্ঠা. ৯৬ (االستفتاء) 31
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কস এিারক িার গ্রহনীয় প্রাথ্েনা দহসারব বণেনা করর িার 
আরবী বই কি বলরি “কখরনা কখরনা আল্লাহ িার 
অরমা  ইোরক িোয করর িার বান্দার প্রাথ্েনা শুরনন”32 

যারি বুঝা কযল কয, িার মরি আল্লাহর অরমা  ইো 
পদরবিেনিীল। সুিরাাং কস িাকিীররর ওপর ঈমান 
রাখার প্ররয়াজন মরন করর না। 

আমরা যদি িার এ দবশ্বারসর মূল খুজরি যাই িাহরল 
কিখরি পারবা কয, কস এ কথ্াগুরলা মদথ্ দলদখি সু-
সমাচার কথ্রক গ্রহণ করররি। কারণ, কসখারন ঈসা 
‘আলাইদহস সালারমর দিরক সম্পদকেি করর বলা হরয়রি, 
দিদন নাদক িার সাথ্ী দপিাররক বরলরিন “িুদম ধরাপৃরষ্ঠ 
যা দকিু কররব িাই উর্ধ্োকারি যৃদহি হরব, আর ভূপৃরষ্ঠ 
যাই সাংযদঠি হরব, উর্ধ্োকারিও িাই  িরব)33 

সুিরাাং যদি িার দিক্ষা ইসলামী ধমেদবশ্বাস অনুযায়ী না 
হরয় অনোনে দবদভন্ন মিবাি কথ্রক কনওয়া হরয় থ্ারক বা 
                                                           

 পৃষ্টা. ২৪ (سفينة نوح) 32
33 মদথ্ ১৬/১৯ 
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মন যো দকিু কাযেকলাপরক ধরমের রূরপ রূপাদয়ি করার 
কচষ্টা করা হরয় থ্ারক, িা হরল দকভারব বলা যারব কয, 
িার অনুসারীরিররক মুসদলমরা অনাহুি দনন্দা করর? 
আর দকভারবই বা িারিররক আমরা মুসদলম বলরবা? 
সুিরাাং িারা কযখারনই থ্াকুক অবিেই দনন্দনীয় ও 
দধকৃি। 

য. িারির রীদি-নীদি 

১. কারলমারয় িাহািাি (ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل) 
সম্পরকে িারির মিামি:  

আরযই বরলদি ইবািরির কক্ষরত্র কাদিয়ানী দনজরক 
আল্লাহর সারথ্ ইবািরির জনে আহবান করররি এবাং 
দনজরক আল্লাহর প্রকািে রূপ বরল িাবী করররি।34 

অনুরূপভারব অনেস্থারন বলরি কয, “আল্লাহ নবীরির 
সারজ সদেি হরয় জযরি আযমন করররিন” অথ্োৎ 
নবীরা পূজনীয় হবার ক্ষমিা রারখন, অনেস্থারন দনজরক 

                                                           
 পৃ. ৯৪ ( االستفتاء) 34
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মূসা ‘আলাইদহস সালারমর সারথ্ িুলনা করর বলরি িার 
কারি কয অহী এরসরি িারি আরি “িুদম উম্মরি 
মুহাম্মািীয়ার জনে মূসার মরিা”।35 

অথ্োৎ মূসা কযমন নিুন িরী‘আি দনরয় এরসদিল িুদম 
কিমদন নিুন িরী‘আি দনরয় কপ্রদরি অনুরূপভারব িুদম 
অনোনে নবীরির মরিা দবদিরষ্টের অদধকারী। 

উপররাি কথ্া দ্বারা ভণ্ড নবুওয়ারির িাবীিার দনজরক 
ইবািি পাওয়ার কযাযে বরল সাবেস্ত কররি। অপরদিরক 
মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর পদরবরিে 
িারকই সমীহ ও সম্মারনর অদধকারী মরন করার জনে 
িার অনুসারীরির কচষ্টার কারণও উি াদিি হরয়রি। 

এ জনেই কস মুহাম্মািুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 
ওয়াসাল্লারমর িুরিা রূপ সাবেস্ত করররি, প্রথ্মরূরপ 
আরবীয় মুহাম্মাি আর দদ্বিীয় রূরপ অনারব আহমি 
দহরসরব আদবভূেি হরয়রি, আর এিা প্রমাণ করার জনে 

                                                           
 পৃ. ৮৯ (االستفتاء) 35
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কস বাস্তবরক অস্বীকার কররিই এমন অসার িরকে 
কযরিও দদ্বধা করর দন। 

সুিরাাং বুঝা যারে কয, কাদিয়ানীরা ( اهلل إال هلإ ال ) 

(আল্লাহ িাো ককারনা সদঠক উপাসে কনই) এিারকই 
অস্বীকার কররি; ( اهلل رسول حممد ) বা মুহাম্মাি আল্লাহর 

বাসূল বা কপ্রদরি পুরুষ্, এিার সাক্ষে িারির কারি 
পাওয়া কিা অরনক িূররর কথ্া। ফরল িারা ইবািরির 
জনে কযমন কযালাম আহমাি কাদিয়ানীর বেদিত্বরক; 
কিমদন নবুওয়ারির জনেও িারই সত্বারক কল্পনা কররব 
এিাই স্বাভাদবক। 

২. সালাি কারয়ম করা সম্পরকে িারির মিামি: 

ইসলারমর এ দবরিষ্ দনিিেরনর বোপারর কযালাম আহমাি 
কাদিয়ানী কয সব প্রকািে দবররাদধিায় দলপ্ত িা হরলা:  
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# িার মরি যারা মসদজরি থ্াকরব িারির জনে 
মুয়াদেরনর আজারনর জওয়াব কিওয়া মুস্তাহাব নয়।36 

# আরবী জানা সরত্বও কয ককারনা ভাষ্ায় সালাি পেরলই 
শুে হরব।37 

# মাদহলারির ওপর জুমু‘আ ওয়াদজব, জুমু‘আ ওয়াদজব 
হওয়ার জনে িুইজন কলাকই যরথ্ষ্ঠ; এমনদক ককারনা 
কলাক িার স্ত্রী বেিীি কাউরক না কপরল স্ত্রীরক সারথ্ 
দনরয় জুমু‘আ পো িার ওপর ওয়াদজব।38 

অনুরূপভারব কস সুফীবারি দবখোি দনরদবদেন্ন অনবরি 
চদল্লি দিরনর দনজেন বাস বা বে  রর একাকীরত্ব থ্াকারক 

                                                           
 সাংগ্রহও গ্রন্থনা:  আহমািীয়া জামারির (ملفوظات املسيح املوعود) 36

মুখপাত্র নুর মুহাম্মাি নাদসম সারয়ফী কািীয়ানী পৃ. ১০, ফািওয়া 
নাং ৪ দ্র: 

-পৃ. ১৩, অনুবাি, ১৩,১৮, ২০, পৃ. ১৯ (ملفوظات املسيح املوعود) 37
এর ২৩ অনুরেি। 

 পৃ. ৩৫=৫৭, ও পৃ. ৩৭ অনু: ৬২ । (ملفوظات املسيح املوعود) 38
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মরন প্রারণ সমথ্েন কিয় এবাং এিারক দবরাি পূরণের কাজ 
বরল মরন করর”39 

যদিও কস পরকারল দবশ্বাস করর না িবুও মানুষ্রক কধাকা 
কিবার দনদমরি কস িার বই ( لوصيةا )-কি িার অনুসারী 
যারা জান্নািী কবরস্থান (যা ‘কাদিয়ান’ নামক স্থারন 
অবদস্থি) কসখারন িাফন হরব িারিররক জান্নারির ওয়ািা 
প্রিান করররি।40 

সুিরাাং কযালাম আহমাি কাদিয়ানী যদি িার অনুসারীরির 
জনে আল্লাহ ও িার রাসূল মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লারমর প্রিদিেি পরথ্র বাইরর নিুন নিুন দনয়ম-
কানূন জারী করর, িা হরল িারিররক দনন্দা করা দক 
প্ররিেক মুদমরনর জনে ওয়াদজব নয়? িারির প্রকািেরূরপ 

                                                           
39 AHMADIATS. MOVEMENT.P.39. األمحدية والدة جديدة

 পৃ. ৩৫, ৩৬, (ইাংররদজ সাংস্করণ)  لإلسالم
  পৃ. ৫০, ইাংররজী সাংস্করণ। (الوصية) 40



 

 

 
 44  

মানুষ্ যারি দবভ্রান্ত না হয় কস বোপারর কলাকরিররক 
সাবধান করা দক জরুদর নয়?  

প্রে হরি পারর: িারা কিা আমারির মরিাই সালারি হাি 
কবরধ িাাঁোয়, দনদবষ্ট মন দনরয় সালাি পরে। এমনদক 
সাজিায় যাবার সময় আরয হাি কররখ িারপর িুই হািু 
স্থপন করর থ্ারকন।41 আপদন দব বলরি চান িারা এিা 
িারির মুনারফকী? 

উিরর বলরবা: হোাঁ দনঃসরন্দরহ এিা িারির মুনারফকী। 

আল্লাহ িা‘আলা বলরিন: 

َّ  لَّۡيَس ﴿ ن ٱۡلب 
َ
نَّ  َوٱلَۡمۡغر ب   ٱلَۡمۡۡش ق   ق َبَل  وُُجوَهُكمۡ  تَُولُّوا   أ  َوَلَٰك 

 َّ ر   َوٱَۡلَۡوم   ب ٱّللَّ   َءاَمنَ  َمنۡ  ٱۡلب   ﴾نَ َوٱنلَّب ي    َوٱۡلك َتَٰب   َوٱلَۡمَلَٰٓئ َكة  ٱٓأۡلخ 
 [  ٧١١: ابلقرة]

(মুখ পূবে-পদিম দফরারনার মারঝ ককারনা সাওয়াব কনই, 
সওয়াব হরলা ঐ বেদির জনে কয, ঈমান এরনরি আল্লাহ 

                                                           
41 এিা সহীহ হািীস দ্বারা প্রমাদণি। 
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পরকাল, দফদরিিা, আল্লাহর দকিাবািী এবাং িার 
রাসূলরির প্রদি।)42 

৩. যাকাি আিায় করা সম্পরকে িারির মিামি:  

কযালাম আহমাি কাদিয়ানী কুরআরনর আয়াি দ্বারা 
প্রমাদণি যাকািরক দনরজর মনযো ভারব ফরয করররি। 
কারণ কস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর কয 
সমস্ত হািীরস যাকারির দবধান বদণেি হরয়রি কসগুরলারক 
অস্বীকার করররি কারণ িার মরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর হািীসসমূহ কুরআরনর দবররাদধি 
কররি। অনুরূপভারব কস মরন করর কয, হািীস কলখা 
হরয়রি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর মৃিুের 
অরনক যুয পরর। সুিরাাং িা গ্রহনরযাযে হরি পারর না। 
উপরন্তু কস মুসদলমরিররক এই বরল আক্রমন করর 
বসরলা কয, “যারা হািীরসর বোপারর গুরুত্ব কিয় িারা 
কুরআরনর মযোিাহানী করর।”43 

                                                           
42 সূরা বাকারা, আয়াি: ১৭৭। 
 পৃ. ১, ১১৬, ১৮৬। (محامة البرشى) 43
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এ জনেই কস িার প্রথ্ম ফরিায়ারিই এই বরল আহবান 
করররি কয, “িার মরির দবপদরি যি সহীহ বা দবশুে 
হািীস আরি িা বাি দিরি হরব।”44 

আর এজনেই কস িার অনুসারীরির প্ররিেক জীদবি 
কলারকর ওপর দনদিেষ্ট করর দিরয়রি কয, িারা িারির আয় 
কথ্রক মাদসক ১/১৬ অাংি বা ১/১০ কথ্রক শুরু করর 
১/৩ অাংি পযেন্ত সবাইরকই আরন্দলরনর বাক্স এ 
আরন্দালরনর স্বারথ্ে জমা দিরি হরব।45 

অনুরূপভারব কস িার অনুসারী প্ররিেক মৃিুে পথ্ যাত্রীর 
ওপর ধাযে করররি কয, যদি কস জান্নািী কবরস্থারনর 
কসৌভারযে কযৌরবাদম্বি হরি চায় িরব কযন িার পদরিেি 

                                                           
 পৃ. ৮, ফািওয়া নাং ১, ইাংররজী (ملفوظات املسيح املوعود) 44
সাংস্করণ 

 মীযো বদিরুদেন মাহমুি পৃ. ১৩১ ইাংররজী (احلركة األمحدية) 45

সাংস্করণ। 
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সম্পদির ১/১০ অাংি আরন্দালরনর স্বারথ্ে িান করর 
যায়।46 

িার এই দনরিেি কাদিয়ানীরির উভয় গ্রুপ (কাদিয়ানী ও 
লারহারী) এর মারঝ এখরনা প্রচদলি ররয়রি। 

এ সমস্ত দকিুর ফরল িারা একদিরক দনদিেষ্ট পদরমাণ িান 
মনযোভারব দনরজরির ওপর ধাযে কররলা, িরী‘আরির 
হুকুমরক অস্বীকার কররলা; অপর দিরক খৃষ্টানরির মি 
জান্নারির ককনা-কবচার কচক হস্তান্তররর নোয় জান্নািী 
কবরস্থান দবদক্র করার অদভনব পেদি চালু করল। 

একবার ইসলারম যাকাি দবধারনর দিরক িাকারনা যাক, 
কিখা যারব কসখারন অিেন্ত ইনসারফর সারথ্ িা গ্রহণ 
করা হরয় থ্ারক। কযমন, কয সমস্ত ভূদমরি দনজ করষ্ট 
কৃষ্করা ফসল ফলায় কসখারন ১/২০ অাংি, আর কযখারন 
কৃষ্রকর কষ্ট বেিীি প্রাকৃদিক দনয়রম ফসল উৎপন্ন হয় 
কসখারন ১/১০ অাংি, বরাং অনোনে সম্পরির ওপর মাত্র 

                                                           
 কযালাম আহমাি কািীয়ানী পৃ. ৪১,৫৫। (الوصية) 46
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১/৪০ অাংি যাকাি ধাযে করা হরয়রি; যারি ইনসাফ ও 
নোরয়র চরম উৎকষ্েিা ফুরি উরঠরি। এর সারথ্ কযালাম 
আহমি কাদিয়ানীর মিামরির দক ককারনা িুলনা চরল? 

৪. রমযারনর সাওম সম্পরকে িারির মিামি: 

কযালাম আহমি কাদিয়ানীর মরি রমযারনর সাওম ভাঙ্গা 
প্ররিেক মুসাদফর ও করাযীর ওপর ওয়াদজব, চাই দক িার 
সফর িী ে হউক বা সাংদক্ষপ্ত কহাক, করায কবদি কহাক 
আর কমই হউক সবোবস্থায়ই সাওম ভঙ্গ করা ওয়াদজব। 
অনুরূপভারব যারা ই‘দিকারফ থ্াকরব িারির জনে কয 
ককারনা িুদনয়ার কথ্া বলরি দনরষ্ধ কনই, কযমদনভারব 
িারা ইো কররল করাযীর কিখা শুনার জনে বাদহর হরি 
পারর।47 

                                                           
 ,পৃ. ৪০ (ملفوظات املسيح املوعود، ملولوي صائيف القادياين) 47
ফািওয়া নাং ৬৯ ও পৃ. ৪২ ফািওয়া নাং, ৭১ ও পৃ. ৪৩ ফািওয়া 
নাং ৭২। 
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ফরয সাওরমর বোপারর উিাসীনিা স্বরত্বও কস সুফীরির 
কথ্রক ধার করর অনবরি ৮ মাস পযেন্ত (১৮৭৫-১৮৭৬) 
নফল সাওম রাখার পেদি আদবস্কার করর।48 

িার আররক অনুসারী িার এ অন্তরীন থ্াকার  িনারক 
ফলাও করর প্রচার কররি দযরয় কীভারব চদল্লি দিন পযেন্ত 
সুফীরির দনজেনবারস অবস্থান করর ধনে হরয়রি িা 
দবস্তাদরি বণেনা করররি।49 

বরাং কস এ িরী‘আি যদহেি কাজরক অরিষ্ পূরণের কাজ 
মরন করর বরসরি এবাং বলরি কয, কস এই দনজেন বারসর 
দ্বারা অিৃরিের পিোরক দিন্ন কররি সক্ষম হরয়রি। 

আর এখান কথ্রক কবর হবার পরই কস ১৮৭৬ সারল িার 
বারনায়াি দবদভন্ন ভাষ্ার ভুরল পদরপূণে বাকোবলীরক অহী 
বরল িাবী কররি লাযল।50 

                                                           
 পৃ. ৫ (ইাংররজী সাংস্করণ) حرضة أمحد 48
 পৃ. ৩৫, (ইাংররজী সাংস্করণ) (احلركة األمحدية) 49
 পৃ. ৩০, ৩১। ( االستفتاء) 50
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সুিরাাং িার অবস্থা কথ্রক আমরা স্পষ্ট বুঝরি পারদি 
কয, কস িয়িারনর মন্ত্রনারক অহী বরল চালারি কচষ্টা 
করররি। িা হরল প্ররিেক মুসদলমরক িার িয়িানী থ্াবা 
কথ্রক সাবধান করা দক জরুদর নয়?  

৫. হজ সম্পরকে িারির মিামি: 

কাদিয়ানীরির চিুথ্ে খদলফা মীযো িারহর আহমি িার 
এক জুম‘আর আরবী খুৎবায় এই বরল িাবী করররি কয, 
কযালাম আহমি কাদিয়ানী আন্তদরক আকাাংঙ্খা দিল মক্কা 
মিীনায় কবরগুরলারি দযরয় কসগুরলার মাদি দ্বারা ধনে 
হরব।51 (িরব হজ কররব এ জনে নয়) 

হরজর জনে িার আকাাংখা প্রকাি না পাওয়ার কারণ 
বণেনা কররি দযরয় িার মুখপাত্র (রমৌলবী সায়ফী 
কাদিয়ানী িার ইাংররজী বই ( املوعود املسيح ملفوظات ) এ 

বলরি (যার পেিী কু্ষধািে থ্াকরব, ফদকর থ্াকরব, িার 
জনে হজ করা হারাম, বরাং যরীরবর প্রদি সমরবিনা এবাং 
                                                           

 পৃষ্টা. ১৩৫ (حب العرب إيمان) 51
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পেিীর রক্ষণারবক্ষরণর িাদয়ত্বরক ইসলাম ফরয হরজর 
ওপর স্থান কিয়।)52 

সুিরাাং বুঝা যারে কস হজ না করার জনে িস্তা একিা 
যুদি িাে করারি কচষ্টা করররি। 

িবুও ১৩১১ দহ. (রমািারবক ১৮৯৩) সারল িার সাথ্ীরা 
িারক দনরজ স্বয়াং হজ পালন কররি বলরল কস িস্তা 
িারমর জবাব দিল (حىت يأذن اهلل)53 অথ্োৎ িার ওপর 
আল্লাহর পক্ষ কথ্রক হুকুম হয় দন। 

দকন্তু এরিও কস সন্তুষ্ট হরি না কপরর ১৩১৫ দহ: 
কমািারবক ১৮৯৭ সারলর দিরক িার আরবী বই 
 কি প্ররহদলকা এবাং ধাাঁধাাঁর মরিা দকিু কথ্া-(االستفتاء)
বরল হরজর স্থান পদরবিেন কররি উদু্বে কররলা; িাই 
কস বলরি: 

                                                           
 পৃ. ৩৮, ফািওয়া ৬৪ (ইাংররজী (ملفوظات املسيح املوعود) 52
সাংস্করণ) 

 পৃ. ১২ (محامة البرشى) 53
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(আল্লাহ চায় কিামারির গুনাহ ঝরর যাক কিামারির 
দজদঞ্জর খরস যাক এবাং শুস্ক ভূদম কথ্রক িষ্ে িোমল 
ভূদমরি কিামরা স্থানান্তদরি হও। দকন্তু কিামরা দনজরির 
কিহ কক পাপ পদঙ্করল রাখরি সরচষ্ট, কিামারির দপ্রয় ভূদম 
কথ্রক িুরর থ্াকরি কিামরা সন্তুষ্ট, আদম কিামরিররক 
প্রাচীন  ররর দিরক ডাকদি, কিামরা কসখান কথ্রক মূদিের 
দিরক ধাদবি হরো, কিক্ষন কিামরা এ দবেম্বনায় 
থ্াকরব? )54 

এ সমস্ত ধাধা আর প্ররহদলকা দ্বারা উরেিে হরলা 
‘কািীয়ান’ নযরী, কযখারন মানুষ্ নারমর জারনায়ারগুরলা 
বাস করর। কযখানকার মুসদলমরা চিুস্পি জন্তুর কচরয়ও 
অধম, কযমন কস দনরজই িার অনে বইরি িা দলখরি। 
(দিদন অথ্োৎ আল্লাহ দহনু্দস্তারনর দিরক িাদকরয় এ 
(কািীয়ান)রকই একমাত্র দখলাফরির ককন্দ্রস্থল দহসারব 
কপরলন।55 

                                                           
 পৃ. ৪০-৪১ (االستفتاء) 54
 ২৮, ১২ (االستفتاء) 55
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এ সব কাররণ িার অনুসারীরির যারা িখরনা হরজ 
আগ্রহী দিল িারিররক এই িিে আররাপ কররিা কয, 
“হরজর জনে বাধা-দবপদি িূরীভূি হওয়া িরকার”56 িা 
হরে না দবধায় হজ করা যারব না। িার কচরয়ও স্পষ্ট 
ভারব দনরজর অবস্থান বণেনা কররি দযরয় কস বলরি 
“দনিয় আদমই হদে হাজরর আসওয়াি বা কৃষ্ণ পাথ্র। 
যমীরনর ওপর আমারক গ্রহণ কযাযে করা হরয়রি আমার 
স্পিেিায় সবার জনে বরকি দনদহি।”57 

দকন্তু এ সমস্ত ইিারা ইদঙ্গরি িার অনুসারীরা দনরস্ত না 
হরয় মক্কায় হজ করার জনে আগ্রহ কিখায়, অথ্চ িারির 
নবী িার উিুে বই (دافع ابلالء)58 কি বলরি, “আদম িারক 

অবিীণে কররদি কাদিয়ারনর দনকরি”।  
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অনুরূপভারব আরও স্পষ্টভারব অনে স্থারন বলরি “আর 
আল্লাহ িার কাদিয়ারনর  ররক দনঃিঙ্ক ভয়হীন হারারম 
পদরণি করররিন....অথ্চ এর আরি পারি মানুরষ্র ওপর 
দিনিাই হরে।59 

বনু্ধরা! কাদিয়ানীর এ সব প্ররহদলকা বাি দিরয় একবার 
কুরআরনর বাণীর দিরক িাকান কিখরবন কসখারন ককারনা 
প্ররহদলকা বা ধাাঁধাাঁর বোবস্থা করা হয়দন, যা বলা হরয়রি 
িা স্পষ্টভারব মানুরষ্র িাদন্ত ও মুদির জনে দববৃি করা 
হরয়রি। সূরা আল-বাকারা-এর ১৯৬ নাং আয়ারির দিরক 
িাকান, কিখরবন কযখারন বলা হরয়রি:  

وا   ﴿ ت مُّ
َ
َّ    َوٱۡلُعۡمَرةَ  ٱۡۡلَجَّ  َوأ  [  ٧٣١: ابلقرة] ﴾ّلل 

“কিামরা আল্লাহর জনেই হজ এবাং উমরাহ পূণে করর 
আিায় কররা।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াি: ১৯৬] 

িাহরল কাদিয়ানীরির দবররাদধিার কারণ আমারির কারি 
স্পষ্ট হরয়রি। আমরা আরও কিখরি পাই কযালাম 
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আহমাি কাদিয়ানী স্পষ্টাক্ষররই বলরি “আদম এ 
সবগুরলারি স্বািন্ত্র কবাধ করদি। সুিরাাং কিামরা মাকারম 
ইবরাহীমরক সালারির স্থান বানাও।”60 

এর ওপর িীকা দলখরি দযরয় কস দলখরি “আমারক 
ইবরাহীম নারম নামকরণ করা হরয়রি। অনুরূপভারব 
আমারক আিম কথ্রক খারিমুর রাসূল মুহাম্মাি পযেন্ত 
সমস্ত নবীর নারম নামকরণ করা হরয়রি।”61 

এসব দকিু বলার মূল উরেিে দকন্তু একিাই, আর িা 
হরলা, এ কথ্া বলা কয, হাজরর আসওয়াি এবাং িারক 
ইবরাহীম নামকরণ করার কাররণ মাকারম ইবরাহীরম কয 
িুই রাকাি সালাি পেরি হরিা িা পেরি হরব কস 
কযখারন অবস্থান কররি কসখারন অথ্োৎ কাদিয়ারন। 
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িরব িারকথ্া (খারিমুর রাসূল) দ্বারা কস বুঝারি চারে 
নবীরির কমাহর বা আাংদি; মুসদলমরা যা দবশ্বাস করর কয, 
(খারিমুর রাসূল) অথ্ে কিষ্ নবী এিা িার উরেিে নয়।  

কারণ কস নবুওয়ারির অদভনব নিুন বোখো সাংরযাজন 
করররি, িার মরি নবুওয়াি দ্বারা “আল্লাহ কিৃেক অদধক 
আলাপ সম্ভাষ্ন”62 করারকই বুঝায়। 

সুিরাাং িার (খারিমুর রাসূল) দ্বারা অথ্ে কনয়, উৎকৃষ্ট 
নবী; যদিও আরবী ভাষ্ায় এর অথ্ে হরলা কিষ্ নবী। দকন্তু 
িারা এ অথ্ে কররি নারাজ; কারণ এরি করর িারির 
প্রদিষ্ঠািার নবুওয়ারির িাবী করারক সমূ্পণে দমথ্ো বলরি 
হয়। 

সবরিরষ্ আমার অনুররাধ আমরা কযন িারির িৎপরিায় 
প্রিাদরি না হই। আর এ জনেই মুসদলম যুবকরিররক 
িারির প্রদিষ্ঠারন, হাসপািারল এবাং প্রচার প্রপাযাণ্ডা 
কথ্রক িুরর রাখার জনে িুবোর আরন্দালন যরে িুদল। 

                                                           
 ১৮ (িীকা)। (االستفتاء) 62



 

 

 
 57  

সারথ্ সারথ্ অনুররাধ করব আমরা কযন আমারির প্রদিদি 
সমারজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর সুন্নারির 
বোপক প্রসার  িাই। কারণ, কযখারনই সুন্নারির বোপক প্রসার 
হরয়রি কসখান কথ্রক এসব বাদিল মিবাি দিররাদহি হরয়রি। 
পক্ষান্তরর কযখারনই মুসদলমরা সুন্নারি রাসূল কথ্রক িুরর সরর 
এরসরি কসখারনই বাদিল িানা কবাঁরধ উরঠরি। কারণ, কাদিয়ানী 
দনরজই িার নবুওয়ারির িাবীর উৎস দহরসরব ঐ অঞ্চরলর 
মানুরষ্র বোপক অজ্ঞিারক কারজ লাযারনার কথ্া বরলরি, এ 
বোপারর কস িার বইরি বলরি “িুদম মুসদলম যুবকরির 
কিখরব কয িারা ইসলামী আচার অনুষ্ঠান িোয করররি, সুন্নাি 
িোয করররি, িােী কাদমরয়রি, মাদি পযেন্ত কাপে পদরধান 
কররি, কমাচ লম্বা রাখরি, খৃষ্টানরির যাবিীয় রসম-করওয়াজ 
িারির মন মযজ িখল করর আরি।”63 

পদররিরষ্ সবাইরক এ দফৎনা কথ্রক মুি থ্াকার জনে আবাররা 
অনুররাধ জাদনরয় কিষ্ করদি। 

ওমা িাওফীকী ইল্লা-দবল্লাহ 

সমাপ্ত 
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কাদিয়ানীরা ককন দনন্দনীয়? গ্রন্থদিরি গ্রন্থকার 

কাদিয়ানী সম্প্রিারয়র আকীিা-দবশ্বাস দনরয় দবস্তাদরি 

আলাপ করররিন। আল্লাহ সম্পরকে, দফদরিিা সম্পরকে, 

রাসূল ও দকিাব সম্পরকে, আদখরাি ও িাকিীর সম্পরকে 

এবাং সালাি, সাওম, যাকাি ও হজ সম্পরকে 

কাদিয়ানীরির আকীিা-দবশ্বাস িারির গ্রন্থ কথ্রকই উেৃি 

করা হরয়রি। 
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