জুর (আইঃ) – একজন আদশ ামী
হযরত সািয় দা আমাতু ল সুবুহ
(আইঃ) এর স ািনত

বগম সািহবা (হযরত খলীফাতু ল মসীহ খােমস

ী)

আ াহর বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসিলম জামাত িখলাফেতর শতবষ অিত ম কেরেছ।
বতমােন আমরা প ম িখলাফেতর

ণযুেগ

েবশ কেরিছ। আ াহপাক আমার

ামী

হযরত িমযা মাস র আহমদেক মসীহ মাউদ(আঃ) এর প ম খলীফা িহেসেব িনযু
কেরেছন।
মজিলস খা ামুল আহমদীয়া পািক ােনর সদর সােহব আমােক িলেখেছন য িখলাফেতর
শতবষ উপলে

তারা ‘তাশিহযুল আযান’ সামিয়কীেত খলীফাতু ল মসীহ আল খােমস

(আইঃ) স ে

িলখেবন। এজন িতিন আমােক ‘একজন আদশ

স ে

ামী’ িহেসেব

জুর

িকছু িলখেত বেলন। তাই আিম এখােন তাঁর চিরে র িকছু িদক এবং িখলাফেতর

পূেবর িকছু ঘটনা িলখিছ।

সাংসািরক কােজ পূণ সহেযািগতা
িখলাফেতর পূেবও

জু র আহমদীয়ােতর জন িনেজেক উৎসগ কেরিছেলন। িতিন িদন-

রাত জামােতর কােজই রত থাকেতন। িক

জামােতর শত ব তার মেধ ও িতিন ঘেরর

কােজ পূণ সহেযািগতা করেতন।
১৯৭৭ সােল নুসরাত জাহান পিরক নার অধীেন িতিন আহমদী জামােতর এক
ু েলর অধ

িনযু

হন। আমরা যখন ঘানােত যাই তখন সখােন ভয়াবহ অথৈনিতক

সংকট ও অনাবৃি র জন
জু েরর চিরে র এক

চ

খরা চলিছল। ঘানার পিরি িত অত

িদকেক আিম অত

াথপরতা দখানিন। তাঁর অেনক দািয়

স ান কির,

স

শাচনীয় িছল।
হল িতিন কখেনা

থাকা সে ও িতিন সাধ মত আমার ও বা ােদর

দখােশানা কেরেছন। একজন ওয়াকেফ জীে গীেক সফলভােব দািয়
তার

াইমারী

পালন করার জন

ীেকও অেনক আ ত াগ করেত হয়। িবেশষভােব জামাত থেক দয়া কের ওয়াকেফ

িজে গীেদর য ভাতা দয়া হয়;

ামী যিদ

ীর জন একা সবিকছু পিরচালনা করা অত

ীেক ঘর চালােত সাহায না কেরন তাহেল
দুঃসাধ হেয় যায়।
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আিম অেনক ঘের দেখিছ য

ামীর জন িবেশষ খাবার রা া করা হয় এবং তার

ও স ানগণ তার খাওয়া হেল যা থেক যায় স েলা খায়। িক
কেরন িন। তাই একিদেক

জু েরর

জু র কখেনা এরকম

িত আমার স ান বৃি

পেত থােক। অপরিদক

আিম অবাক হই য িকছু মানুষ রেয়েছ যারা জীবনেক ওয়াকফ কেরেছ; িক
িনেজর ঘেরর ব াপাের কানরকম আ ত াগ করেত

ী

তারা

ত নয়। বরং তারা তােদর

ী

ও স ানেদর কাছ থেক আ ত াগ দািব কের।
জু র উ র ঘানার তামােল শহের আহমদীয়া কৃ িষ খামােরর ম ােনজার িছেলন। িতিন
ঘানার ইিতহােস

থমবােরর মেতা গম উৎপাদন করেত স ম হন। তামােল উ র

ঘানার রাজধানী। আমরা সখােন দুই বছর িছলাম। বীজ বপন ও ফসল তালার সময়
জু র মােঝ মােঝ কেয়ক িদন
িবিভ

ােমর

েড়ঘের বাস করেতন। স সময় িতিন হািসমুেখ

সমস া সহ করেতন।

জু র ঘেরর কােজও তাঁর সাধ মত আমােক সাহায করেতন। িতিন বাইের থেক পািনও
িনেয় আসেতন। ঘানােত পািনর
িছল।

তা িছল। আমােদর ঘেরর বাইের এক

যখােন পািন রাখা হেতা। রা াঘর ও বাথ েম পািনর বড়

িতিদন ফযেরর নামােযর পর

জু র

ট াংিক

াম রাখা িছল।

স েলা িনেজই ভিরেয় রাখেতন। তার যেতাই

ব তা থা ক না কন িতিন কখেনা আমােক পািনর

ােম পািন রাখেত বেলন িন।

আিম অসু হ থাকেল িতিন রা ার দািয় ও িনেয় িনেতন।

জুর আমােদর স ানেক

কারআন শরীফ শখােনায় আমােক সাহায করেতন।

আ াহর উপর িব াস
তামােল শহের পৗছােনার িকছু সময় পর সখােন হাসপাতােলর ডা ারেদর ধমঘট
হয়। ডা াররা
আমােদর

কবল সকাল ৯টা

থেক িবেকল ৫ টা পয

ছেল ওয়াকােসর যখন মা

হয়। নতু ন পিরেবশ, অপযা
পিরি হিত অত

দুি

সবা

দান করেব।

দুই িদন বয়স তখন তার মারা ক ডায়িরয়া
মিডেকল

সবা, ডা ারেদর ধমঘট সব িমিলেয়

াময় িছল। এত ছাট বা ার ক

দখা অত

ক ন কাজ।

আমােদর মেয় ফারাহ তখন ছাট িছল। পািক ান থেক তার জন িকছু ঔষুধ আনা
হেয়িছল। িক

স েলার মা া তার বয়েসর তু লনায় অেনক

ডা াররা কখেনা তােক িদেবন না। িক

বিশ িছল,

আমরা স সময় অেনক দুি

া

য েলা

হ িছলাম।
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তাই আ াহর উপর পূণ িব াস রেখ ও দায়া কের,

জু র ডান হােতর এক আ ু ল

ঔষুেধ চু িবেয় ওয়াকাস ক দুবার খাওয়ান। স সময় ওয়াকাস ডায়িরয়ার কারেণ খুবই
দুবল িছল এবং দুধও খাি ল না।
জােন না, িক

জুর বেলন য আ াহর িস া

িক স

কউ

আমােদর এই দুঃখ থাকেব না য আমরা কান ঔষুধ চ া কিরিন।

কেয়ক িমিনেটর মেধ ই ওয়াকােসর অব হার উ িত হয় এবং আ াহপাক অেলৗিককভােব
তােক সু হ কের দন, আলহামদুিল াহ।
বা ারা যখনই অসু হ হেতা ,

জু র সকল উপােয় আমােক সাহায করেতন। জামােতর

িম ং এর সময় যখন পু ষরা আমােদর বাসায় আসেতন তখন িতিনই বা ােদর খাবার
বাতল পির ার কের িদেতন। কারণ রা াঘের

যেত হেল আমােক িম ং এর সময়

পু ষেদর মধ িদেয় যেত হেব।

জুেরর িত খিলফাতুল মসীহ রােব(রঃ) এর দয়া
খিলফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

জুরেক অত

িব াস করেতন। িতিন

হ করেতন ও ভালবাসেতন। আমরা যখন ঘানােত িছলাম তখন
ইউএসএ ত তােদর বড় ছেলর (হযরত িমযা মাগফু র আহমদ,
বাসায় ঘুরেত িগেয়িছেলন। স সময়
িনজ হােত

লখা এক

িচ

এই িচ

জু েরর বড় ভাই)

পান। িচ েত িতিন িলেখন “আমার ি য় ভাই-েবান
মণ করেছ। হয়ত তারা আমার ওয়াকেফ

ছেলর কথা ভু েল িগেয়েছ এবং তার কথা হয়ত তােদর মেনই হয়না।

আি কার জ েল তার ধেমর সবা কের চেলেছ। িক
অত

জু েরর বাবা-মা

জু র খিলফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) এর কাছ থেক

( জু েরর বাবা-মা) এখন আেমিরকা
জীে গী

জু রেক অত

স

আমার এই সাহসী ছেল আমার

ি য়। ”
থেক বুঝা যায় খিলফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

জুরেক কতটা ভালবাসেতন ও

হ করেতন।
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এক বােদর মহৎ িশ া
আমােদর স ানরা যখন বড় হয় তখন আমরা আি কার এক
ভিত করাই যখােন খৃ ্

ধম িশ া বাধ তামূলক িছল।

খৃ ান

ু েল তােদর

জু র তােদরেক বেল দন য

যিদ তােদরেক এমন কান কথা বলেত বলা হয়, যখােন ঈসা(আঃ) ক খাদা বলা
হে

তারা যন সরকম কান কথা না বেল। সকােলর সমােবেশর সময় এরকম গান

গাওয়া হেয় থােক।
ু েলর

থম িদন

শেষ স ানরা বাসায় এেস জানায়

হেয়েছ। কারণ তারা সমােবেশ িশরেকর পে

য তােদরেক

গান গায়িন।

বত িদেয় মারা

জুর তােদরেক সাহস দন

ও বেলন যাই হাক না কন তারা যন এসব গান না গায়। িতন িদন ধের তােদর
উপর এরকম শাি

চলেত থােক। চতু থ িদন

সােথ কথা বেলন।

জু র িনেজ

ু েল যান ও

ধান িশ েকর

জু র তােক বেলন “আমরা মুসলমান এবং আমরা এক

খাদায়

িব াসী। আমরা ঈসা(আঃ) ক আ াহর নবী মেন কির, খাদা মেন কির না। এজন
আমার স ানরা সমােবেশ এসব গান গাইেত পারেব না। ”
ধান িশ ক বেলন “এখােন বাইেবল িশ া এক
যিদ এ

না পেড় তাহেল তারা ফল করেব। ”

জু র বেলন “যখনই এ ব াপাের কান
মেত িবষয়
এরপর

আসেব আমার স ানরা িলখেব য খৃ ানেদর

হল এরকম..”।

ধান িশ ক আমােদর স ানেদর সমােবেশ গান না গাওয়ার অনুমিত

জু র অত
য

বাধ তামূলক িবষয়। আপনার স ানরা

ার সােথ িবষয় র সমাধান কেরন। এ ই হল তাওহীেদর

দন।

থম িশ া

জু র স ানেদর িশ া িদেয়েছন।

শরীয়েতর িত আনুগত
ঘানােত আমােদর একজন কেণল

িতেবিশ িছেলন। একিদন িতিন এক

আমােদর ি েজ রাখার জন পাঠান।
কেণল অত

জু র

স

বাতল মদ

রাখেত স ত হন না। এেত

সই

রাগাি ত বাসায় আেসন এবং আমােদর দরজায় জাের নক করেত থােকন।

জু র দরজা খুেল তােক ভতের বসান এবং িজে স কেরন য তার রাগাি ত হবার
কারণ িক। িতিন

জু রেক িজে স কেরন য এক

ব

মেদর বাতল ি েজ রাখেল
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িকইবা

িত হেব।

জু র বেলন “আমােদর মহানবী(সাঃ) বেলেছন য মদ পান কের,

সরবরাহ কের, তরী কের, মজু দ কের এবং িবি
আপিনই িস া

কের সকেলই জাহা ামী। তাই এখন

িনন, আিম িক জাহা ামীেদর একজন হইেত চাইব? অবশ ই নয়। ”

জু েরর কথা

েন কেণেলর রাগ কেম যায় এবং িতিন

জু েরর এক

বিশ

হল িতিন সবিকছু নীরেব ল

মা চেয় চেল যান।
কেরন এবং এরপর দৃঢ় িস া

দান কেরন। একজন িশ ক তােক বেলিছেলন “ তামােক দেখ মেন হয় তু িম চু পচাপ
বেস আছ, িক

কৃ তপে

চহারার অিভব ি
আ ীয়েদর

দেখ

িত ল

তু িম সবিকছু ই গভীরভােব পযেব ণ করছ। ”
কউ বুঝেত পাের না িক

জু র নীরেব তার সকল

রােখন এবং এখনও রেখ চলেছন।

যিদ আিম কান িবষেয় িচি ত হই তাহেল

জু র আমােক বেলন

দায়া ক ন এবং তাহেল আিম আ াহপােকর দয়া িনেজই
আিম

জু েরর

ত

য ধয ধ ন ও

করেত পারব। যখনই

কান সমস ায় পেড়িছ িতিন আমােক সাহস যুিগেয়েছন। িতিন কখেনা আমােক

বেলন িন য তু িম ভু ল িছেল। িতিন কখেনা কােরা উপর রাগ কের থােকন না। কউ
যিদ তােক ক

িদত িতিন তখন িনেচর লাইন

আিমও ঘৃণার পাে

বলেতন “ তামােক ভালেবেস িক

পিরণত হব?”

িখলাফেতর িত আনুগত
জু েরর চিরে

িখলাফেতর

িত আনুগত গভীরভােব

িথত।

জু র খলীফার সামান

ইি তেকও অবশ পালনীয় আেদশ বেল মেন করেতন। খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)’র
িত তার অপিরসীম ভালবাসা ও ভি
জু রেক অত

হ করেতন। খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) জানেতন য

থেকই পেরাটা
তখন অত

খেত পছ

জু র ছাটেবলা

করেতন। সকেলই জােনন য ঘানার অথৈনিতক অব হা

শাচনীয় িছল। সই

িলেখন “ একমা
উ ের

িছল। একইভােব খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

ি েত খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) তােক িচ েত

আ াহই জােনন মাস র পেরাটা ভাজার জন

তল পাে

িকনা। ”

জু র িলেখন “এখােন খাবার জন আনারস, কলা ও মানডািরন রেয়েছ। ”

খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) িলেখন “তু িম অত

ভাগ বান। আনারস খুবই ব য়ব ল।

”
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হযরত সািয় দা
রেয়েছ?”
আমার
স ােনর

মেহর আপা সািহবা

জুরেক িজে স কেরন “ঘানােত তামােদর িক

জু র উ ের বেলন “মহান আ াহতালা’র অনু হ।”
মেয় ফারাহ’র যখন গল
দখােশানা কির।

াডার অপােরশন হয় তখন আমরা তােদর দুই

জুর তার নাতী মানসূরেক ব

রাখার জন তার সােথ

কেয়ক ঘ া হাটেতন।
কািদয়ান সফর
১৯৯১ সােল আমরা কািদয়ান যাবার পিরক না কির। আমােদর সােথ আমার বাবামা, আমার ভাই, আমার খালা ও দাদী যােবন।
দখােশানার দািয়
সময়

নন।

জু র আমার বেয়ােজ

জু র িনেজই আমার খালা ও দাদীর

জু র আমােদর লােগজ প াক করেত সাহায কেরন। সফেরর
আ ীয়েদর সুিবধা অসুিবধার

িত গভীর ল

রােখন।

খলীফাতুল মসীহর িত স ান
জু র খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

ক অত

স ান করেতন এবং

দেয়র গভীর

থেক ভালবাসেতন। একবার ফােন কথা বলার সময় তাঁর মাথা একটু ঝুঁ েক যাি ল।
একজন তােক িজে স কেরন য ফােন িতিন কার সােথ কথা বলিছেলন।

জুর বেলন

য িতিন খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)’র সােথ কথা বলিছেলন।

খলীফাতুল মসীহর িত পূণ আনুগত
সকল িবষেয়ই

জু র খলীফাতু ল মসীহ’র িনেদশনা অনুযায়ী কাজ করেতন। িতিন

খলীফার িনেদেশর সামান ব ত য়ও মেন িনেতন না। যখন খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)
অসু হ িছেলন তখন িতিন িনেদশ িদেয়িছেলন য তাঁর সােথ দখা করার জন কােরা
আসার

েয়াজন নই। িক

খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

এবং জামােতর সকল সদস ই দুি

া

াে হ র আেরা অবনিত ঘেট

হ হেয় পেড়। তখন িমযা সাফীর আহেমদ সােহব

জু রেক ফান কের বেলন য খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) এর শরীর অত
এবং এ সময় তার এখােন আসাই

াস

কাজ হেব। তাই

খারাপ

জু র ল েন এেস

খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) এর সােথ দখা কেরন।
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জু রেক

দেখ খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) িজে স কেরন

য িতিন

এেসেছন।

জু র বেলন “জামােতর সকল সদস আপনার জন দুি

আপনার

াে হ র খবর িনেত এেসিছ। ” খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ)

কন এখােন

া করেছ, তাই আিম
জু রেক বেলন

য “এখন পিরি হিত হল তামােক এখনই িফের যেত হেব।”
জু র বেলন “ ক আেছ, আিম এখনই িফরিত

েকট বুক করিছ। ”

এরপর খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) িমযা সাফীর সােহবেক িজে স কেরন “ স ( জুর)
আমার

িত এতই অনুগত য আমার অনুমিত ছাড়া তার এখােন আসার কথা নয়।

তাই স এখােন িকভােব আসল? ”
সাফীর সােহব উ ের বেলন য িতিন তােক ফােন এখােন আসেত অনুেরাধ কেরেছন।
তার উ র

েন খলীফাতু ল মসীহ রােব(রঃ) আ

হন। িতিন তার এই স ােনর

কাছ থেক যরকম আনুগত আশা কেরিছেলন তার মােঝ এখেনা সরকম আনুগত ই
আেছ।
জু েরর িখলাফেতর পর একবার আিম
তখন
জন

জু র সকােল িনেজই আমার জন

চ

মাইে েনর ব াথায় অসু হ হেয় পিড়।

থেম না া তির করেতন এবং এরপর িনেজর

তরী করেতন, তারপর অিফেস যেতন। এখনও এত ব

সমেয়র মােঝও

জুর

ফু লগাছ লাগান, গােছর পাতা ছেট দন এবং অন ান কাজ কের থােকন।
আমার মেন যসব ঘটনা এেসেছ আিম সংি

ভােব স েলা বলার চ া কেরিছ। আিম

এই দায়া কের শষ করেত চাই – আ াহপাক আমােক ও আমার বংশধরেদর সবসময়
িখলাফেতর

িত অনুগত থাকার এবং

িত ত মসীহ(আঃ) এর উে শ সফল করার

জন খলীফােক সাহায করার তৗিফক দান ক ন। আ াহপাক

জু রেক অসীম বরকত

িদন এবং তার িখলাফেত জামাত যন

িতিনয়ত উ িতর নতু ন শীখের পৗঁছােত পাের।

আ াহপাক

যই ইলহাম কেরিছেলন “আিম

িত ত মসীহ(আঃ)

ক

তামার পিরবােরর সােথ আিছ”- এ
জন ও

তামার এবং

যন তার শারীিরক ও আধ াি ক বংশধরেদর

েযাজ হয়- আমীন।

[সু ঃ The Review of Religion, May 2018 edition.]
[অনুবাদকঃ জনাব, নুের কাওসার িরফাত]
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