
 
 

ওয়াকেফর অ�ীকার পূণর করা 

যু�রােজযররজাাীয়রওয়াকেফরনও পুরু ইজোমা ২০১৯ উপলেক আহমদীয়া মুসিলম জামা’োর িব�-�ধান, 

প�ম খলীফাাুল মসীহ  হযরা িমযরা মসরর আহমদ (আই.)-এররভাুণ 

 

৭ এি�ল ২০১৯, আহমদীয়া মুসিলম জামা’োর িব�-�ধান, প�ম খলীফাাুলর মসীহ  হযরা িমযরা মসরর 

আহমদ (আই.) যু�রােজযর জাাীয় ওয়াকেফ নও পুরু ইজোমার সমাপনী অিধেবশেন ব�বয �দান কেরন। 

ইসলােমর শাি�পূণর েসবায় িনেজেদর জীবন উৎসগরকারী আহমদীয়া মুসিলম জামা’োর পুরু সদসযববৃ যারা 

যু�রােজয বসবাসরা াারা অনু�ানিটো অংশ�হণ কেরন। এররএক িদন পূেবরর নারী সদসযােদর জনয এরকম 

আেরকিট অনু�ান আেয়ািজা হয়। ল�েনর বায়াুল ফুাূহ মসিজেদ ১৭০০ মানুেুর সমাগেম অনু�ানিট 

আেয়ািজা হয় েযখােন ওয়াকেফ নও �ীেমর �ায় ১৪০০ সদসয অংশ�হণ কেরন। এ উপলেকয হযূর আকদাস 

�দ� ব�ব াার ব�ানুবাদ িনে� উপ�াপন করা হেলা। 

 

াাশাহদ, াাআ�ুয, াাসমীয়া এবং সূরা ফািাহা পােঠর পর আহমদীয়া মুসিলম জামা’োর িব�-�ধান হযরা 

িমযরা মসরর আহমদ (আই.) বেলন: 

মহান আ�াহ  াা’লার অনু�েহ আহমদী িপাামাাা যারা াােদর ধমরিব�ােসর জনয িনেজেদর স�ানেদর জীবন 

উৎসগর করেছন, াােদর সংখযা �মা�েয় ববি� পাে� এবং �িা বছর হাজােরা িশশ ওয়াকেফ নও �ীেমর অধীেন 

জ��হণ করেছ। আপনারাও েসই েসৗভাগযবান মানুুেদর অ�ভুর� যােদর িপাামাাা, জে�র পূেবরই ইসলােমর 

েসবায় াােদর স�ানেদর জীবন উৎসগর কেরেছন,র আর বারমােন আপনােদর অেনেকই পিরপ�াার বয়েস 

েপৗেছেছন। 

েকউ েকউ �ুেল আেছন, আর অেনেকই উ�িশকা স�ূণর কেরেছন। াা করার পর েকউ েকউ ওয়াকেফ িজেৃগী 

[জীবন উৎসগরকারী] িহেসেব পূণরকালীন জামা’ােক [আহমদীয়া মুসিলম জামা’া] েসবা িদে�ন, জােময়া 

আহমদীয়ায় িশকা ও �িশকণ স�� করার পর অেনকেকই মুবাে�গ িহেসেব কমরেকে্ ে�রণ করা হেয়েছ। 

অনযানযরাও রেয়েছন যারা জামা’োর অনুমিা �হণ কের িবিভ� েপশায় েযাগ িদেয়েছন। যােহাক, এিট খুবই 



 

গররপূণর েয, যারা বযি�গাভােব কাজ করেছন াােদর অবশযই উিচা যা েবিশ স�ব ধেমরর েসবার উে�েশয 

সময় েবর করা এবং সবরদা মেন রাখা উিচা েয, াারা ওয়াকেফ নও।  

সবর��ম, ওয়াকেফ নও �ীেমর �োযক সদেসযর উপলি� করা উিচা েয, াার ওয়াকেফর [উৎসগর] কলযাণ ও 

�কব া মূলযায়ন াখনই হেব যিদ আ�াহ াা’লার সে� াাররএক আ�িরক স�কর �াপন হেয়র�ােক। আর আ�াহ 

াা’লার সে� স�কর �াপেনর সেবরা�ম উপায় হল আ�াহ র ইবাদা করা এবং নামায আদায় করা। অাএব, 

েযেকােনা িকছু িনিবরেশেু, আ�াহ াা’লার �িা আ�িরকাা ও ভি�রর ে�রণা িনেয় আপনােদর পাঁচ ওয়াে�র 

নামায অবশযই আদায় করোরহেব। 

উপর�, বা-জামাা নামায আদায় করা আহমদী মুসলমান পুরেুর ওপররফরয। কােজই, আপনারা যারা মসিজদ 

িকংবা নামায েস�ার ে�েক একিট সহনীয় দূরের অব�ান কেরন াােদর অবশযই জামা’ো নামায আদায় করার 

জনয উপযুরপির �েচ�া �হণ করো হেব। জামা’ো নামায আদায় করা আপনােদর জীবেনর িনাযকার ও �ধান 

ৈবিশ�য হওয়া উিচা। 

েযমনিট আিম বেলিছ, অেনক ওয়াকেফ নও সাবালক হেয়েছন ও বুেঝ উঠার বয়েস েপৗেছেছন এবং অেনেক 

েযৗবেন পদাপরণ কেরেছন। অ�চ জামা’ো পাঁচ ওয়া� নামায আদায় করা োার দূেরর�াক, িজেজস করা হেল 

অেনেক �ীকার কেরনরেয, াারা পাঁচ ওয়া� নামাযও সিঠকভােব আদায় কেরন না। াাহেল এমন ওয়াকফ-এর 

উে�শয বা উপকার কী? 

একিদেক, াারা াােদর জীবনেক আ�াহ াা’লার স�ি�র উে�েশয উৎসগর কেরেছন। অ�চ াারা আ�াহর ইবাদা 

করার �িা অবেহলা �দশরন করেছন; কেলমার পর এিট েযেকােনা মুসলমােনর জনয  সবেচেয়র েমৗিলকরফরয। 
অাএব �রণ রাখেবন েয, আপনার জীবন উৎসগর করার �া াখনই সা�রক ও পিরপূণর হেব যখন আপিন মহান 

আ�াহ াা’লার আেদশ েমেন চলেবন এবং সবরদা দবঢ়ভােব াাঁর �িা িনেবিদা �াকেবন। 

যিদ আপিন আ�াহ াা’লার ইবাদোর েমৗিলক দািয়র পালন না কেরন, াাহেল াাঁর সে� িব��াা ও 

আ�িরকাাপূণর স�কর কীভােব �াপন করা স�ব? 

াাই আপিন যিদ �মাণ করো চান আপিন নামমা্ একজন ওয়াকেফ নও নন, আপিন বা�িবকই আপনার জীবন 

ইসলােমর াের উৎসগর কেরেছন এবং আপনার িপাামাাার কব া অ�ীকার পূণর করো আপিন দবঢ়�িাজ, াাহেল 

আপনােক অবশযই আপনার ধমরিব�ােসর এই অপিরহাযর িদকেক গরর িদো হেব। 

আপনােক অবশযই আপনার ইবাদোর মান উ�া করো হেব এবং িনি�া করো হেব েয, এমন একিট িদনও 

েযন না কােট েযিদন আপিন ৈদিনক পাঁচ ওয়া� নামায আদােয়র �া�িমক কারবয পালন করো বয�ররহন। 

এিট ��রহওয়ারউিচা েয, এমনিট করো বয�র হওয়াররঅ�র এইরেয, আপনার ওয়াকফ অ�রহীন ও বব�া হেয়র

পড়েলা। 

একজন ওয়াকেফ নও সদসয িহেসেব এিট অাযাবশযক েয, আপিন আ�াহ াা’লার অনযানয আেদেশর ওপর আমল 

করো েচ�া কেরন। হকূকু�াহ – আ�াহর অিধকার এবং হকূকুল-ইবাদ – আ�াহর সবি�র অিধকার �দােনর 

েকে্ একজন ওয়াকেফ নও-এর মান অবশযই অনযেদর েচেয় অেনক উ�া হো হেব। 



 

সারক�ারএইরেয, আপনার নাম ওয়াকেফ নও-এর াািলকার অ�ভুর� এইরেভেবরকখেনাই আপনাররাুি� সহকাের 

েপছেন বেস �াকা উিচা নয়। বর�, আপনােক অবশযই আপনার দািয়েরর গরর এবং আপনাররধমরিব�ােসরর

�িারআপনাররিচর�ন বাধযবাধকাা অনুধাবনরকরো হেব। সবরদা ৈনিাকাার মান উ�া করা এবং ধমরীয় জান 

ববি� করা আপনার কারবয। কখেনাই ভুেল যােবনরনা আপনার িপাামাাা ধেমরর াের আপনােদর জীবন উৎসগর 

কেরেছন এবং আপনােদররজনয েদায়া কেরেছন। 

 

এই পিরে�িকো, এিট �োযক ওয়াকেফ নও-এর িপাামাাােক �রণ করােনা গররপূণর েয, েসই মুহূার, যখন 

াারা াােদর অনাগা স�ানেক জামা’োর জনয উৎসগর কেরেছন, াখন ে�েক াােদর উিচা আ�িরকভােব 

আ�াহ  াা’লার কােছ েদায়া করা, েযন াােদর স�ানেক আ�াহ  াা’লারওয়াকেফর দািব পূণর করার োৗিফক �দান 

কেরন। অনুরপভােব, িপাামাাাররউিচারাােদররস�ানেদররৈনিাকরওরধমরীয়র�িশকেণররিবুেয়রগভীররমেনােযাগর

েদওয়ারএবংরাােদরেকরাােদররওয়াকেফররদািবরপূরেণররিবুেয়রপ��দশরনরকরা। 

এখনরসংেকেপ িপাামাাােদর সে�াধন করার পর আিম ওয়ােকেফ নও-েদর িদেক পুনরায় দবি� িনব� করো 

চাই। আপনােদর সকেলর অবশযই আপনােদর দািয়র-কারবযাবিল এবংরএকজন ওয়াকেফ িযেৃগীরর�াযািশা মান 

অনুধাবনরকরা উিচা। েমৗিলকভােব ওয়াকফ-এররঅ�ররহল আ�াহ  াা’লার এবং াাঁর সবি�র অিধকার �দান করা, 

জােনর �সাের �মাগা েচ�া করা এবং ৈনিাকাা ও আধযািিকাার মান উ�া করা। এর অ�র, েযেকােনা সমেয় 

ও পিরি�িাো ধমরীয় অনুশাসন েমেন চলা। ব�া, েকবল িব�াস স�েকর জাা �াকাই যে�� নয়,রবরংরসকল 

েকে্ পালন করারঅাযাবশযক।  

ওয়ােকফীেন নও িহেসেব আপনােদর অবশযই হযরা মসীহ মওউদ (আ.)-এর �াযাশাসমূহ স�েকর জানা উিচা। 

জামা’োর সদসযববৃ, িবেশুা, যারা ইসলােমর াের িনেজেদর জীবন উৎসগর কেরেছন, াােদর কােছ াাঁর 

�াযাশা কী িছল? এর জনয আপনােক অবশযই মসীহ মওউদ (আ.)–এর বইপ্ ও েলখাসমূহ পড়ো হেব েযখােন 

িািন িবিভ� সমেয় পির�ারভােব াাঁর �াযাশাসমূহ বয� কেরেছন। 

আিম এখন আমার ভাুায় এই পিরে�িকো মসীহ মওউদ (আ.)-এর িকছু মূলযবান িদকিনেদরশনা উপ�াপন 

করেবা। এক �ােন মসীহ মওউদ (আ.) বেলন েয, যিদ েকান বযি� পিব্ জীবেনর বাসনা লালন কের এবং 

পরকােলর কলযাণরািজ অজরন করো চায়, াাহেল াােদরেক েসই অব�ােন েপৗছােনারর জনযর েচ�া ও সং�াম 



 

করো হেব; েযখােন াারা অকপেট দািব করো পারেব েয, াােদর জীবন, াােদর মবাুয, াােদর াযাগ এবং 

াােদর ইবাদা সকল িকছু আ�াহ াা’লার জনয।  

মসীহ মওউদ (আ.) বেলেছন েয, ইব রাহীম (আ.)-এর মোা আমােদর হদয় �িা�িন করেব ও েঘাুণা িদেব েয, 

‘আিম আমার �ভুর �িা পিরপূণররেপ অনুগা হেয়রপেড়িছ’। ��ভােব মসীহ মওউদ (আ.) বেলেছন েয, েকান 

বযি�, েয িনখঁুাভােব আ�াহর আেদশাবিল পালন কের না এবং অনুধাবনরকের না েয, আ�াহ াা’লার ইবাদাই 

াার জীবেনর সবেচেয় গররপূণর উে�শয, েস �কব া িব�াসীর মযরাদা লাভ করো পাের না। 

অাএব, আপনােদরেক বুঝো হেব েয, যিদও আপনারা পি�মা সমােজ বসবাস করেছন াবুও আপনােদরেক 

অবশযই ইসলামী িশকানুযায়ী আ�াহর স�ি�র উে�েশয জীবনযাপন করো হেব। আপনােদরেক দবঢ় মেনাবেলরর

সাে� আপনােদর ধমরীয় মূলযেবাধ ও সং�ব িােক ধারণ করো হেব। আপনােদরেক অবশযই আপনােদর জীবেন 

েসইরসকল েনক পিরবারন আনো হেব যা আ�াহ াা’লা ও াাঁর সবি�র অিধকার �দােন আপনােদররসহায়ক 

হেব। আপনােদর জােনর সমবি� সাধেন, ৈনিাক ও আধযািিকাার মান উ�য়েন এবং িনেজর উ�িাকে� 

আপনােক অবশযই সবরদা েচ�া করো হেব। 

মসীহ মওউদ (আ.)-ও িশকা �দান কেরেছন েয, যারা াাঁর সে� িনেজেদরেক স�ব� কেরেছন াােদর উিচা 

াারা েযন াােদর জীবন াােদরর ধেমরর াের েসইভােব উৎসগর কেরন েযভােব িািন কেরেছন। াাই সবরদা 

আমােদর মসীহ মওউদ (আ.)-এর বযি�গা দব�া� �রেণ রাখা উিচা। মসীহ মওউদ (আ.) াাঁর জীবেনর �িািট 

িদন ও রাা ইসলােমর াের উৎসগর কেরিছেলন। েশু িনঃ�াস পযর� াাঁর জীবেনর �িািট মুহূার ঐশী পিরক�না 

বা�বায়ন, সম� িবে� �কব া ইসলােমর িশকা পুনরুীিবা করা ও �চােরররকােজ েকেটেছ। উদাহরণ�রপ, 

একবার মসীহ মওউদ (আ.) বেলন েয, িািন কাজ চািলেয় যান যাকণ না িািন অনুভব কেরন েয, চরম �াি�র 

কারেণ িািন েভে� পড়েছন। েকবল িনদারণ �াি�র েসই সমেয়ই মসীহ মওউদ (আ.) শেয় �াকোন এবং অ� 

সমেয়র জনয িব�াম িনোন। এিট হে� মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান দব�া�, আর আমােদর কারবয াাঁর পদা� 

অনুসরণ করা। আমার েকােনা সংশয় েনই েয, যিদ ওয়াকেফ নও সদসযববৃ সমি�গাভােব াাঁর উদাহরণ �� 

পিরসেরও অনুসরণ কেরন, াাহেল াারা আধযািিকাা ও ৈনিাকাায় িবে� িব�ব বেয় আনেবন। 

 

আপনােদর কােজর েকে্, যখন আপনারা েযৗবেন পদাপরণ কেরন াখন এিট আবশযকীয় নয় েয, আপনােদর 

�োযকেক জামা’োর সাবরকিণক কােজ ডাকা হেব। েযমনিট আিম পূেবর বেলিছ, আপনােদর মেধয অেনেক 

জামা’োর অনুমিা িনেয় অনযানয �ােন কাজ করেছন। িক�, েযখােনই আপনারা কাজ করেছন জাগিাকাা েযন 



 

আপনােদরেক �াস কের না েনয় এবং আপনার জীবেনরর মূলরউে�শযরহেয় না দাঁড়ায়। বরং, আপনার ওয়াকফ 

সবরদা অবশযই আপনার ��ম অ�ািধকার হওয়া উিচা। 

আ�াহ াা’লার ইবাদো িনম� হওয়ার জনয আপনােদরেক অবশযই সেচ� হো হেব এবং ৈনিাক ও আধযািিক 

মােনর উ�িা ও ধমরীয় জােনর সমব ্ি�র জনয �মাগাভােব েচ�া কের েযো হেব। আপিন েযখােনই বাস কেরন 

িকংবা কাজ কেরন না েকন, আপনােক অবশযই িনজর জীবনেক ইসলামী িশকার বযবহািরক �েয়ােগর একর

িবকাশ�েলরপিরণারকরো হেব এবং দূর-দূরাে� ধেমরর �চােরর জনয েচ�া করোরহেব। ধেমরর াের েখাদা �দ� 

আপনার কমাা ও দকাাসমূহ বযবহার করন। েকবল যিদ আপিন এইভােব জীবনযাপন কেরন াখন আপিন 

একজন �কব া ওয়াকেফ নও িহেসেব পিরগিণা হেবন। 

এক�ােন, মসীহ মওউদ (আ.) এই িবুয়িট উে�খ কেরিছেলন েয, মহান আ�াহ াা’লা পিব্ কুরআেন এই বেল 

ইব রাহীম (আ.)-এর �শংসা কেরেছন েয: 

 یفّٰ وَ  ِذيلَّ ِهيَم ارٰ َوإِبْ  

 “এবং ইব রাহীম, েয আেদশাবিল পালন কেরেছ” (৫৩:৩৮) 

এ আয়াোর অ�র এই েয, হযরা ইবররাহীম (আ.) আ�াহ াা’লার সে� কব া অ�ীকার পূণর আনুগায ও িব��াার 

সে� পালন কেরেছন। ফল�রপ িািন াাঁর সবি�কারার ভােলাবাসা লাভ কেরেছন। 

এখন আপনােদর সকেলর ওপর এর দািয়রর বারায় েয, আপনারা আ�াহ াা’লার সে� কব া আপনােদর পিব্ 

অ�ীকার রকা করেবন। এিট করা সহজ বা সাধারণ েকােনা কাজ নয়। একজন ওয়াকেফ িযেৃগী ও একজন 

ওয়াকেফ নও-এর অ�ীকার সুিব�বা এবং িচর�নরএকরঅ�ীকার। এর অ�র ধেমরর জনয আপনার জীবন িদেয় 

েদওয়া। 

েযভােব আিম বেলিছ, এর জনয �েয়াজন ইবাদোর মােন ধারাবািহক উ�িা করা এবং আপনােদর ৈনিাক ও 

আধযািিকাার মান ববি� করা। ��াাীাভােব, যিদ সকল ওয়ােকফীেন নও াােদর অ�ীকার পূরণ কেরন াাহেল 

আমরা িবে� একিট মহান িব�ব ও আধযািিক পিরবারেনর সাকী হব। ােব, এখেনা অেনকটা প� বািক রেয়েছ। 

মােঝমেধয, ারণ িববািহা দ�ি� আমার সে� েদখা করো আেসন এবং �ামী বা �ী গেবরর সে� বেলন ‘আিম 

একজন ওয়াকেফ নও, আমার �ী বা �ামী এবং আমার স�ানও ওয়াকেফ নও’। এিট ভােলা েয পুেরা পিরবার 

এই মহান �ীেমর অ�ভুর�। িক�, েযমনিট আিম অেনকবার বেলিছ, েকবল ওয়াকেফ নও উপািধ ধারণ করা 

অ�রহীন। এিট অ�রপূণর াখন হয় যখন একজন ওয়াকেফ নও সদসয াার অ�ীকারেক বুেঝ এবং াার সকমাা 

িদেয় িব��াার সে� এিট পূরণ করার �াণপণ েচ�া কের। 

আপনােদর অ�ীকােরর মযরাদা রকা করো অিবরাম �েচ�া, গভীর ভােলাবাসা এবং সুিবশাল াযাগ �েয়াজন। এর 

জনয �েয়াজন সবি�কারার �িা পূণর ভি�। মসীহ মওউদ (আ.) একবার বেলেছন েয, আ�াহ াা’লার ৈনকটয 

অজরেনর জনয আ�াহ র কােছ স�ূণর আিসমপরণ করো হেব হযরা ইবররাহীম (আ.) এর মা কের, িযিন াাঁর 

স�ূণর স�ােক উৎসগর কেরিছেলন এবং আ�াহ াা’লার জনয স�াবয সকলরক� �ীকার কেরেছন।  

এ কারেণই আ�াহ াা’লা পিব্ কুরআেন হযরা ইবররাহীম (আ.)-এর আনুগায ও িব��াার সাকয িদেয়েছন। 

সুারাং, এিট হল েসই মান যা �োযক ওয়াকেফ নও-এর অনুকরেণর �েচ�া করা উিচা। অপর এক �ােন 



 

মসীহ মওউদ (আ.) বেলেছন েয, আ�াহ াা’লার �িা �কব া িব��াা ও আনুগোযর জনয বযি�র িনজ� আশা-

আকা�ার মবাুয �েয়াজন। এর জনয �েয়াজন েয, একজন বযি� আনেৃর সে� াার বযি�গা এবং ব�গা 

সকল আকা�া পিরাযাগ করেব এবং আ�াহর জনয সকল �কার �াযাখযান ও অপমান সহয করেব। 

উপর�, মসীহ মওউদ (আ.) বেলেছন েয, �িামারপূজা বলো েকবল গাছ, পা�র বা এমন িকছুর উপাসনা বুঝায় 

না। বরং, েসইরসকল িবুয় যা আ�াহর ৈনকটয অজরেনররসমেয়রবাধার িহেসেব সামেন এেস দাঁড়ায় এবং আ�াহ 

াা’লার উপের অ�ািধকার লাভ কের াা একর�কার �িামারপূজা। 

আপনােদর সকেলর এ িবুয়িট িনেয় িচ�া করা উিচা এবং িনেজর জীবন মূলযায়ন কের েদখা উিচা েয, িবিভ� 

জাগিাক কমরকা� ও আজকালকাররবহলর�চিলার েখল-াামাশা আপনােদরেকরধমরচচরার ে�েক দূের সিরেয় িনেয় 

যাে� িকনা। এই সকল জাগিাক আকা�ায় যিদ েকান বযি� আ�াহ াা’লােক ভুেল যান াাহেল িািন কীভােব 

হযরা ইবররাহীম (আ.) কাব রক �দিশরা িব��াা ও আনুগোযর উদাহরণ অনুসরণ করেবন িকংবা মসীহ 

মওউদ (আ.) এর �াযািশা মােন েপৗছােবন? 

যিদও অেনক ওয়াকেফ নও াােদর েপশা ও বযবসা িনেয় বয�, াবুও াােদর উিচা জাগিাক কমরকা�েক আ�াহ 

াা’লার ইবাদো হ�েকপ করো না েদওয়া। একইভােব, েযসব িশশ-িকেশার কি�উটার েগম েখেল বা অনযানয 

শেখর কাজ কের াােদর এিট িনি�া করো হেব েয, এগেলা েযন াােদর ইবাদা ও অনযানয ধমরীয় দািয়েররর

�িা অবেহলা করার িদেক াােদরেক িনেয় না যায়। 

বরং, াােদর অবশযই এমন অভযাস ৈাির করো হেব েয, যখনই নামােযর সময় হয় াারা েযন েসগেলা পিরাযাগ 

করো পাের এবং ধমরেক জাগিাক িবুয়াবিলর ওপর �াধানয িদো পাের। হযরা মসীহ মওউদ (আ.) বেলেছন 

েয, াাঁর জামা’োর সদসযেদর এিট �রণ রাখা উিচা েয, যাকণ না একজন বযি� আ�াহ াা’লার ভি�ো পূণর 

আ�িরক হন এবং াাঁর স�ি�র জনয �োযক পরীকা ও ে�শ সহয না কেরন াারা সিাযকার ৈনিাকাা ও 

ধািমরকাা অজরন করেবন না। 

সুারাং, এই হে� ধেমররর�িা িব��াার মান যা আ�াহ াা’লার ৈনকটয এবং অনু�হ অজরেনর জনয �েয়াজনীয়। 

েযমনিট আিম পূেবর উে�খ কেরিছ, েকবল ওয়াকেফ নও �ীেমর অ�ভুর� হওয়া এবং এই উপািধ অজরন করা 

গেবরর িবুয় নয়। াাই েকউ যিদ আমােক জানান েয, িািন, াার �ী এবং স�ানািদ সকেল ওয়াকেফ নও াাহেল 

াােদর বুঝা উিচা েকবল এিট েকােনা অ�র বহন কের না, যিদ না াারা আ�িরকভােব মসীহ মওউদ (আ.)-এর 

�াযাশানুযায়ী আনুগোযর উঁচু মােন েপৗছাো সেচ� হন। 

যাকণ না আপনারা ধমরেক জাগিাকাার উপর �াধানয িদেবন, ওয়াকেফ নও-এর অংশ হওয়ার েকােনা মূলয 

েনই। এছাড়া, আপনােদর অবশযই সবরদা িনেজর জনয েদায়া করো হেব েযন মহান আ�াহ াা’লা আপনােদরেক 

আপনােদর দািয়র ও কারবয পালেনর োৗিফক দান কেরন। 

এখােন আিম েসইর সকলর েছেলেদর, যারা এখেনা আাফাল, াােদর এবং েখা�ামেদরেকও �রণ করাি� েয, 

একজন ওয়াকেফ নও িহেসেব আপনােক অবশযই আাফালুল আহমদীয়া ও েখা�ামুল আহমদীয়ার সি�য় সদসয 

হো হেব। আপনােক অনযানয আাফাল ও েখা�ামেদর জনয অনুকরণীয় আদশর হো হেব এবং েযেকােনা দািয়র 

বা াযােগর জনয ��া �াকো হেব।  



 

াাছাড়া, একজন ওয়াকেফ নও িহেসেব আপনার ইবাদোর মান অনয েযেকােনা আহমদী হো উ�া হওয়া 

উিচা। েযমনিট আিম বেলিছ, বা-জামাা নামায আদােয়র �িা আপনােক অবশযই য�শীল হো হেব এবং 

আপনােক �িািদন কুরআন িালাওয়াা করো হেব। েকবল াখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল 

অিভিহা করো পারেবন। ফরয নামােযর পাশাপািশ, বয়েস বড় আহমদী েছেলেদর িনয়িমা নফল নামাযও 

আদায় করো হেব। েকবল াখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

উপর�, বড় আাফাল এবং েখা�ামুল আহমদীয়ার সকল সদেসযর মেনােযাগ সহকাের পিব্ কুরআেনর অ�র পড়া 

উিচা এবং মসীহ মওউদ (আ.) ও খলীফাগেণর াফসীর অধযয়ন করা উিচা। আপনােদর আ�াহ াা’লার 

আেদশসমূহ খঁুেজ েবর করা উিচা এবং িনজ সাধযানুসাের এর ওপর আমল করার িবুেয় দবঢ়�িাজ হওয়া 

উিচা। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

সবরদা একজন ওয়াকেফ নও-এর আচার-বযবহার সবেচেয় উ�া মােনর হো হেব। েকবল াখনই আপিন 

িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

এছাড়া, েযখােনরসকল আাফাল ও েখা�ােমরই য�ায� েপাশাক পিরধান করারউিচা এবং অেনযর সে� ক�াবাারা 

ও েমলােমশায় ভ� ও ��াশীল হওয়ারউিচা,রেসখােন ওয়াকেফ নও-েদর মানরআরও উ�া হওয়া উিচা। েকবলর

াখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

েমেয়েদর াুলনায় েছেলরা আধুিনক সমােজ �চিলা অশালীনাা ও অ�ীলাা �ারা েবিশ �ভািবা হেয় যায়। িক�, 

আমােদর েছেলেদর সবরদা িনেজেদর শালীনাা বজায় রাখা উিচা এবং অৈনিাক ও অ�ীল কাযরকলােপর িশকাের 

পিরণা হওয়া উিচা নয়। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

আপনার িপাামাাােক ��া করা উিচা, াােদর ক�া েশানা উিচা, াােদর েসবা-য� করা উিচা এবং াােদর 

জনয েদায়া করা উিচা। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

একইভােব, আপনার ভাই-েবােনর সে�ও ভােলাবাসা ও ে�েহর বযবহার করন এবং াােদর সামেন উ�ম উদাহরণ 

�িা�া করন। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

আপিন যিদ িববািহা হন াাহেল �ী ও স�ানেদর সামেন আপনার স�াবয সেবরা�ম দব�া� �াপন করোরহেব। 
ভােলাবাসা ও যে�র সে� াােদর সে� আচরণ করন এবং াােদর চািহদা পূরণ করন। পরবারী �জ� েযন 

জামা’োর সে� িব��ারর সাে� আব� �ােক াারর জনয আ�িরকভােব সেচ� �াকুন। েকবলর াখনই আপিন 

িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

একইভােব, যারা িবেয়র ��িা িনে�ন, াােদর উিচা ধািমরক আহমদী েমেয় িবেয় করা, েযন আপনােদর পরবারী 

বংশধর উ�ম পিরেবেশ গেড় উেঠ। আপিন যিদ জামা’োর ভিবুযৎ �জ� রকায় আপনার দািয়র সিঠকভােব 

পালন করো পােরন, েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

শারীিরক ও মানিসকভােব আপনার শি�শালী হওয়া উিচা। আপনার িব�ােসর জনয আপনােক কেঠার পির�ম 

এবং েযেকােনা কাজ করার জনয ��া �াকো হেব। জামা’োর জনয েযেকােনা চযােলেের মুেখামুিখ হো এবং 

�েয়াজনীয় াযাগ �ীকার করো আপনােক ��া �াকো হেব। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ 

নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 



 

াবলীেগর েকে্, ওয়াকেফ নও-েদর স�ুখসািরো �াকা উিচা এবং ইসলােমর িশকার �চারেক িনেজেদর 

বযি�গা দািয়র মেন করারউিচা। এই লেকয ধমরীয় িশকায় আপনােদরেক সমব ্� হো হেব। াাই আিম পুনরায় 

আপনােদরেক পিব্ কুরআেনর গভীর া�জান লােভর েচ�া করা এবং জামা’োর বই ও সামিয়কী পড়ার �িা 

দবি� আকুরণ করিছ। েকবলরাখনই আপিন িনেজেক �কব া ওয়াকেফ নও বেল অিভিহা করো পারেবন। 

পাশাপািশ এিটও �রণ রাখুন, যুগ-খলীফার লকয ও উে�শয পূরেণ কাজ করা এবং াাঁর সাবরকিণক সহায়ক অে� 

পিরণা হওয়া একজন ওয়াকেফ নও-এর দািয়র। আপিন েকবল াখনই এিট করো পারেবন যখন আপিন 

িখলাফোর একিন� আনুগাযকারী হেবন। যিদ আপিন যুগ-খলীফার িনেদরশনা ও আেদশাবিল মানয কেরন, েকবলর

াখনই আপিন অনযেদরও াা করো উৎসািহা করোরপারেবন। 

েযখােনর �োযক আহমদীর উিচা আমার জুমুআর খুাবা েশানা এবং অনযানয ে�া�াম েদখােক একর িনয়িমা 

অভযােস পিরণা করা,র েসখােনরএিট সিবেশু গররপূণর েয, ওয়ােকফীেন নও-রা আিমরযারবিলরাা েযন শেনন, 

েনাট কেরন, আিম যা বিল াার ওপর অিভিনেবশ কেরন এবং যা াারা িশেখেছন াা িনেজেদর জীবেন অ�ীভূার

করো েচ�া কেরন। অিধক�, একজন ওয়াকেফ নও-এর সকল ধরেনর অহংকার ও গবর ে�েক মু� �াকা 

উিচা। বরং, ন�াা ও সহনশীলাা আপনােদর লকণ হওয়া উিচা। যিদ আপিন এ সকল গণ অজরেনর েচ�া 

কেরন, েকবল াখনই আ�াহ াা’লার স�ি� ও ৈনকটয অজরন করো পারেবন। আ�াহ াা’লা আপনােদরেক 

আপনার দািয়র ও কারবযসমূহ বুঝার এবং ওয়াকেফর মযরাদা সেবরা�মভােব পূরণ করার োৗিফক দান করন। 

আপিন জামা’োর পূণরকালীনর েসবায়র িনেয়ািজার �াকুন িকংবা অনয েকা�াও কাজ করন না েকন, আপনােক 

অবশযই আপনার জে�র পূেবর িপাামাাাকব া পিব্ অ�ীকার রকাে�র সেচ� হো হেব। 

আ�াহ াা’লা আপনােদরেকর ধেমরর জানরওরউপলি�ো উ�েরা�র সমব� করন। িািন আপনােদর ৈনিাক ও 

আধযািিক মােন উ�িা দান করন, �মা�েয় জামা’োর অিধকার েসবায়র িনেয়ািজারহওয়ার এবং িন�ার সে� 

আপনােদর অ�ীকার পালেনর োৗিফক দান করন, আমীন। 

 

অনুবাদ: েমাবাে�ররআহমদর(াাকিফ) 

মূল: https://www.alislam.org/articles/fulfilling-pledge-of-waqf/  
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