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কাদিয়াদি মতবাি 

এই িলের প্রদতষ্ঠাতা গ াোম আহমাি কাদিয়ািী ১৮৩৯/৪০ দিস্টাব্দ পাঞ্জালবর গুরুিাসপুর গেোর কাদিয়াি অঞ্চলে েন্মগ্রহণ কলরি। 

প্রাথদমক দিক্ষা দিে এোকালতই োভ কলরি। গেখা-পড়া সমাপ্ত কলর পাঞ্জালবর এক অদিলস গকরাদির চাকুরী গ্রহণ কলরি। পূবব হলতই তার 

পদরবার ইংলরেলির তল্পীবাহক দহলসলব প্রদসদ্ধ দিলেি। গ াোম আহমাি প্রাথদমক পর্বালয় দিলেলক একেি ধমবপ্রাণ বযদি দহলসলব প্রকাি 

কলরি। দকন্তু পরবতবীলত ইংলরেলির প্রকািয িাোেী ও দিলেলক মূেহাক, (র্ার অন্তলর দিব বাণী অবতীণব হয়) মুহাদ্দাস (আল্লাহ র্ার সালথ 

অন্তলর অন্তলর কথা বলেি), প্রদতশ্রুত ঈসা মসীহ, দিলেলক প্রথলম িবী এবং পদরলিলে ‘আদমই সববলিে িবী’ ইতযাদি অসংখয েঘিয ভ্রান্ত 

আকীিার িাবী কলর বসলে তার আসে গচহারা িাাঁস হলয় র্ায় এবং সমস্ত হক্কািী আলেম উোমা তালক মুরতাি িাতাওয়া গিি। 

তার দকিু ভ্রান্ত আকীিা ও তার খন্ডি দিলে তুলে ধরা হলোোঃ 

(১) আল্লাহ সম্পলকব তার আদকিাোঃ দমেবা গ াোম আহমাি কাদিয়ািী দেলখলিি, ‘আদম স্বলে গিলখদি আদমই আল্লাহ’। (আলয়িালয় কামাোলত দমেবা 

প.ৃ৫৬৪,৫৬৫, কাদিয়ািী মার্হাব প.ৃ৩২৮) 

অথচ কুরআলি কাদরলম ইরিাি হলয়লি ‘আল্লাহ, দতদি বযতীত গকালিা ইোহ গিই, দতদি দচরঞ্জীব, সববসত্তার ধারক, তাাঁলক তন্দ্রা অথবা দিদ্রা 

স্পিব কলর িা। (সরূা বাকারা.২৫৫)  

সুতরাং ঘুলমর মলধয আল্লাহ হওয়ার স্বে গিখাটা তার দমথুযক হওয়ারই প্রমাণ বহি কলর। 

দমেবা কাদিয়ািীর বইলত আলি ‘আল্লাহ তালক বলেলিি শুি!  গহ আমার গিলে’। (গ াোম আে বিুরা ১/৪৯, ইসোমী আকীিা ও ভ্রান্ত মতবাি পৃ.৩০৮) 

অথচ আল্লাহ তা‘আো বলেলিিোঃ দতদি কাউলক েন্ম গিিদি এবং গকউ তালক েন্ম গিয়দি। (সূরা ইখোসোঃ৩) আরও গিখুি সরূা দিসাোঃ১৭১, সরূা 

ইউিুসোঃ৬৮) 

হািীলস কুিসীলত আলিোঃ- আল্লাহ তা‘আো বলেিোঃ ‘বিী আিম আমালক দমথযালরাপ কলরলি, অথচ তার এরূপ করার গকালিা অদধকার গিই 

এবং গস আমালক  াদে দিলয়লি, অথচ তার এরূপ করার গকালিা অদধকার গিই। আর আমালক দমথযালরাপ করাটা এভালব গর্, গস বলে দতদি 

আমালক গর্ভালব সৃদি কলরলিি গসভালব দকিুলতই পুিরুত্থাি করলত পারলবি িা। আর আমালক  াদে গিওয়াটা এভালব গর্, গস বলে আল্লাহ 

সন্তাি গ্রহণ কলরলিি অথচ আদম অমখুালপক্ষী, আমার সন্তাি গিই এবং আদম কারও সন্তাি িই এবং আমার গকালিা সমকক্ষ গিই। (বুখারী 

হািীস িং ৪৯৭৪, িাসাঈ হািীস িং ২০৭৮) 

(২) রাসেূলু্লাহ সাল্লাল্লা আ আোইদহ ওয়া সাল্লাম সম্পলকব তার আকীিাোঃ দমেবা গ াোম আহমাি কাদিয়ািী দিে বইলত দেলখলিি, রাসূে সাল্লাল্লা আ 

‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম সববলিে িবী িি, বরং গ াোম আহমাি সববলিে িবী। (হাকীকাতুি িবুয়াত প.ৃ৮২, দতরইয়াকুে কুেূব পৃ.৩৭৯, আিইয়ালি বালতো 

আওর দসরালত মুতাকীম প.ৃ১৩২) 

অথচ কুরআলি এলসলি ‘মুহাম্মাি সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম গতামালির কালরা দপতা িি বরং দতদি আল্লাহর রাসূে এবং সববলিে িবী, 

আল্লাহ সবব দবেলয় সববজ্ঞ’। সূরা আহর্াবোঃ৪০ 

এক হািীলস এলসলি, িীঘ্রই আমার উম্মলতর মালে ৩০ েি দমথুযলকর আদবভবাব ঘটলব, তারা প্রলতযলকই অমেূক িাদব করলব গর্, গস আল্লাহর 

িবী, অথচ আদমই মুহাম্মাি সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম সববলিে িবী, আমার পলর গকালিা িবী গিই। (আবূ িাউি ২/২২৮, দতরদমর্ী ২/৪৫, 

বুখারী হািীস িং ৩৫৩৫, মসুদেম হািীস িং ২২৮৬) 

গস আলরা দেলখলি, ‘গ াোম আহমাি কাদিয়ািী মুহাম্মাি সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম গথলক অদধক মর্বািাবাি’ (হাকীকুতুি িাবুয়াত প.ৃ২৭২, 

আরবাঈি পৃ.৩০৮, আিইয়ালি বালতো পৃ.১৩২, ইসোমী আকীিা পৃ. ৩০৮) 

অথচ কুরআলি এলসলি, ‘সমস্ত িবীলির গথলক আল্লাহ তা‘আো এ অঙ্গীকার দিলয়লিি গর্, গতামরা র্দি মুহাম্মাি সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া 

সাল্লাম এর র্ামািা পাও তাহলে গতামরা অবিযই তাাঁর প্রদত ঈমাি আিলব এবং তাাঁলক সাহার্য করলব’ (আে ইমরািোঃ৮১) 

এই আয়াত দ্বারা বুো গ ে িবী কারীম সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম সকে িবীলির মালে গেষ্ঠ আর গ াোম আহমাি গতা িবী িয় এমিদক 

একেি সাধারণ মুসেমািও িয় অতএব তার মর্বািা একেি মুদমি গথলকও ব আগুি দিলচ, তাহলে তার মর্বািা িবীেী সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া 

সাল্লাম গথলক গবদি হয় কীভালব? 

আর কুরআলি দবলির অদধক োয় ায় রাসূে সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম গক সলবাধি করা হলয়লি দকন্তু দমেবা সালহলবর িাদব হলো এসব 

োয় ায় মুহাম্মাি সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম গক িয় বরং তালক সলবাধি করা হলয়লি। (িালিউে বাো পৃ.১৩, ইোলর্ আহমািীোঃ ১১/২৯১) 
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এমি দমথযাবািীলির সম্পলকব করুআলি এলসলি, ‘গতামরা আল্লাহর সবলে দমথযা বেলত ও তার দিলিবি সবলে ঔদ্ধতয প্রিিবি করলত, গস েিয 

আে গতামালিরলক অবমািিাকর িাদস্ত গিয়া হলব (সূরা আিআমোঃ৯৩) 

কুরআি িরীলি িবীেীলক সলবাধি করাটা দমেবা গ াোম আহমাি দিলের দিলক সম্পিৃ কলর কতবড় ঔদ্ধতয প্রকাি কলরলি! 

(৩) ঈসা আ. ও অিযািয িবীলির বযাপালর তার আদকিাোঃ  

গ াোম আহমালির বইলত আলি, ঈসা আ. এর দতিদট ভদবেযদ্বাণী দমথযা প্রমাদণত হলয়লি। (ইোলর্ আহমািী পৃ.১৪, আিইয়ালি বালতো পৃ.১৩৩) 

অথচ কুরআলি এলসলি ‘আল্লাহ অলপক্ষা অদধক সতযবািী আর গক হলত পালর? (সূরা দিসাোঃ৮৭) আর িবী ণ র্া দকিু বলেি আল্লাহর  আকুলমই 

বলেি। অতএব িবীলির ভদবেযদ্বাণী কখলিা দমথযা হলত পালর িা। সুতরাং কাদিয়ািীর ঈসা আ. এর দতিদট ভদবেযৎবাণী দমথযা হওয়ার িাদব 

করা পলরাক্ষভালব একথারই িাদব করা গর্, আল্লাহই দমথযা বলেলিি (িা‘উর্ুদবল্লাহ) 

কাদিয়ািীর বইলত আলি, হয়রত ঈসা আ. মৃতুয বরণ কলরলিি, দতদি দকয়ামালতর পূলবব আ মি করলবি িা। (ইর্াোলয় কুোাঁ ২/৩১১, আিইয়ালি 

বালতো পৃ.১৩৪) 

অথচ কুরআলি এলসলি ‘কাদিররা বলে থালকোঃ আমরা আল্লাহর রাসূে মারইয়াম তিয় ঈসা মাসীহলক হতযা কলরদি, অথচ তারা তালক হতযা 

কলরদি, দকন্তু তালির দবভ্রম হলয়দিে। তারা দিশ্চয় এই সবলে সংিয়র্ুি দিে এ সবলে অিুমালির অিুসরণ বযতীত তালির গকালিা জ্ঞািই 

দিে িা। এটা দিদশ্চত গর্, তারা তালক হতযা কলর িাই বরং আল্লাহ তালক আসমালি দিলের কালি উদিলয় দিলয়লিি এবং আল্লাহ র্বরিস্ত 

িদিমাি ও দহকমাতওয়াো’। (সরূা দিসাোঃ১৫৭) 

হািীলস এলসলি, িবীেী সাল্লাল্লা আ ‘আোইদহ ওয়া সাল্লাম বলেলিি, অদচলরই গতামালির মলধয মারইয়াম তিয় ঈসা আ. আসলব িযায়পরায়ণ 

বািিাহ রূলপ.... (বুখারী হািীস িং ৩৪৪৮) 

কাদিয়ািীর বইলত আলি, ‘দমেবা সালহব বিী ইসরাইলের িবীলির গচলয় উত্তম’ (িালিউে বাো পৃ.২০) 

অথচ সবব সম্মত আকীিা হেোঃ গকাি মুদমি চাই গস র্ত বড় বুর্ূ ব গহাক িা গকি গকালিা িবীর গচলয় অদধক মর্বািাবাি হলত পালর িা। (িরলহ 

আকালয়ি পৃ.১৬১) তাহলে দমেবা সালহব দর্দি সাধারণ মুদমলির সমাি িয়, দতদি কীভালব বিী ইসরাঈলের িবীলির ঊলবব মর্বািা সম্পন্ন হলত 

পালরি?  

(৪) গিলরিতা সম্পলকব আকীিাোঃ 

দমেবার বইলত আলি ‘গিলরিতা বেলত দকিু গিই’ তাওর্ীলহ মারাম পৃ. ২৯, আিইয়ালি বালতো পৃ. ১৩৩) অথচ কুরআলি এলসলি ‘আল্লাহ 

সাক্ষয গিি গর্, দিশ্চয় দতদি বযতীত গকাি ইোহ গিই গিলরিতা ণ এবং জ্ঞািী ণও..... (আে ইমরািোঃ ১৮, সূরা বাকারা.৩০,১৬১, সূরা 

দিসাোঃ৯৭) ঈমালি মুিাস্সালের মলধয দদ্বতীয় িাবালর গিলরিতালির উপর ঈমাি আিার গঘােণা করা হলয়লি। তািাড়া চারেি বড় বড় 

গিলরিতার িাম কার অোিা? সুতরাং একমাত্র গবঈমাি বযতীত অিয গকউই গিলরিতালিরলক অস্বীকার করলত পালর িা। 

কাদিয়ািীর বইলত আলি ‘দেহালির  আকুম রদহত হলয় গ লি।’ (হাদিয়ালয় আরবাঈি পৃ.১৫৪, আিইয়ালি বালতো পৃ.১৩৩)  

অথচ কুরআলি এলসলি ‘গতামরা তালির (কাদিরলির) দবরুলদ্ধ দেহাি করলত থালকা র্তক্ষণ িা দিৎিা (কুিুরী কমবকান্ড) িূরীভূত িা হয়..’ 

(সূরা আিিােোঃ৩৯, আলরা গিখুি, সূরা আি কাবূতোঃ ৬৯,  আেুরাতোঃ১৫, িুরকািোঃ৫২) 

(৫) হাির সবলে কাদিয়ািীর দবশ্বাসোঃ  

দমেবা বলেি, ‘মৃতুযর পর হািলরর ময়িালি গকউ একত্র হলব িা। বরং সরাসদর োন্নাত বা োহান্নালম প্রলবি করলব।’ (ইর্াোলয় আহকালম কুোাঁ 

প.ৃ১৪৪, আিইয়ালি বালতো পৃ.১৩৩)  

অথচ আল্লাহ বলেি, ‘স্মরণ কলরা গর্দিি তালির সকেলক একত্র করলবা। মুিদরকলির বেলবা, র্ালিরলক গতামরা আমার িরীক মলি করলত 

তারা গকাথায়? (সরূা আিআমোঃ ২২, আলরা গিখুি, কাহািোঃ৪৭, িাদতহা আয়াতোঃ ৩, এিাড়া ব আ হািীলস হািলরর ময়িালির আলোচিা আলি গর্মি বুখারী িরীি ১ম 

খন্ড বাবুস সেূুি) 

দমেবার আলরা দকি ুভ্রান্ত আদকিাোঃ 

১. দমেবার বইলত আলি, ‘গর্ বযদি দমেবার িবুওয়াত মালি িা গস োহান্নামী কালির’ (রবয়ীি প.ৃ৪. আিইয়ালি বালতো প.ৃ ১৩২) অথচ সমগ্র 

দুদিয়ার উোমালয় গকরালমর িাতাওয়া হলো গর্, গর্ বযদি দমেবালক িবী মািলব গস কালির। 

২. দমেবা দিলে মুোদদ্দি হওয়ার িাদব কলরলিি। (আলয়িালয় কামাোলত ইসোম প.ৃ ৪২৩/ (ইসোমী আকীিা ও ভ্রান্ত মতবািোঃ৩২৬) অথচ গস বযদি 

গহিায়াত ও ঈমাি বদঞ্চত এক বি িসীব ও হাোলরা মািুেলক গ ামরাহ করলণওয়াো। 
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৩. তারা উপরন্তু ২০ পারার মত কুরআি িাদর্ে হওয়ার িাবী কলরলি। (হাকীকাতেু ওহী প.ৃ৩৯১/ইসোমী আদকিা ও ভ্রান্ত মতবািোঃ৩২৭) অথচ িবী বা 

রাসূে সাল্লাল্লা আ আোইদহ ওয়াসাল্লাম িাড়া কালরা উপর আসমািী ওহী িাদর্ে হলত পালর িা, হযাাঁ, দিদটি সরকার কতৃবক হয়লতা তার উপর 

গকাি  আকুম হলয়দিে গসটালক দতদি ওহী মলি কলরলিি।  

৪. দতদি দিলেলক দহন্দলুির েী কৃষ্ণ অবতার হওয়ার িাবী কলরলিি। (কাদিয়ািী মার্হাব প.ৃ৪৩২/ ইসোমী আদকিা ও ভ্রান্ত মতবািোঃ৩২৮) িাঊেুদবল্লাহ, 

এর দ্বারা তার কাদির হওয়া স্পিভালব প্রমাদণত হয়। 

৫. দতদি দিলেলক রু্েকারিাঈি হওয়ার হাসযকর িাদব কলরলিি। (বারাহীলি আহমদিয়া পৃ.৯৭/ ইসোমী আদকিা ও ভ্রান্ত মতবাি পৃ.৩২৯) অথচ কুরআলি 

বদণবত েুেকারিাইি ব আ পূলবব তার উপর অদপবত িাদয়ত্ব পােি কলর ইদন্তকাে কলরলিি। এিাড়াও তার আরও অসংখয ভ্রান্ত আবীদীিা রলয়লি।  

উলল্লখয গর্, দতদি দমথযা িবী িা হলে গবইজ্জদতর মৃতুয কামিা করলতি িা এবং গসদট তার েীবলি বাস্তবাদয়তও হলতা িা। এটাও তার দমথুযক 

হওয়ার জ্বেন্ত প্রমাণ। এ িাড়া মুহাম্মািী গব ম সহ দবদভন্ন বযাপালর দতদি অসংখয ভদবেযদ্বাণী কলরলিি র্ার সবগুদে পরবতবীলত দমথযা বলে 

প্রমাদণত হলয়লি। অথচ সতয িবীলির গকাি একটা ওয়ািা অদঙ্গকারও দমথযা প্রমাদণত হয় িাই।  

তার এসকে ভ্রান্ত আকীিার পদরলপ্রদক্ষলত সবব প্রথম ১৮৮৯ খৃ. েুদধয়ািার আলেম ণ তালক কালির বলে িাতওয়া গিি। এর পর এলক এলক 

িারুে উেুম গিওবন্দ হলত ১৯৭৪ সালে, রালবতা আেলম ইসোমীর সলম্মেলি ১৪৪দট মুসদেম রালের সং িলির পথ হলত তালক এবং তার 

অিুসারীলিরলক সববসম্মতভালব কালির গঘােণা করা হয়। এবং ১৯৮৮ সালে ও. আই. দস. এর উলিযাল  সকে মুসদেম গিলির ধমব মন্ত্রীলির 

এক সলম্মেলি তালক ও তার অিুসারীলিরলক কালির গঘােণা করার দেদখত প্রদতশ্রুদত গিওয়া হয়। গসমলত প্রায় সকে মুসদেম গিলিই 

তালিরলক অমুসদেম গঘােণা করা হয়। (ইসোমী আদকিা ও ভ্রান্ত মতবাি পৃ.৩৩২)  


