
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৭ বিসসম্বর ২০২০ 

 

জাসেয়া আহেদীয়া ইন্টারন্যাশন্াল ঘান্ার সাসে ঐবিহাবসক সভা করসলন্  
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রির বিশ্ব-েধান্  

  

“আোসক েেে ঘান্াসি বন্যুক্ত করা হসয়বিল, আর িার পরেুহূিত প্রেসক আল্লাহ্ িা’লা আোর 
আঙু্গল ধসরসিন্, আর আোসক এক অিস্থান্ প্রেসক আসরক অিস্থাসন্ বন্সয় প্রেসিন্, যার ওপর 

আোর প্রকান্ বন্য়ন্ত্রণ বিল ন্া।”  
- হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) 

৫ বিসসম্বর ২০২০ আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রির বিশ্ব-েধান্ ও পঞ্চে খলীফািুল েসীহ্  হযরি বেযতা েসরূর 
আহেদ (আই.) জাসেয়া আহেদীয়া ইন্টারন্যাশন্াল (আহেদী েুসবলে ধেতে ারকসদর েবশক্ষণ-েবিষ্ঠান্) ঘান্ার ১৮৫ 
জন্ িাসের সাসে পঁ াত্তর বেবন্সের এক অন্লাইন্ ক্লাস পবর ালন্া কসরন্।  

এই েেেিাসরর েসিা জাসেয়া আহেদীয়া ইন্টারন্যাশন্াল-এর প্রকান্ ক্লাস হুযূর আকদাসসর সভাপবিসে অনু্বষ্ঠি হল। 
আর, এভাসি ঘান্া, ন্াইসজবরয়া, প্রসসন্োল, িান্জাবন্য়া, জিতান্ ও কাযাখস্থান্সহ বিবভন্ন প্রদসশর েবশক্ষণরি েুিাসল্লে 
(ধেত ে ারক)-েণ িাসদর ধেতীয় ও আধযাবিক প্রন্িার সাসে সেসিিভাসি বেবলি হওয়ার এিং বদকবন্সদতশন্া ও 
প্রদায়ার আসিদসন্র সুসযাে লাভ করসলন্। 

হুযূর আকদাস বেলসফাসিতর ইসলাোিাসদ িাঁর কাযতালয় প্রেসক সভার সভাপবিে কসরন্, আর জাসেয়া আহেদীয়া 
ইন্টারন্যাশন্াসলর িাে-বশক্ষকিৃন্দ ঘান্ার প্রসন্ট্রাল বরবজওসন্র োন্সকবসে (Mankessim)-এ অিবস্থি জাসেয়া 
আহেদীয়া ইন্টারন্যাশন্াল কেসেসে সেসিি হন্। 

পবিে কুরআন্ প্রেসক প্রিলাওয়াি ও এর অনু্িাদ পাসের েধয বদসয় অনু্ষ্ঠান্ শুরু হয়। এরপর একবে ন্যে (ধেতীয় 
কবিিা) পবরসিশন্ করা হয় এিং েসীহ্  েওউদ (আ.) প্রলখন্ী প্রেসক একবে উদৃ্ধবি পসে প্রশান্াসন্া হয়। 

সভায় হুযূর আকদাসসক ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশসক িাঁর ঘান্ায় োকাকালীন্ প্রকান্ বিসশষ সৃ্মবি িণতন্া করার জন্য 
অনু্সরাধ করা হয়।  



 

 
উত্তসর হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) িসলন্: 

“আোর ঘান্ায় োকাকালীন্, িৃিীয় খলীফা, হযরি বেযতা ন্াসসর আহেদ (রাসহ.) প্রদশবে সফর কসরন্ এিং আোর 
স্মরণ আসি প্রয, সফসরর েেে বদসন্ই, িাসঁক স্বােি জান্াসন্ার জন্য আক্রায় (Accra) োনু্ষ সেসিি হসয় বিল। আর 
িাই খলীফা সাসলস (রাসহ.) িাসদর সাসে সাক্ষাসির জন্য িাইসর আসসন্ এিং িাসদর উসেসশয একবে সংবক্ষি িক্তিয 
রাসখন্। এ িকৃ্তিা  লাকালীন্ ভারী িৃবিপাি শুরু হয়। অিস্থা এেন্ হয় প্রয, োোর উপর িািা ধরার পরও খলীফা 
সাসলস (রাসহ.)-এর জাো-কাপে বভসজ যায়। ভারী িৃবি সসেও ঘান্ার ন্ারী-পুরুষ ও বশশু এক ইবঞ্চও ন্সেন্ বন্ 
এিং িারা পূণত েসন্াসযাসের সাসে িকৃ্তিা শুন্সি োসকন্। খলীফা সাসলস (রাসহ.) িাসদর উচ্চোসন্র ধধযত ও 
সবহষু্ণিায় অবভভূি হন্ এিং পরিিতীসিও উসল্লখ কসরবিসলন্ কীভাসি ঝে-িৃবির েসধযও িারা খলীফািুল েসীহ্ -র 
কো েসন্াসযাসের সাসে শুসন্সিন্ এিং বন্সজসদর স্থান্ প্রেসক ন্সেন্ বন্।” 

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) আসরা িসলন্: 

“অনু্রূপভাসি, আোর স্মরণ আসি প্রয, যখন্ আবে ২০০৫ সাসল িান্জাবন্য়া সফর কসরবিলাে, প্রসই বদন্গুসলাসি 
প্রিশ কসয়কবদন্ ঝে-িৃবি হসয়বিল। ফসল, যখন্ আবে জলসা  লাকালীন্ েবহলাসদর উপ্রেসশ ভাষণ বদবিলাে, হোৎ 
আকাশ প্রভসঙ্গ িৃবি ন্াসে। িাসদর উপর োঙাসন্া শাবেয়ান্া িা ধসর রাখসি করসি পাসর বন্, আর িাই হোৎ কসরই 
েবহলারা প্রযখাসন্ িসস বিসলন্ প্রসখাসন্ অঝর ধারায় িৃবির পাবন্ পেসি োসক, বকন্তু িা সসেও একজন্ও িাসদর বন্জ 
স্থান্ প্রেসক ন্সেন্ বন্। িরং িারা বন্জ অিস্থাসন্ বস্থর োসকন্ এিং ধধযত ও েসন্াসযাসের সাসে আোর িকৃ্তিা প্রশান্া 
অিযাহি রাসখন্।”  

হুযূর আকদাস িসলন্ প্রয, েবিকূল পবরবস্থবিসি ধধযত ও শৃঙ্খলা িজায় রাখা সফল জাবিসেূসহর অন্ন্য ধিবশিয আর 
আবিকার জন্েণ ও জাবিসেূহ এসক্ষসে অন্যান্যসদর জন্য এক দৃিান্ত।  

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) িসলন্: 

“সাধারণভাসি িলসি প্রেসল, আবিকার োনু্সষর ধধযত ও সবহষু্ণিার োো প্রিশ উচ্চ আর েকৃবিেিভাসিও িারা 
সুশৃংখল োনু্ষ। এবে গুরুেপূণত প্রয, এই গুণািলী িজায় োসক এিং এসক আসরা অ সর করা হয়। িাই, আপন্াসদর 
সকসলর, যারা েুিাসল্লে হসিন্, বন্বিি করা উব ি প্রয, পরিিতী েজন্মসেূহসক ধেতীয় বিষয়াবদ বশক্ষা দাসন্র 
পাশাপাবশ, আপন্ারা িাসদরসক এ বিষসয়ও বশক্ষা দান্ করুন্ প্রয, ইসলাে শৃংখলার ওপর গুরুে আসরাপ কসর োসক, 



 

এিং বন্বিিভাসি, ঐসকল জাবি যারা এই গুসণর অবধকারী িারাই অ েবি ও সেৃবদ্ধ লাভ কসর। প্রযভাসি আবে 
িসলবি, েকৃবিেিভাসিই আবিকান্রা সুশৃংখল োনু্ষ আর এখন্ প্রকিল এবে আিশযক প্রয এই গুণসক প্রযন্ 
সুসংেবেিভাসি কলযাণকর উসেসশয েসয়াে করা হয়। যবদ আপন্াসদর জাবিসেূহ এেন্বে করসি পাসর, িসি 
ইন্শাআল্লাহ্ , আবিকা একবদন্ পৃবেিীসক প্রন্িৃে বদসি, আর এর জন্য আপন্াসদরসক, েুিাবল্লে বহসসসি, আপন্াসদর 
ভূবেকা পালন্ করসি হসি।” 

 
হুযূর আকদাসসক েশ্ন করা হয়, আল্লাহ্  িা’লার অবিে সম্পসকত ন্াবিকসদরসক িুবঝসয় সন্তুি করার সসিতাত্তে উপায় 
কী? 

উত্তসর, হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) িসলন্: 

”ধসেতর অনু্সারী প্রকান্ িযবক্তর জন্য প্রখাদা িা’লার অবিসের সিস সয় শবক্তশালী েোণ িার বন্সজর দৃিান্ত ও 
অবভজ্ঞিা। যবদ প্রকান্ ন্াবিক প্রখাদাসক অস্বীকার কসরন্, িসি আোসদর উব ি িাসক অিবহি করা প্রয, আেরা 
আোসদর বন্জ জীিসন্ প্রখাদার অবিসের বন্দশতন্ েিযক্ষ কসরবি এিং আেরা এর সাক্ষী। আোসদর েসিযসকরই এেন্ 
অবভজ্ঞিা রসয়সি প্রয, যখন্ আেরা আল্লাহ্  িা’লার কাসি প্রদায়া কসরবি এিং বিবন্ আোসদর প্রদায়া কিুল কসরসিন্। 
সুিরাং, আপন্াসদর প্রকউ যখন্ প্রকান্ ন্াবিসকর েুসখােুবখ হন্, আপন্াসদর িাসক জান্াসন্া উব ি প্রয, আপন্ারা প্রখাদা 
িা’লাসক প্রদসখসিন্ এিং অনু্ভি কসরসিন্; সুিরাং, এবে অসম্ভি প্রয, আপন্ারা প্রকান্ বদন্ িাসঁক অস্বীকার করসিন্। 
িাসদরসক িলুন্ প্রয, যবদ িারা আন্তবরকিা এিং প্রখালা েসন্র সাসে প্র িা কসরন্, িারাও প্রখাদার সন্ধান্ পাসিন্।” 

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) আসরা িসলন্: 

“অসন্ক োনু্ষ যারা প্রখাদাসক অস্বীকার কসরন্ িারা বন্সজসদর বিশ্বাসস অিযন্ত িদ্ধেূল এিং এেন্বক এর বিপরীসি 
প্রকান্ ধরসন্র দবলল-েোণ শুন্সি িা বিসি ন্া করসিও  ান্ ন্া। কসয়ক িির পূসিত, একজন্ স্বন্ােধন্য ন্াবিক 
প্রখাদার অবিেসক অস্বীকার কসর একবে বিখযাি িই র ন্া কসরন্, আর িাই এর েিুযত্তসর আবে িার কাসি পবিে 
কুরআসন্র ৫ খসের ইংসরবজ িফসীর এিং েসীহ্  েওউদ (আ.)-এর িই The Philosophy of the Teachings 
of Islam (িাংলা বশসরান্াে ‘ইসলােী ন্ীবিদশতন্’) প্রেরণ কবর এিং িাসক এগুসলা পেসি অনু্সরাধ কবর, প্রযন্ বিবন্ 
আোসদর ধেত-বিশ্বাস এিং প্রখাদার অবিে সম্পসকত েোণাবদ অনু্ধািন্ করসি পাসরন্। বকন্তু, বিবন্ উত্তর প্রদন্ প্রয, 
এগুসলা পোর বিষসয় িার প্রকাসন্া আ হ প্রন্ই। অেতাৎ, বিবন্  ান্ আেরা িার িই পবে, বকন্তু আোসদরো পেসি 
বিবন্ অবন্িুক। যাসহাক, অন্যান্য ন্াবিক রসয়সিন্ যারা এর  াইসি প্রখালা েসন্র অবধকারী এিং অন্যসদর কো শুন্সি 



 

েস্তুি। আর িাই আপন্াসদর এেন্ িযবক্তসদর সাসে িযবক্তেিভাসি পবরব ি হওয়া উব ি এিং িাসদরসক প্রখাদা 
িা’লার বন্কেিিতী করসি সস ি হওয়া উব ি।” 

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) িসলন্: 

“অিীসি, অসন্ক োনু্ষ আোর সাসে সাক্ষাৎ করসি এসসসিন্, আর পসর িারা স্বীকার কসরসিন্ প্রয, যবদও প্রখাদার 
উপর িাসদর বিশ্বাস প্রন্ই, বকন্তু, যবদ প্রকান্বদন্ িারা িাসদর বিশ্বাস পবরিিতন্ কসরন্, িসি িা এ খলীফার জন্যই 
করসিন্, প্রকন্ন্া বিবন্ প্রখাদার অবিে সিস সয় প্রযৌবক্তক উপাসয় িযাখযা কসরসিন্। উপরন্তু, আপন্াসদর স্মরণ রাখসি 
হসি প্রয, অন্যসদর হৃদয়সক ন্রে কসর পবরিিতন্ করসি প্রেসল আপন্াসদর অিশযই প্রদায়ার সীোহীন্ শবক্তসক িযিহার 
করসি হসি এিং িযবক্তেি এক অসাধারণ দৃিান্ত স্থাপন্ করসি হসি, যা প্রেসক অন্যরাও বশখসি এিং কলযাণেবেি 
হসি পাসরন্।” 

সভার প্রশষাংসশ, হুযূর আকদাসসক েশ্ন করা হয়, যখন্ বিবন্ িাে বিসলন্ িখন্ িার প্রকা  কেতসক্ষে িা প্রকা  প্রপশা 
অিলম্বসন্র আকাঙ্ক্ষা বিল। 

উত্তসর, হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) িসলন্: 

“আবে যা হসি প্র সয়বিলাে িা আবে হসি পাবর বন্, আর আবে এেন্ এক অিস্থাসন্ এসস উপন্ীি হসয়বি, যার জন্য 
আোর প্রকান্ িযবক্তেি আকাঙ্ক্ষা বিল ন্া।” 

 

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) আসরা িসলন্: 

“েেসে আবে বিজ্ঞাসন্ আ হী বিলাে আর প্রভসিবিলাে প্রয আবে হয়সিািা ব বকৎসাশাস্ত্র পেসি পাবর। িারপর আবে 
কৃবষ-অেতন্ীবি পেলাে আর প্রদায়া করলাে এিং অন্তসর এই অঙ্গীকার করলাে প্রয, যবদ আবে এে.এস-বস. পরীক্ষায় 
ভাসলা ন্ম্বর পাই িসি আবে আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রির জন্য জীিন্ উৎসেত (বযসন্দেী ওয়াক ফ) করসিা। এরপর, 
আোর বন্সজর পক্ষ প্রেসক প্রিেন্ প্রকাসন্া সবিযকাসরর প্র িা িাোই আল্লাহ্  আোসক েেে প্রেণীসি উত্তীণত হওয়ার 
প্রিৌবফক প্রদন্, আর িাই িখন্ আবে আোর জীিন্ উৎসসেতর অঙ্গীকার পূণত কবর।” 



 

হযরি বেযতা েসরূর আহেদ (আই.) আসরা িসলন্: 

“আোর েেে পদায়ন্ হসয়বিল ঘান্াসি, আর িার পরেুহূিত প্রেসক আল্লাহ্ িা’লা আোর আঙু্গল ধসরসিন্, আর 
আোসক এক অিস্থান্ প্রেসক আসরক অিস্থাসন্ বন্সয় প্রেসিন্, যার ওপর আোর প্রকান্ বন্য়ন্ত্রণ বিল ন্া। সুিরাং, 
আোসদর সকল সেসয় আল্লাহ্ র হািসক দৃঢ়ভাসি ধরার বিষয় েিযাশী ও সস ি হওয়া উব ি, এিং সকল বিষসয় 
িারঁই সাহাযয  াওয়া উব ি। যবদ প্রকউ আন্তবরকিার সাসে এেন্বে কসরন্, িসি বিবন্ স্বয়ং প্রসই িযবক্তর পে েদশতন্ 
কসরন্ এিং িার প্রখয়াল রাসখন্। বিসশষ কসর, আোসদর েুরব্বীেসণর জন্য আিশযক প্রয, িারা প্রযন্ প্রখাদার হািসক 
দৃঢ়ভাসি ধসরন্ এিং িার কাসি সাহাযয  ান্, প্রযন্ বিবন্ আোসদরসক প্রযখাসন্  ান্ এিং যা আোসদর জন্য ভাল েসন্ 
কসরন্ প্রসখাসন্ই বন্সয় যান্ এিং আোসদর েসধয প্রসই সকল গুণািলী সৃবি কসরন্ যা বিবন্ কােন্া কসরন্। এবেই 
আবশসেবেিসদর পদ্ধবি।” 

 


