
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৪ বিসসম্বর ২০২০ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে ভারু্ুয়াি সভায়  
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করসিা িাজো ইমাইল্লাহ্ মবরশাস  

  

মবরশাসসর জেগণ িড় সংখ্যায় ইসিাম গ্রহণ করসি  
এমে আকাঙ্ক্ষা িযক্ত করসিে হযরে বমযাু মসরূর আহমদ (আই.) 

১২ বিসসম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খ্িীফােুি মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সাসে এক ভারু্ুয়াি (অেিাইে) আেুষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়ার সুসযাগ িাভ করসিা িাজো 
ইমাইল্লাহ্  (আহমদীয়া মুসবিম োরী সংঘ) মবরশাস-এর েযাশোি মজবিস-এ-আসমিা (জােীয় কাযুবেিুাহী পবরষদ)।  

হুযূর আকদাস যুক্তরাসজযর বিিসফাসিুর ইসিামািাসদ োাঁর কাযুািয় প্রেসক সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর আসমিার 
সদসযািৃন্দ প্ররাজ বহসি অিবিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে মবরশাসসর জােীয় সদর দির দারুস সািাম মসবজদ 
কম সেক্স প্রেসক প্রযাগদাে কসরে। 

পয়ষবি বমবেসির এ সভায়, আসমিার সদসযাগণ বেজ বেজ বিভাসগর কাসজর বরসপাি ুপ্রপশ করার এিং বিবভন্ন বিষসয় 
হুযূর আকদাসসর পরামশু ও বদকবেসদুশো িাসভর সুসযাগ পাে। 

হুযূর আকদাস িসিে, জােীয় িযিিাপোর জেয এবি আিশযক প্রয, োরা প্রযে িােীয় মজবিস-এ-আসমিাগুসিার সাসে 
ঘবেষ্ঠ প্রযাগাসযাগ িজায় রাসখ্ এিং বেয়বমেভাসি োসদর কাসজর মূিযায়ে ও পরামশু বদসে োসক; প্রযে, োরা (িােীয় 
িযিিাপো) পবরপূণুভাসি উজ্জীবিে োসক এিং ইসিাসমর েকৃে বশক্ষার ের্াসর োসদর েয়াসস আসরা ভাসিাভাসি 
কাজ করসে পাসর। 



 

সভা র্িাকািীে, হুযূর আকদাস প্রমসয়সদর বশক্ষার গুরুত্ব সম্পসকু কো িসিে এিং োাঁর েেযাশা িযক্ত কসরে প্রয, 
মবরশাসসর বকছু আহমদী প্রমসয় বর্বকৎসাশাস্ত্র পসড় িাক্তার হসিে, প্রযে োরা মােিোর প্রসিা বেসয়াবজে হসে  
পাসরে। 

েিিীগ িা ের্ার সম্পসকু, হুযূর আকদাস িসিে প্রয, পুসরা মবরশাস জুসড় ইসিাসমর িাণীসক ছবড়সয় প্রদওয়ার জেয 
িাজো আসমিার িযিিাপোর েৎপর হওয়া উবর্ে। বেবে েেযাশা িযক্ত কসরে প্রয, আগামী িছরগুসিাসে অসেক িড় 
সংখ্যায় মবরশাসিাসী আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রযাগ বদসিে। 

সভার প্রশষাংসশ, হুযূর আকদাসসক েশ্ন করা হয়, িাজো ইমাইল্লাহ্ র িযিিাপো এিং একক পযুাসয় আহমদী বপো-
মাো কীভাসি বেজ সন্তােসদরসক সমাসজর প্রেবেিার্ক েভািসমূহ প্রেসক রক্ষা করসে পাসরে। 

উত্তসর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে: 

“যখ্ে এক বশশুর জন্ম হয়, োর িাে কাসে আযাে এিং িাম কাসে েকিীর (ইকামে) পড়া হয়। এ বশক্ষার মাধযসম 
আল্লাহ্  আমাসদর জাোে প্রয, প্রকাে বশশুর এসকিাসর শশশি প্রেসকই োর শেবেক েবশক্ষণ শুরু হয়। সুেরাং, 
এসকিাসর শুরু প্রেসকই, আপোসদর বেসজসদর সন্তােসদরসক ভাসিািাসা ও যসের সাসে পে েদশেু ও বদকবেসদশুো 
েদাে করা উবর্ে এিং োসদর স্মরণ করাসো উবর্ে প্রয, োরা আহমদী মুসিমাে, আর োই োসদর সিদুা বেসজসদর 
ধমসুক শ্রদ্ধা ও সম্মাে করা উবর্ে।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে: 

“৫ িা ৬ িছর িয়সস, আপোসদর সন্তােসদর বদসে একিার োমাসয উৎসাবহে করা উবর্ে আর, একই সাসে 
আপোরা যখ্ে বেসজরা োমায পসড়ে েখ্ে মাসে মসধয সন্তােসক বেসজর পাসশ দাাঁড় কবরসয় আপোসদরসক অেুসরণ 
করসে িিসে পাসরে। এরপর, ৭ প্রেসক ১০ িছর িয়সসর মসধয আপোসদর সন্তােসদর বদসে অন্তে বেে-র্ার প্রিিা 
োমায পড়সে উৎসাবহে করা উবর্ে। ১০ িছর িয়স প্রেসক, সন্তাসের প্রজসে যাওয়া উবর্ে প্রয, োসদর জেয েবেবদে 
পাাঁর্ প্রিিার েবেবি োমায আদায় করা আিশযক। আর োসদরসক আপোসদর স্মরণ কবরসয় প্রযসে হসি প্রয, আহমদী 
মুসিমাে বহসসসি অিশযই োসদরসক পবিত্র কুরআে এিং মহােিী (সা.)-এর েবেবি আসদশ-বেসষধ প্রমসে র্িসে 
হসি। বেজ সন্তােসদর েবে আপোসদর অিশযই মমো পূণ ুআর্রণ করসে হসি, প্রযে োরা অেুভি করসে পাসর প্রয 
োসদর বপোমাো োসদর কাসছ যা বকছুই করুক ো প্রকে, ো োসদরই কিযাসণর জেয।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে: 

“একই সমসয়, বপো ও মাো উভসয়র বেজ দৃষ্টান্তও অেযন্ত গুরুত্বপূণ।ু বপো-মাো বহসসসি যবদ আপোরা বেজ 
সন্তােসদর েবে ভাসিা আর্রণ ো কসরে এিং অেযােয মােুসষর েবে আপোসদর আর্রণও যবদ ভাসিা ো হয়, আর 
যবদ ঘসর স্বামী ও স্ত্রী বহসসসি আপোসদর আর্রণ ভাসিা ো হয়, েসি এবি আপোসদর সন্তােসদর ঈমােসক েভাবিে 
করসি এিং এর ওপর এক প্রেবেিার্ক েভাি রাখ্সি। সুেরাং আপোসদরসক অিশযই আপোসদর সন্তােসদর জেয 
এক ইবেিার্ক িযবক্তগে দৃষ্টান্ত িাপে করসে হসি এিং ইসিাসমর বশক্ষা অেুসাসর বেজ জীিে যাপে করসে হসি। 
যবদ আপোরা এভাসি বেজ সন্তােসদর েবশবক্ষে কসরে, েসি োরা িৃহত্তর পবরমণ্ডি ও সমাসজর ক্ষবেকর বদকগুসিা 
দ্বারা কম েভাবিে হসি, ইেশাআল্লাহ্ ।”  

 


