
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৫ জানুয়াবি ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে সাক্ষানেি প্রসৌভাগ্য িাভ কিনিা 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে জামমানীি নিাগ্ে সদসযািৃন্দ  

  
হুযূি আকদানসি কানে োনদি (দীক্ষা গ্রহনেি) ঘটনা িেমনা কনি োাঁি বদক-বননদমশনা িাভ কিনিন  

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে নিদীবক্ষো নািীগ্ে 

৩ জানুয়াবি ২০২১ িাজনা ইমাইল্লাহ্  জামমানীি (আহমদীয়া মুসবিম নািী সংঘ) ২৫ জন নিদীবক্ষো সদসযাি সানে 
এক ভারু্ময়াি (অনিাইন) সভা কনিন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযিে 
বমযমা মসরূি আহমদ (আই.)।  

হুযূি আকদাস বটিনফানডমি ইসিামািানদ োাঁি কাযমািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি নিদীবক্ষোগ্ে 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে জামমাবনি সদি দিি বহনসনি িযিহৃে ফ্রাঙ্কফুনটমি িায়েুস সুিূহ কমনেক্স প্রেনক প্রযাগ্দান 
কনিন। 

পবিত্র কুিআন প্রেনক প্রেিাওয়াে ও এি অনুিানদি মাধযনম অনুষ্ঠান শুরু হয়। এি পনি হযিে মসীহ্ মওউদ (আ.) 
বিবখে একবট উদুম নযম (ধমমীয় কবিো) ও এি অনুিাদ পবিনিবশে হয়। 

সভাি িাবক সমনয়, েনেযক নিদীবক্ষো নািী বননজি পবির্য় প্রদন এিং হুযূি আকদানসি  সনে কো িনিন। োনদি 
প্রকউ প্রকউ েশ্ন কনিন এিং িাবকিা োনদি বননজনদি ঘটনা িেমনা কনিন প্রয, োিা প্রকন ইসিাম গ্রহে কনিন এিং 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রযাগ্দান কনিন। 

কনয়কজন নিদীবক্ষোনক হুযূি আকদাস বজজ্ঞাসা কনিন, োিা বক োনদি পবিিাি ও িৃহত্তি সমানজি পক্ষ প্রেনক 
আসা কষ্ট-কাবিনয এিং ধমমীয় বিনিাবধো সহয কিাি জনয েস্তুে? োিা সিাই িনিন প্রয, োনদি ঈমান িক্ষাি খাবেনি 
প্রয-প্রকাননা ধিননি েযাগ্ স্বীকাি কিনে োিা েস্তুে। োনদি ধািািাবহক আধযাবিক উন্নবেি জনয োিা হুযূি 
আকদানসি কানে প্রদায়াি আনিদন কনিন। 

 



 

 

নিদীবক্ষোনদি মনধয প্রেনক একজন িেমনা কনিন প্রয, বেবন বশখ পটভূবম প্রেনক এনসনেন এিং োি পবিিাি োি 
িয়আপ্রেি বিরুনে বেি এিং োিা র্ায় বন প্রয, বেবন মাোয় ওড়না পবিধান করুন বকংিা ইসিাম র্র্মা করুন। 
োনদিনক জিাি প্রদওয়াি জনয বেবন হুযূি আকদানসি কানে বদক-বননদমশনা র্ান। 

উত্তনি হযিে বমযমা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন, 

“আপনাি পবিিািনক িিুন প্রয, ‘যেক্ষে পযমন্ত আমাি ধমমীয় বিষনয়ি সনে সম্পবকমে, আবম আমাি ধমম র্র্মা কিনিা, 
প্রযনহেু আবম সেয ধমম বহনসনি ইসিাম গ্রহে কনিবে।’ েনি, োনদি সনে কখনই েকম-বিেকম বকংিা ঝগ্ড়া কিাি 
প্রর্ষ্টা কিনিন না বকংিা প্রকাননাভানিই োনদি সনে বিিাদ িা িড়াই কিনিন না। োনদি েবে যোযে সম্মান েদশমন 
করুন, বিনশষভানি আপনাি বপো-মাোি েবে এিং আপনাি ভাই-প্রিাননদি সনেও সদয় আর্িে করুন। বকন্তু 
কখনই ইসিানমি বশক্ষা পবিেযাগ্ কিনিন না। োই, ইসিামী বশক্ষাি ওপি আমি কিনে োকুন এিং সিমশবিমান 
আল্লাহ্ ি বনকনট প্রদায়া করুন, বেবন প্রযন োনদি অন্তি ও মন-মানবসকো পবিিবেমে কনি প্রদন।” 

একজন আহমদী মুসবিম নািী, বযবন সম্প্রবে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রযাগ্ বদনয়নেন, বেবন োি আশঙ্কা েকাশ 
কনিন প্রয, জন্মগ্ে আহমদী মুসিমাননদি েুিনায় োি মানঝ হয়নোিা/সম্ভিে বকেুটা কমবে িনয়নে — এ িকম 
একবট মন্তনিযি জিানি, হযিে বমযমা মসরূি আহমদ (আই.) োনক আিািও আশ্বস্ত কনি িনিন প্রয, 

“েনেযক আহমদী মুসিমাননি মানঝ প্রকাননা না প্রকাননা দুিমিো আনে। আপনাি মানঝ প্রকাননা বকেুি অভাি আনে, 
এটা মনন কিনিন না। প্রকাননা প্রকাননা জন্মগ্ে আহমদী মুসিমাননি প্রর্নয় এমনবক আপবন হয়নোিা উৎকৃষ্টেি।” 

দদবনক পাাঁর্ প্রিিা নামানয কীভানি মননানযাগ্ িৃবে কিা যায়, এ িকম একবট েনশ্নি জিানি হযিে বমযমা মসরূি 
আহমদ (আই.) নবসহে কনিন প্রয, নামানযি মানঝ সূিা ফানেহা, যা বকনা পবিত্র কুিআন শিীনফি েেম সূিা, পাি 
কিাি সমনয়, োনদি উবর্ে িািিাি “ইয়যাকা না‘িুদু ওয়া ইয়যাকা নাসো‘ঈন” (আমিা প্রোমািই ইিাদে কবি এিং 
প্রোমািই বনকট সাহাযয োেমনা কবি) এিং “ইহবদনাস্ বসিাত্বাি মুসো‘কীম” (আমানদিনক েুবম সিি-সুদৃঢ় পনে 
পবির্াবিে কনিা) অংশগুনিা পাি কিা। 

আনিক িযবি েশ্ন কনিন স্বপ্ন সম্পনকম। বেবন জাননে র্ান প্রয, স্বপ্ন শুধুমাত্র কািও অিনর্েন মননি েবেফিন নাবক 
প্রসটা সবেযকানিি স্বপ্ন— এটা কীভানি প্রিাঝা যানি? এি জিানি হুযূি আকদাস িনিন প্রয, যবদও অিনর্েন মন ও 
দদনবন্দন জীিননি অবভজ্ঞো প্রেনক উৎসাবিে িহু স্বপ্ন িনয়নে, েোবপ, বযবন স্বপ্ন প্রদনখন োি ওপনি বকেু বকেু 



 

স্বনপ্নি অননক প্রিবশ প্রজািানিা েভাি োনক। হুযূি আকদাস িনিন, িয়আেকািীিা যবদ এ ধিননি প্রকাননা স্বপ্ন 
প্রদনখন, প্রযখানন োিা অনুভি কনিন প্রয োি গ্ভীি অেম িনয়নে, েনি োনদি উবর্ে প্রসই স্বপ্ন হুযূনিি কানে বকংিা 
োনদি আস্থাভাজন কািও কানে বিনখ পািাননা। 

একজন িয়আেকািী িনিন প্রয, প্রকাবভড-১৯-জবনে বননষধাজ্ঞাসমূনহি কািনে নিদীবক্ষেিা মসবজনদি পবিনিশ প্রেনক 
উপকৃে হনে পািনে না, প্রযগুনিা িেমমানন িন্ধ িনয়নে। বেবন জাননে র্ান প্রয, িাবড়নে োিা কীভানি একবট ইসিামী 
পবিনিশ দেবি কিনে পানিন, প্রযখানন োিা পবিিানিি অমুসবিম সদসযনদি সনে িসিাস কনিন। 

 

এই েনশ্নি জিানি হযিে বমযমা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন প্রয, বখিাফনেি সনে সংযুি োকাি এিং কািও 
আধযাবিক ও ধমমীয় জ্ঞান িৃবে কিাি সুনযাগ্ এনন বদনয়নে আধুবনক েযুবি। উদাহিেস্বরূপ, আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রেি বটবভ র্যাননি এমবটএ ইন্টািনযাশনাি িযাপকভানি সহজিভয। আি োই হুযূি আকদাস িনিন, জ্ঞান িৃবে 
কিাি জনয োনদি উবর্ে এই র্যাননিবটি অনুষ্ঠানগুনিা প্রদখা এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি ওনয়িসাইটগুনিা 
বভবজট কিা। বেবন অনযানয আহমদী মুসিমাননি সনে বনয়বমে প্রযাগ্ানযাগ্ িক্ষা কিাি, জ্ঞাননি বিবভন্ন বিষয় আদান-
েদান কিাি এিং োনদি সনে বনয়বমে আিাপর্াবিোি পিামশম প্রদন। 

একজন নািী িনিন, িয়াে গ্রহনেি পূনিমোি বিনয় হনয়নে এিং োি স্বামী এখনও অমুসবিম িনয়নে। হুযূি আকদাস 
যখন োনক বজজ্ঞাসা কনিন প্রয, স্বামীি সনে োি ভাি সম্পকম িনয়নে বকনা, বেবন িনিন, োি িয়আে-গ্রহনেি 
বিষয়বট োি স্বামী পেন্দ কনিন বন। েনি বেবন ইবেিার্ক আর্িে কিাি প্রর্ষ্টা কিনেন, প্রযন োি স্বামী োি এই 
বসোনন্তি প্রপেনন মেি প্রদখনে পায়। হুযূি আকদাস োনক পূনিমি মনোই এ কাজ র্াবিনয় প্রযনে িনিন এিং োি 
স্বামীও প্রযন োি মনো আহমদীয়াে গ্রহে কনি, প্রসজনয প্রদায়া কনিন। হুযূি িনিন, োি উবর্ে োি স্বামীনক আনগ্ি 
প্রর্নয়ও প্রিবশ ভািিাসা ও যত্ন প্রনওয়া, প্রযন এি ফনি বেবন োি স্ত্রীি ইসিাম গ্রহনেি ইবেিার্ক ফিাফি অনুভি 
কিনে পানিন। 

একবট কম-িয়সী বশশুি মা হযিে আকদাসনক বজজ্ঞাসা কনিন প্রয, কীভানি বেবন োি প্রমনয়ি োবিম-েিবিয়ে 
সুবনবিে কিনিন, যানে কনি প্রস িড় হনয় একজন বিশ্বস্ত আহমদী মুসিমানন পবিেে হয়। 

 



 

হযিে বমযমা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“আপবন স্বয়ং যবদ একজন উত্তম আহমদী মুসিমানন পবিেে হন, োহনি আপনাি প্রমনয়ও একজন উত্তম আহমদী 
মুসিমান হনিন ... োি জনয প্রদায়া করুন প্রযন আল্লাহ্ োনক ভাি কনিন। প্রস যখন ৭ িেি িয়নস উপনীে হনি, 
েখন োনকও আপনাি সনে নামানয দাাঁড়া কিান এিং োনক কুিআন পড়াননাি প্রর্ষ্টা করুন। োনক ইসিাম সম্পনকম 
অিবহে করুন, মহানিী (সা.)-প্রক প্রকন সিমনশষ (শিীয়েধািী) নিী বহনসি প্রেিে কিা হনিা এিং বেবন (সা.) 
কীভানি ইসিানমি ের্াি ও েসাি কনিন এিং োি পনি, োাঁি ভবিষযদ্বােী অনুসানি েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-প্রক োাঁি 
েকৃে দাস বহনসনি পািাননা হয় — এসি সম্পনকমও অিবহে করুন। বেবন আিািও িযাখযা কনিন প্রয, ইসিানমি 
েকৃে বশক্ষা অনুসানি আল্লাহ্ ি হক (অবধকাি) ও িান্দাি হক পূেম কিা েনয়াজন। ইসিানমি প্রোট প্রোট সহজনিাধয 
বদকগুনিা আপনাি প্রমনয়নক প্রশখাননা উবর্ে। োনক ইিাদে ও কনিমা (ধমম-বিশ্বানসি প্রঘাষো) বশখান এিং আপনাি 
বননজি ভাি উদাহিে োি সামনন েদশমন করুন এিং োি সনে দয়াপূেম আর্িে করুন এিং োনক ধমমীয় ও 
মেিময় বিষয়গুনিাি সম্পনকম িিুন। এভানি োি োবিম-েিবিয়ে সনিমাত্তম উপানয় কিা সম্ভি।” 


