
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৮ মার্চ ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভারু্চয়াি সভায়  
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করনিা মজবিস আেসারুল্লাহ্  অনেবিয়া 

 

“আমানদর দাবয়ত্ব হনে ইসিানমর িাণীর ের্ার করা এিং েনেেনকর কানে ো প্র ৌঁনে প্রদওয়া” 
— হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) 

৬ মার্চ ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও  ঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সানে এক ভারু্চয়াি (অেিাইে) আেুষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়ার সুনযাগ িাভ করনিা মজবিস 
আেসারুল্লাহ্  (আহমদীয়া মুসবিম িনয়ানজেষ্ঠ  ুরুষনদর অঙ্গ-সংগঠে) অনেবিয়া-এর েোশোি আনমিা (জােীয় 
কাযচবেিচাহী  বরষদ) এিং এর আঞ্চবিক প্রেেৃিৃন্দ। 

হুযূর আকদাস যুক্তরানজের বিিনফানডচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক সভার সভা বেত্ব কনরে, আর আনমিার 
সদসেিৃন্দ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে, অনেবিয়ার জােীয় সদর দির ওনয়স্টােচ বসডবের মাসচনডে  ানকচর িাইেুি 
হুদা মসবজদ কম নেক্স-এর বখিাফে হি প্রেনক প্রযাগদাে কনরে। 

৬৫ বমবেনির এ সভায়, উ বিে সকনিই হুযূনরর সনঙ্গ কো িিার সুনযাগ িাভ কনরে আর েোশোি মজবিনস 
আনমিার সদসেগণ বেজ বেজ বিভানগর কানজর বরন ািচ প্র শ করার এিং বিবভন্ন বিষনয় হুযূর আকদানসর  রামশচ ও 
বদকবেনদচশো িানভর সুনযাগ  াে। 

সভানে হুযূর আকদাস মজবিনস আেসারুল্লাহ্ র সদসেনদরনক দদবেক  াাঁর্ ওয়াক্ত োমানযর বিষনয় দৃবি েদানের 
েনয়াজেীয়োর েবে প্রজার প্রদে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আেসারনদর  রকাি বেনয় বর্বিে হওয়া উবর্ে এিং োনদর শেভাগ সদনসের দদবেক  াাঁর্ ওয়াক্ত োমায আদায় 
করা উবর্ে ... োনদর িয়স িৃবি  ানে আর োই োনদরনক অেেনদর প্রর্নয়ও প্রিবশ উবিগ্ন হওয়া উবর্ে। একদা 



 

একজে কবি িনিবেনিে, ‘সমনয়র  াবখ যে উাঁরু্নে উনে যায়, কারও িয়নসর োয়া েেই প্রোি হনে োনক।’ োই, 
যবদ এই বিষনয় বর্িা কনরে, এবি আ োর মনধে গভীর উনিগ ও েীব্র প্রিদোর অেুভূবে দেবর করা উবর্ে। অেএি, 
আেসারুল্লাহ্ সদসেনদরনক িিুে প্রয, অিে নে োনদর দদবেক  াাঁর্ ওয়াক্ত োমায আদায় করা উবর্ে এিং সম্ভি 
হনি ো িা-জামাে  ো উবর্ে। যবদ োনদর োমায প্রকন্দ্র িা মসবজদ দূনর অিবিে হয়, োহনি োনদর ঘনরই 
িা-জামাে োমায আদানয়র িেিিা গ্রহণ করা উবর্ে। এইভানি, োনদর  রিেচী েজন্ম  ে  ূেচভানিই বেনজনদর 
মনধে দদবেক  াাঁর্ ওয়াক্ত োমানযর গুরুত্ব ও োৎ যচ উ িবি করনি।” 

হুযূর আকদাস  বরিানরর সদসেনদর দেবেক েবশেনণর উন্নয়নের প্রেনে মজবিনস আেসারুল্লাহ্র সদসেনদর 
দাবয়নত্বর ও র আনরা আনিাক াে কনরে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে, 

“আেসারুল্লাহ্ সদসেনদরনক  বিে কুরআে প্রেিাওয়ানের অভোস করনে উৎসাবহে করা উবর্ে। োনদর বেনজনদর 
 বরিানরর বিনেষণ কনর প্রদখা উবর্ে প্রয, োনদর সিােরা  বিে কুরআে  াঠ এিং েবেবদনের োমায আদায় করনে 
বকো। এবিও মজবিস আেসারুল্লাহ্র সদসেনদর দাবয়নত্বর অংশ। একইভানি, েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-এর প্রিখেীর 
বকেু অংশ িা অেোেে ধমচীয় বশোর সারাংশ ঘনর বেয়বমে (দরস আকানর)  ানঠর বকেু িেিিা গ্রহণ করা উবর্ে।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে, 

“যেই আমরা েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-এর সময় প্রেনক দূনর সনর যাবে, েেই ভবিষেে েজনন্মর যোযে যত্ন প্রেওয়ার 
জেে আেসারুল্লাহ্র সদসেনদর কাাঁনধ েবশেনণর দাবয়ত্ব আরও ভারী হনয়  েনে। যবদ মজবিস আেসারুল্লাহ্ এ 
িো ানর যোযেভানি োনদর দাবয়ত্ব  ািে ো কনর, োহনি আগামী িেরগুনিানে আমানদর সদসেরা যনেই 
 াবেচিোয় বেমগ্ন হনয়  েনি, ো গুরুের সমসোিিীর সৃবি করনি।” 

সভার এই  যচানয়, হুযূর আকদাস প্রসনেিাবর ওয়াকার-এ-আমি (শ্রনমর মযচাদা)-প্রক বি ুি সংখোয় িৃে প্ররা নণর 
জেে প্রদশিো ী অবভযাে শুরু করার বেনদচশ প্রদে। হুযূর আকদাস িনিে প্রয, সাম্প্রবেক সমনয় অনেবিয়ার অনেক 
িে-জঙ্গি দািােনি (িুশফায়ানর) বিধ্বস্ত হনয়নে বিধায় গাে িাগানো বিনশষভানি গুরুত্ব ূণচ হনয়  নেনে। 

হুযূর আকদাস এোোও আেসার সদসেনদরনক োনদর  ানিের উন্নবেসাধে এিং একইসানে  বরনিনশর উন্নয়নের 
জেে সাইনকি র্ািানে উৎসাবহে করার  রামশচ বদনয়নেে। 



 

 
হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে, 

“আেসারুল্লাহ্র সদসেনদর সাইনকি িেিহানর উৎসাবহে করুে। অিে  ল্প দূরনত্ব োনদর গাবে, প্রমািরিাইক িা 
অেে বকেু িেিহার ো কনর সাইনকি িেিহার করা উবর্ে। োই সাইনকি িেিহার কনর  বরনিশ সুরোয় মজবিস 
আেসারুল্লাহ্রও ভূবমকা  ািে করা উবর্ে।” 

আহমদীনদর মনধে বিিাহ বিনেনদর হার কমানে মজবিনস আেসারুল্লাহ্র সদসেরা কী করনে  ানর, প্রস বিষনয় হুযূর 
আকদানসর কানে জােনে র্াে একজে অংশগ্রহণকারী। 

এর উত্তনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে, 

“অনেক বিিাহ বিনেনদর কারণ এই প্রয, একবদনক িস্তুিাদ এিং জাগবেকো বশকে গােনে, অ রবদনক দধযচ আর 
সহেশীিো  বরেেক্ত হনে।  ুরুষ এিং োরী উভনয়র িারাই প্রদাষ-ত্রুবি সম্পাবদে হয়।  াবেচিোর উ র োনদর 
ধমচবিশ্বাসনক োধােে প্রদওয়ার অঙ্গীকার করনিও, োরা মহােিী হযরে প্রমাহাম্মদ (সা.)-এর এই িক্তনিের েবে 
মনোনযাগ প্রদে ো প্রয, উ যুক্ত দিিাবহক সম্বন্ধ প্রখাাঁজার সমনয় োনদর সিচদাই িাবহেকো, শারীবরক প্রসৌন্দযচ এিং ধে-
সম্পনদর উ নর ধাবমচকোনক োধােে প্রদওয়া উবর্ে। যবদ োরা এিা মাোয় রানখে, োহনি সমসো কম হনি।” 

একজে বজজ্ঞাসা কনরে প্রয, বিনশ্বর উ র শাবস্ত প্রেনম আসা সনেও প্রকে  ৃবেিী েবেশ্রুে মসীনহর (আ.) িাণীর বদনক 
মনোনযাগ বদনে ো। 

এর উত্তনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে প্রয, “অেীনেও মােুষ েিীনদর িাণী অেুধািে করনে িেেচ 
হনয়বেি এিং োই োরা আল্লাহ্ ো‘িা কেৃচক শাবস্তোি হনয়বেি।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে, 

“েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.) বিনখনেে প্রয, যবদ মােুষ এই িাণীর েবে কণচ াে ো কনর, োহনি আল্লাহ্ ো‘িার শাবস্ত 
মােিজাবেনক েমাগেভানি আঘাে করনে োকনি এিং ো োনদরনক ধ্বংনসর বদনক ধাবিে করনি। েবেশ্রুে 
মসীহ্ (আ.) আরও িনিনেে প্রয, এবি  ুনরা ুবর আিবশেক েয় প্রয, ঐশী শাবস্ত রবহে করার জেে মােুষনক অিশেই 
ইসিাম এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’েনক মােনে হনি। িরং, মােুষ যবদ আল্লাহ্ ো‘িা এিং োাঁর সৃবির েবে 
দাবয়ত্ব ও কেচিে  ািে কনর এিং যবদ োরা অশািীেো ও  া সমূহ প্রেনক বিরে হয়, এমেবক প্রসনেনেও আল্লাহ্ 
ো‘িার রহমে  য়ং েকাবশে হনি এিং মােুষ রোোি হনি।” 



 

 
হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে, 

“সাম্প্রবেক অেীনে আবম বিশ্বনেোনদর কানে বর্বঠ বিনখবে, প্রযখানে আবম েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-এর প্রিখেীর উিৃবে 
বদনয় োনদরনক জাবেনয়বে প্রয, মােুষ যবদ আল্লাহ্ ও োাঁর সৃবির অবধকার  ূরনণর েবে মনোনযাগ ো প্রদয়, োহনি 
আল্লাহ্ ো‘িার শাবস্ত বে বেে হনি। এমেবক এখেও আ বে প্রদখনে  ানেে প্রয, যখে প্রকাবভড-১৯ এনসনে, 
অেিা যখে সুোবম, ঝে-ঝঞ্ঝা িা ভূবমকনম্পর মনো প্রকানো োকৃবেক বি যচয় ঘনি, েখে বকেু বকেু মােুষ ধনমচর 
েবে দ্রুেগবেনে ঝুাঁনক  নে এিং োরা প্রযভানি জানে প্রসভানিই োরা আল্লাহ্ নক ডাকনে োনক। োরা বেনজনদর 
সংস্কার সাধনের প্রর্িা করনে োনক, যানে োরা এনক অ নরর এিং আল্লাহ্র েবে অবধকার  ূরণ করনে  ানর। 
যা-ই প্রহাক, যখে শাবস্ত কনম যায়, োরা োনদর  ুরনো িস্তুিাদী জীিেধারায় বফনর যায়।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে, 

“ বিে কুরআনে এমে অিিার কো উনল্লখ করা হনয়নে প্রয, যখে প্রকানো জেনগাষ্ঠীর উ র শাবস্ত েদাে করা হয়, 
েখে োরা আল্লাহ্র কানে প্রদায়া এিং আহ্বাে জাোয় প্রয, যবদ বেবে দুনভচাগ দূর কনর প্রদে, োহনি োরা বেনজনদর 
সংনশাধে করনি। যা-ই প্রহাক, যখে শাবস্ত রবহে করা হয়, েখে োরা  ুেরায় িস্তুিানদ বিি হয়। এিাই িস্তুিাদী 
মােুনষর িেচমাে অিিা।  বরণানম, যবদ োরা এবদনক মনোনযাগ ো প্রদয়, আর উ িবি ো কনর, েনি োরা ধ্বংস 
হনয় যানি।  ূনিচও জাবেসমূহ ধ্বংস হনয় প্রগনে এিং এখে োরা আিার বিধ্বস্ত হনে হনে ধীনর ধীনর অদৃশে হনয় 
যানি, প্রযখানে ধাবমচকগণ েমাগে বেনজনদর সংনশাধে করনে োকনিে।” 

হুযূর আকদাস প্রজার বদনয় িনিে প্রয, আহমদীনদর অিশেই শাবি ূণচভানি ইসিানমর িাণীর ের্ার র্াবিনয় প্রযনে হনি। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আমানদর কাজ হনে মােুষনক সেকচ করা এিং ইসিানমর িাণী প্র ৌঁনে প্রদওয়া। আমানদর দাবয়ত্ব হনে ইসিানমর 
িাণীর ের্ার করা এিং েনেেক িেবক্তর কানে ো প্র ৌঁোনো। এর র, মােুষনক  ে-েদশচনের দাবয়ত্ব সিচশবক্তমাে 
আল্লাহ্র।  বরশ্রনমর মাধেনম আমানদর কাজ র্াবিনয় যাওয়া উবর্ে এিং এর মাধেনমই আমরা আমানদর িাধেিাধকো 
 ূরণ করনে  াবর। আমানদর এিাও প্রদায়া করা উবর্ে, প্রযে সিচশবক্তমাে আল্লাহ্ মােুষনক  ে-েদশচে কনরে এিং 
জাবেসমূহ প্রযে ধ্বংস-োি হওয়া প্রেনক রো-োি হয়। ... যবদ আমরা  বরশ্রম ও বেষ্ঠার সনঙ্গ আমানদর দাবয়ত্ব 
 ািে কবর, োহনি অেেনদর জেে আমানদরনক দায়ী করা হনি ো।” 


