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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
মজবিস আেফািুি আহমদীয়া যুক্তরানের সদসযিৃন্দ  

  
সমানজর েরুণ েজনের ওপর েভাি বিস্তারকারী সমসামবয়ক বিবভন্ন সমসযািিীর বিষনয় বদকবেনদচশো 

েদাে করনিে হুযূর আকদাস 
 

২৮ মার্চ ২০২১ মজবিস আেফািুি আহমদীয়া যুক্তরানের ১০-১৫ িছর িয়সী সদসযনদর সানে এক ভারু্চয়াি 
(অেিাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর 
আহমদ (আই.)।  

হুযূর আকদাস বিিনফানডচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর মজবিস আেফািুি 
আহমদীয়া সদসযিৃন্দ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে যুক্তরানের জােীয় সদর দির বহনসনি িযিহৃে বসিভার বরিং, 
প্রমবরিযানের িায়েুর রহমাে মসবজনদ সমনিে হে। 

পবিত্র কুরআে প্রেনক প্রেিাওয়ােসহ বকছু আেুষ্ঠাবেকোর পর মজবিস আেফািুি আহমদীয়ার সদসযগ্ণ হুযূর 
আকদানসর কানছ ধমচ ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পনকচ োনদর বিবভন্ন েশ্ন উপস্থাপনের সুনযাগ্ পাে। 

হুযূর আকদাসনক েশ্ন করা হয় প্রয, প্রখাদা ো’িার কানছ প্রকাে পদ্ধবেনে প্রকানো িযবক্ত প্রদায়া করনি োর প্রদায়া 
আল্লাহ ো’িার কানছ গ্রহণীয় হনি। 

উত্তনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) স্বয়িং আমানদরনক প্রদায়ার পদ্ধবে এই বশবখনয়নছে প্রয, প্রদায়ার শুরুনে েেনম মহােিী 
হযরে মুহাম্মদ (সা.) এর উপর দরূদ পাঠ করনি। … মহােিী (সা.) এর হাদীনস িবণচে আনছ প্রয, প্রদায়ার সানে যবদ 



 

দরূদ পাঠ ো করা হয় েনি প্রোমানদর প্রদায়াসমূহ আকানশ ঝুিন্ত অিস্থায় প্রেনক যায়। সুেরািং আল্লাহ ো’িার কানছ 
গ্রহণীয়োর জেয সিনর্নয় ভাি পদ্ধবে এই প্রয, সিচেেম দরূদ পাঠ করনি, এিিং এর পনর িাবক যা বকছু 
পেবেনদচশো িা আল্লাহর সাহানযযর জেয প্রদায়া করনি।”  

এক প্রছনি, প্রয পবিত্র কুরআে বহফ য করবছি, েশ্ন কনর প্রয ওয়াকনফ েও বহনসনি এিিং পরিেচীনে পবিত্র কুরআনের 
একজে হানফয বহনসনি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের উত্তম প্রসিা কীভানি োর পনক্ষ করা সম্ভি।  

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“পবিত্র কুরআে আল্লাহ্ ো’িার কািাম আর োই, এবি মুখস্থ করার মাধযনম প্রোমার প্রমধাগ্ে প্রযাগ্যোর উন্নবে হনি 
এিিং েুবম েজ্ঞা ও জ্ঞাে িাভ করনি। োই প্রোমার পবিত্র কুরআে বহফ য করা জাবর রাখা উবর্ে, আর মুখস্থ করার 
পাশাপাবশ প্রোমার উবর্ে এর অেুিাদ প্রশখা এিিং এর অেচ অেুধািনের প্রর্ষ্টা করা।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিে: 

“প্রযভানি আবম িনিবছ, যখে কুরআে কুরআে বহফ য করনি েখে এবি প্রোমার েজ্ঞা িৃবদ্ধর কারণ হনি। েনি শেচ 
এই প্রয, আল্লাহ্ র সন্তুবষ্ট অজচনের উনেনশয এিিং আল্লাহ্ র বকোনির জ্ঞাে অজচনের উনেনশয েুবম এবি মুখস্থ করনি। 
সুেরািং, একবদনক আল্লাহ্  ো’িা প্রোমার উপর সন্তুষ্ট হনিে, এিিং অপরবদনক, প্রোমার জ্ঞাে এিিং উপিবি আরও 
েসাবরে হনি। আর যখে প্রোমার জ্ঞাে ও েজ্ঞা িৃবদ্ধ পানি, স্বাভাবিকভানিই েুবম আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের জেয 
কিযাণকর এক সম্পনদ পবরণে হনি। সুেরািং, েুবম প্রযখানেই প্রসিা েদাে কনরা ো প্রকে, আর প্রয বশক্ষাই িাভ 
কনরা ো প্রকে, পবিত্র কুরআে বহফ য করনি েুবম আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের জেয এক অবে উত্তম সম্পনদ 
পবরণে হনি।”  

আনরকজে অিংশগ্রহণকারী েশ্ন কনরে প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের খিীফাগ্ণ এিিং মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর 
পাগ্বি এিিং প্রশরওয়াবে পরার োৎপযচ কী?  



 

 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“মসীহ্  মওউদ (আ.) যখে জীবিে বছনিে, প্রস যুনগ্ পাগ্বি পরার একবি রীবে বছি। আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের 
খিীফাগ্ণ প্রসই রীবেনক িজায় রাখার জেয পাগ্বি পবরধাে কনর োনকে। এ পাগ্বির বিনশষ প্রকাে োৎপযচ প্রেই; 
প্রকিি এ ছািা প্রয, মসীহ্  মওউদ (আ.)-ও পাগ্বি পরনেে।”  

প্রশরওয়াবে পরা সম্পনকচ, হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আনরকবি বিষয় যা প্রোমার স্মরণ রাখা উবর্ৎ ো এই প্রয, মসীহ্  মওউদ (আ.) এিিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের 
েেম ও বিেীয় খিীফা কখনো প্রশরওয়াবে পনরে বে। িরিং োরা িিং প্রকাি পরনেে। প্রশরওয়াবে পরার বিষয়িা প্রকাে 
রীবে েয়, েনি এবি একবি উত্তম এিিং যোযে প্রপাশাক যা সািওয়ার কাবমনজর (িািংিায় যা কািুিী প্রসি িনি 
পবরবর্ে) সনে ভানিা মাোয় আর এ কারনণই আমরা এবি পনর োবক।”  

আনরক বশশু েশ্ন কনর, কানরা হৃদয় অেয সিবকছুর উপনর আল্লাহ্ ো’িা এিিং মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ভানিািাসা িািে করার জেয কী কী িযিহাবরক পদনক্ষপ প্রেওয়া উবর্ে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“প্রযভানি আবম ইবেমনধযই িনিবছ, যবদ প্রোমরা র্াও প্রয প্রোমানদর প্রদায়া কিুি প্রহাক, প্রোমানদর উবর্ে হনি মহােিী 
হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ করা। উপরন্তু, আল্লাহ্ ো’িা এিিং মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ভানিািাসা িানভর জেয প্রোমার উবর্ে পবিত্র কুরআনে িবণচে আল্লাহ্ ো’িার সকি আনদশ পািে করা।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিে: 

“পবিত্র কুরআনে অনেক আনদশ-বেনষধ রনয়নছ, যার সিংখযা ৭০০ িা োরও অবধক। যবদ েুবম োর সিগুনিা মােয 
কনরা, েনি েুবম আল্লাহ্  ো’িার ভানিািাসা অজচে করনি। এবি হনিা একবি বিষয়। অপর অবে গুরুত্বপূণচ বিষয় এই 
প্রয, প্রোমানক অিশযই েবেবদনের পাাঁর্ প্রিিার োমায বেয়বমেভানি আদায় করনে হনি আর আল্লাহ্ ো’িার েবে পূণচ 
মনোবেনিশ করনে হনি। আল্লাহ্ ো’িার েবে এক গ্ভীর ভানিািাসায় প্রোমার োমায পবরপূণচ হনে হনি। … সুেরািং, 
পবিত্র কুরআনের বশক্ষা অেুযায়ী বেনজর জীিেনক সাজাও। এভানিই েুবম আল্লাহ্  ো’িা এিিং মহােিী হযরে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর ভানিািাসা িাভ করনে সক্ষম হনি।” 



 

 
আেফানির একজে হুযূর আকদাসনক েশ্ন কনর, হুযূর আকদাস োাঁর বিবভন্ন সভা ও েনশ্নাত্তর অেুষ্ঠানে এে েনশ্নর 
উত্তর বিস্তাবরেভানি প্রকমে কনর বদনে পানরে।  

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আবম প্রোমানদর কাছ প্রেনক অনেক বকছু বশনখ োবক। যখে প্রোমরা প্রকাে েশ্ন কনরা, েখে এর উত্তর কী হওয়া 
উবর্ে ো আমার মনে উদয় হয়। উপরন্তু, যবদ েুবম বেয়বমে পবিত্র কুরআে প্রেিাওয়াে কনরা, েনি এমে প্রিশ বকছু 
বিষয় োনক প্রযগুনিা পবিত্র কুরআনে িবণচে হওয়ার কারনণ সানে সানে মনে পনি। অেিা যবদ েুবম হাদীস পনিা, 
োহনি কখনো কখনো ওই বেবদচষ্ট বিষয় সম্পনকচ একবি হাদীস প্রোমার মনে পিনি, আর কখনোিা মসীহ্  
মওউদ (আ.)-এর প্রিখেীর মানঝ েনশ্নাত্তর সভায় উত্থাবপে েশ্নবির বিষনয় িযাখযা প্রেনক োকনি।”  

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিে: 

“কখনো কখনো যবদ আমার মনে হয় প্রয আমার পনক্ষ পবরপূণচ এিিং যোযেভানি েশ্নবির উত্তর প্রদয়া সম্ভি েয়, 
েখে আবম বিষয়বি সম্পনকচ আরও জাোর প্রর্ষ্টা কবর। আবম এনেও িবিে প্রিাধ কবর ো যবদ প্রকাে প্রছাট্ট বশশুও 
প্রকাে েশ্ন কনর োনক, আর আবম এর পূণচাে উত্তর বদনে অপারগ্ হই। েখে আবম িাবি বফনর বগ্নয় এ সিংক্রান্ত 
িইপত্র পনি উত্তর অেুসন্ধাে কবর এিিং সম্ভি হনি সবঠক উত্তর ডাকনযানগ্ েশ্নকারীনক অিবহে কবর।” 

জান্নাে প্রকাোয় - একজে এমে েশ্ন করনি, হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তনর িনিে: 

“পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ো'িা িনিনছে প্রয, ইহকানি এক জান্নাে রনয়নছ এিিং পরকানিও। জান্নাে কী? যখে েুবম 
ভানিা কাজ কনরা এিিং আল্লাহ্ ো’িার সন্তুবষ্ট িাভ কনরা, েখে আল্লাহ্ ো’িা এর যোযে েবেদাে প্রোমানক দাে 
কনরে, আর এভানি যখে েুবম প্রকাে সৎকমচ কনরা, ো প্রোমার জেয এক জান্নাে হনয় যায় …”  

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিে: 

“আল্লাহ্ ো’িা িনিে প্রয, সমস্ত আকাশ ও পৃবেিী িযাপী জান্নাে বিসৃ্তে। মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সাহািীগ্ণ েশ্ন কনরে প্রয, “যবদ সমস্ত আকাশ ও পৃবেিী িযাপী জান্নাে বিসৃ্তে হনয় োনক, েনি জাহান্নাম প্রকাোয়?” 
মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) উত্তর প্রদে, প্রযভানি বদে ও রাে হনয়নছ, প্রসভানিই জান্নাে ও জাহান্নামও রনয়নছ।” 

এক িািক হুযূর আকদাসনক েশ্ন কনর, একজে ভানিা ওয়াকনফ েও হওয়ার জেয োর কী করা উবর্ে। 



 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“প্রোমার পাাঁর্ প্রিিার োমায আদায় করা উবর্ে, পবিত্র কুরআে েবেবদে প্রেিাওয়াে করা উবর্ে আর সাধযােুসানর 
অেুধািে ও মুখস্থ করার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে। সৎকমচ করা উবর্ে। বেজ ভাই-প্রিাে এিিং সহপাঠী ও সু্কনির িনু্ধনদর 
সানে ভদ্র ও েম্র িযিহার করা উবর্ে।”   

আেফানির এক সদসয হুযূর আকদাসনক মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর জীিনের একবি ঘিো, যখে বেবে 
োনয়ফ োনমর একবি শহনর ধমচ ের্ার করনে বগ্নয় বছনিে, প্রস সম্পনকচ েশ্ন কনর। শহনরর েধােগ্ণ োাঁনক 
েেযাখযাে কনর এিিং বেষু্ঠরভানি োাঁর ওপর েস্তরাঘাে কনর। যখে মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) একবি িাগ্ানে 
বিশ্রাম বেবিনিে, এক বফবরশো উপবস্থে হনয় েশ্ন কনরে, বেবে এ শহর ধ্বিংস কনর বদনিে বকো, প্রকেো এর 
জেগ্ণ মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-প্রক বেদারুণ বেযচােে কনরনছ। 

প্রছনিবি হুযূর আকদানসর কানছ জােনে র্ায়, মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) প্রকে োনয়নফর জেগ্ণনক ধ্বিংস কনর 
বদনে বফবরশোনক বেনষধ কনরবছনিে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তনর িনিে: 

“এিা বছি মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর রহমে। আল্লাহ্ ো’িা পবিত্র কুরআনে মহােিী (সা.)-প্রক সমগ্র 
মােিজাবের জেয রহমে বহনসনি িণচো কনরনছে। ওই সমস্ত প্রিানকরা, যারা ইসিানমর বিনরাধী, োরা িনি প্রয, 
ইসিাম এক বেষু্ঠর ধমচ; বকন্তু, এই ঘিো েমাণ কনর প্রয, যারা োাঁর সানে বেমচম আর্রণ কনর ক্ষেবিক্ষে কনরনছ, 
এমেবক োনদর ওপরও বেবে েবেনশাধ বেনে েয়াসী হে বে। এবি েমাণ কনর োাঁর রহমে কে বিসৃ্তে বছি এিিং 
বেবে কে দয়ািু বছনিে।” 

ঘিোবির আনরকবি বদক েুনি ধনর, হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“উপরন্তু, মহােিী (সা.) বফবরশোনদরনক িনিবছনিে, ‘প্রোমরা অনপক্ষা কনরা, এরা যবদ আমানক গ্রহণ োও কনর, 
োনদর পরিেচী েজে আমানক গ্রহণ করনি।’ আর এবি বছি একবি ভবিষযৎিাণী এিিং এবি সেয েমাবণে হনয়বছি। 
মক্কা বিজনয়র পর, এ প্রিাকগুনিা ইসিাম গ্রহণ কনর। এখে েুবম প্রদখনি প্রয, এ সকি প্রিানকর িিংশধরগ্ণ 
মুসিমাে। সুেরািং, এবিই বছি ওই সকি মােুষনক ধ্বিংস ো করার উনেশয।” 

সভার সমাবি িনে, হুযূর আকদাস িনিে প্রয, যারা েশ্ন করার সুনযাগ্ পায় বে োরা োাঁনক বিখনে পানর, আর বেবে 
বিবখেভানি োনদর েনশ্নর উত্তর বদনিে।  


