
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৩ প্রে ২০২১ 

 

আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
েজবিস আেফািুি আহেদীয়া যুক্তরানজযর উত্তরাঞ্চনির সদসযিৃন্দ  

  

“যবদ প্রোোর আচার-িযিহার ভানিা হয়, েনি োেুষ প্রোোর েবে আকৃষ্ট হনি আর এভানি প্রিবি োেুনষর 
সানে প্রোোর িনু্ধত্ব হনি।” – হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) 

১ প্রে ২০২১ েজবিস আেফািুি আহেদীয়া যুক্তরানজযর উত্তরাঞ্চনির ১৩-১৫ িছর িয়সী সদসযনদর সানে এক 
ভাচুযয়াি (অেিাইে) সভা কনরে আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চে খিীফােুি েসীহ্  হযরে বেযযা 
েসরূর আহেদ (আই.)।  

হুযূর আকদাস বিিনফানডযর ইসিাোিানদ োাঁর কাযযািয় প্রেনক এ ভাচুযয়াি সভার সভাপবেত্ব কনরে আর েজবিস 
আেফািুি আহ্ েদীয়ার ৭৭ জে আেফাি েযােনচস্টানরর দারুি আোে েসবজদ প্রেনক প্রযাগ্দাে কনরে।  

পবিত্র কুরআে প্রেনক প্রেিাওয়ােসহ বকছু আেুষ্ঠাবেকোর পর েজবিস আেফািুি আহেদীয়ার সদসযগ্ণ হুযূর 
আকদানসর কানছ ধেয ও সেসােবয়ক বিষয়াবদ সম্পনকয োনদর বিবভন্ন েশ্ন উপস্থাপনের সুনযাগ্ পাে। 

সভায় প্রযাগ্দােকারী আেফানির একজে হুযূর আকদানসর কানছ জােনে চাে, যুগ্-খিীফার দাবয়ত্ব কবিে বকো এিং 
এর সিনচনয় দুরূহ বদক প্রকােবি। 

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“খিীফার কাজ সি সেয়ই দুরূহ, প্রকেো যখে েুবে অেুধািে করনি প্রয, েুবে যা-ই করনছা, প্রোোর সকি কাজ ও 
প্রোোর ওপর অবপযে সকি দাবয়ত্ব, োর জেয প্রোোনক সরাসবর আল্লাহ্ র কানছ জিািবদবহ করনে হনি; েখে যবদ 



 

প্রোোর েনধয প্রখাদাভীবে োনক, েনি েবেবি অবেক্রান্ত েুহূেয প্রোোনক প্রখাদাভীরুোয় আনরা অগ্রসর করা উবচে, 
আর এিা একিা িড় চযানিঞ্জ।” 

আনরকজে বিশু হুযূর আকদানসর কানছ জােনে চাে, যখে োরা েসবজনদ প্রযনে পারনছ ো িা পূনিযর েযায় 
আেফানির বিবভন্ন অেুষ্ঠানে প্রযাগ্দাে করনে পারনছ ো, েখে বিশ্বজেীে এ েহাোরীর সানে সংবিষ্ট জীিনের 
িাোনপানড়ে ও অেযােয চযানিনঞ্জর সানে বিশুরা োেবসকভানি কীভানি খাপ খাওয়ানে পানর।  

হুযূর আকদাস িনিে প্রয, বিশুনদর জেয কেযকাণ্ড একিা বেবদযষ্ট পযযায় পযযন্ত পুেরায় চািু হনয়নছ, প্রযখানে োরা এখে 
সু্কনি প্রযনে পারনছ। হুযূর আকদাস িনিে প্রয, সু্কনি বফরনে পারািা বিশুনদর েনধয অবস্থরো ও উনেগ্ হ্রানসর কারণ 
হওয়া উবচে। 

হুযূর আকদাস েজবিস আেফািুি আহেদীয়ার সদসযনদর উৎসাবহে কনরে, োরা প্রযে সু্কনির সেনয়র িাইনর োনদর 
প্রযনকানো অবেবরক্ত সেয় ইবেিাচক এিং বিক্ষােূিকভানি িযিহার কনর। বেবে িনিে প্রয, োনদর বেয়বেে, বিনিষ 
কনর েসীহ্ েওউদ (আ.)-এর িইনয়র, পািাভযাস োকা উবচে। 

সু্কনির পনরর সেয় কািানোর সনিযাত্তে উপায় িণযো করনে বগ্নয়, হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“প্রোোর সেয় কািানোর সনিযাত্তে উপায় এই প্রয, প্রহােওয়াকয প্রিষ করার পর, বকছু সেয় েসীহ্  েওউদ (আ.)-এর 
িই এিং আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের অেযােয সাবহেয পানি িযয় কনরা। এভানি প্রোোর ধেযীয় জ্ঞাে ও েজ্ঞা িৃবি 
করনে সেেয হনি, আর এর পািাপাবি প্রোোর ঈোেও িৃবি পানি।” 

হুযূর আকদাসনক েশ্ন করা হয়, োাঁর বেজ সন্তাোবদ যখে প্রছাি বছনিে েখে োনদর নেবেক েবিক্ষণ ও পে 
েদিযনের জেয বেবে কীভানি প্রচষ্টা করনেে।  

উত্তনর, হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“আোর েনে হয়, আোর প্রচনয়, আোর সন্তােনদর ো োনদর চবরত্র গ্িনে েুখয ভূবেকা পািে কনরনছে।” 



 

 

 

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“সনিযাত্তে পিবে এই প্রয, সন্তােনদর সােনে বপোনদর বেজ দৃষ্টান্ত স্থাপে করনে হনি। যবদ িািারা নদবেক পাাঁচ 
প্রিিার োোয আদায় কনরে, োরা োনদর সন্তােনদরনকও নদবেক পাাঁচ প্রিিার োোয পড়ার জেয িিনে পানরে; আর 
সন্তােনদর োনে িৃঙ্খিানিাধ সৃবষ্টর জেয সনিযাত্তে উপায় হি পাাঁচ প্রিিার োোনযর অভযাস। োহনি, িািা যখে 
েবেবদে পবিত্র কুরআে প্রেিাওয়াে এিং পাি করনিে, েখে সন্তানেরা জােনি প্রয োনদর িািা এিা করনছে, 
সুেরাং োনদরও ো করা উবচে। আর যবদ ঘনরর েনধয পবরনিি ভানিা োনক আর বপো-োো প্রসৌহানদযর সানে িাস 
কনর — ঘনর প্রকাে েগ্ড়া িা বচৎকার িা কান্না ো োনক — সন্তােরাও উত্তে বিক্ষা িাভ করনি। সুেরাং, একবদে, 
যখে েুবে িািা হনি েখে এই বেনদযিো অেুসরনণর প্রচষ্টা করনি।” 

আনরকজে বেফি হুযূর আকদাসনক েশ্ন কনরে, একজে দৃষ্টান্ত স্থাপেকারী বেফনির নিবিষ্টয কী হওয়া উবচে আর 
কীভানি োর পনক্ষ আহেদীয়া েুসবিে জাো’ে এিং আহেদীয়া প্রখিাফনের প্রসিা করা সম্ভি। 

এক বিস্তাবরে উত্তর বদনে বগ্নয়, হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“একজে অেুকরণীয় বেফনির পাাঁচ ওয়ানক্তর োোনয অেযন্ত বেয়বেে এিং সেয়ােুিেযী হওয়া উবচে। দি িছর িয়স 
হনয় প্রগ্নি, পাাঁচ প্রিিার োোয ফরয হনয় যায়, আর সম্ভি হনি এই োোযগুনিা িা-জাোে আদায় করা উবচে — 
যবদ েুবে েসবজনদর কাছাকাবছ িাস কনরা। এরপর েবেবদে এক িা দুই রুকু িা প্রকাে প্রছাি অংি হনিও কুরআে 
প্রেিাওয়াে কনরা।” 

হুযূর আকদাস এ বিষনয়র উপরও প্রজার প্রদে প্রয, এক আহেদী বিশু বহনসনি োনদর উচ্চ নেবেকোর দৃষ্টান্ত স্থাপে 
করা আিিযক। 

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 



 

 

“একজে অেুকরণীয় বেফিনক নেবেকভানি উন্নে োনের এিং আচার-আচরনণ ভদ্র হনে হনি। যখে েুবে সু্কনি 
যানি, ছাত্ররা প্রযে জানে প্রয, এই প্রছনিবি অেযন্ত ভদ্র আর োই োর সােনে আোনদরনক খুি সেকয হনে হনি; প্রস 
এেে োেুষ, প্রয েন্দ কানজ বেনজনক যুক্ত কনর ো। সুেরাং, োর সােনে আসার সেয় আোনদর খুি সািধাে হওয়া 
উবচে। যখে োরা প্রোোর সনে কো িিনি, যবদ োরা প্রোংরা ভাষাও িযিহার কনর, েিুও েুবে প্রকিি োনদরনক 
পাি কাবিনয় চনি এনসা। আর োনদরনক িি, ‘এ রকে ভাষায় উত্তর প্রদওয়া আোর ধেযীয় বিক্ষার পবরপন্থী।’ ” 

একজে অেুকরণীয় বেফনির গুণািিী সম্পনকয আনরা বিস্তাবরে আনিাচো করনে বগ্নয়, হযরে বেযযা েসরূর আহেদ 
(আই.) িনিে: 

“প্রোোর বিক্ষকনদরনক সম্মাে করনি। প্রোোর বপো-োোর কো প্রেনে চিনি, আর সি সেয় ভািনি প্রয, প্রোোর 
বপো-োো প্রোোনক যাই িনিে, ো প্রোোরই কিযানণর জেয; আর কখনো ভািনি ো প্রয, োরা প্রোোনক প্রোোর 
অবধকার প্রেনক িবঞ্চে করার প্রচষ্টা করনছে িা োরা প্রোোর েবে যত্নিীি েে। … যবদ েুবে বচন্তা কনরা প্রয, োরা 
প্রোোর েবে যত্নিীি, োহনি েুবেও োনদর োেয কনর চিনি।” 

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“যখে সু্কি প্রেনক বফনর আসনি, েখে বেনজর প্রহােওয়াকয করার িযাপানর বেয়োেুিেযী োকনি, আর সি সেয় 
প্রোোর ধেযীয় জ্ঞাে িৃবির জেয বকছু ধেযীয় সাবহেয পাি করার প্রচষ্টা করনি। এভানি, েুবে বেনজনক এক পূণযাে 
বেফনি পবরণে করার প্রচষ্টা করনি। সেনয়র সানে সানে, প্রোোর জ্ঞাে ও েজ্ঞা িৃবি করনি। এভানি, েুবে 
আহেদীয়া েুসবিে জাো’ে েো বখিাফনের সনিযাত্তে প্রসিা করনে সেেয হনি।”  

একজে বেফি হুযূর আকদাসনক েশ্ন কনরে, ঈনদর বদনে োাঁর রুবিে কী হনয় োনক। উত্তনর হুযূর আকদাস িনিে 
প্রয, ঈনদর োোনযর পূনিয বেবে খুেিার েস্তুবেনে সেয় িযয় কনরে আর খুেিার পনর হুযূর আকদাস োাঁর পবরিানরর 
সানে সাক্ষাৎ কনরে এিং বকছু সেয় অেযােযনদরনক প্রফানে ‘ঈদ েুিারক’-এর পয়গ্াে বদনে িযয় কনরে। এছাড়া, 
হুযূর আকদাস ঘণ্টাখানেক সেয় পাবরিাবরক সাক্ষাৎ এিং দুপুনরর খািানরর জেয িযয় কনরে। এরপর, হুযূর আকদাস 
োাঁর অবফনস বফনর আনসে এিং োাঁর বেয়বেে কাজ চাবিনয় যাে।  



 

হুযূর আকদাসনক েশ্ন করা হয়, েুসিোেগ্ণ প্রকে েহােিী (সা.)-এর ওপর দরূদ পনড়ে, আর প্রকেইিা আল্লাহ ্
ো’িার বেকি প্রদায়ার কিুবিয়ানের জেয দরূদ একবি োধযে।  

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“আল্লাহ্  ো’িা িনিে প্রয, েহােিী (সা.) একজে োেুষ, এিং বেবে প্রসই োেুষ যানক আবে পৃবেিীর অেয প্রযনকাে 
োেুনষর প্রচনয় প্রিবি ভানিািাবস। বেবে প্রোোনদর কানছ প্রিষ িরীয়ে — আল্লাহ্  ো’িার প্রিষ ধেযবিধাে — বেনয় 
এনসনছে। ... সুেরাং, এ কারনণ আল্লাহ্  ো’িা িনিে প্রয, প্রসই েহােিী (সা.)-এর েবে প্রোোনদর কৃেজ্ঞ োকা 
উবচে, বযবে প্রোোনদর বেকি এ ধেয বেনয় এনসনছে। আর এ কৃেজ্ঞো েকানির সনিযাত্তে োধযে হনিা দরূদ িরীফ 
পাি করা; প্রকেো আল্লাহ ্ ো’িা িনিে প্রয, প্রযনহেু এই িযবক্ত হনিে প্রসই িযবক্ত যানক বেবে ভানিািানসে, অেয 
সকনির প্রচনয় প্রিবি, অেয সকি েিীর প্রচনয় প্রিবি, সুেরাং, যখে প্রোেরা দরূদ পাি করনি, েখে আল্লাহ্ ও 
প্রোোনদর প্রদায়া শুেনিে।”  

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আনরা িনিে: 

“আল্লাহ্  ো’িা িনিে প্রয, েহােিী (সা.)-এর ওপর প্রোেরা দরূদ পড়নি, েনি োাঁনক অবেোেিীয় প্রকাে বকছু েনে 
করনি ো — বেবেও একজে োেুষ। … আেরা এ কো িবি ো প্রয, েহােিী (সা.) আোনদর পয়গ্ােনক (প্রখাদা 
ো’িার কানছ) প্রপৌঁনছ প্রদে। আেরা িবি প্রয, আল্লাহ্  ো’িা সরাসবর আোনদর কো শুনেে, বকন্তু একই সেনয় বেবে 
আোনদরনক িনিনছে, প্রযে আেরা েহােিী (সা.)-এর ওপর দরূদ পবড়, প্রকেো বেবে োাঁনক ভানিািানসে ...।” 

আনরকজে বেফি হুযূর আকদাসনক েশ্ন কনরে, োর পনর অেযােয োেুষনক কীভানি আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের 
পয়গ্ানের বদনক আকৃষ্ট করা সম্ভি। 

হযরে বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে: 

“েেে বিষয় হি প্রোোর িযিহার; যবদ প্রোোর িযিহার ভানিা হয়, োেুষ প্রোোর বদনক আকৃষ্ট হনি, আর এভানি 
েুবে প্রিবি োেুনষর সানে িনু্ধনত্বর সম্পকয গ্নড় েুিনে পারনি। যখে প্রোোর িনু্ধর সংখযা প্রিবি হনি, োরা প্রোোনক 
েশ্ন করনি, প্রকে েুবে অেযনদর প্রচনয় বভন্ন? েখে েুবে োনদর িিনে পানরা প্রয, ‘কারণ আবে ইসিানের েকৃে 
বিক্ষা অেুসরণ কবর।’ … সুেরাং, েখে োরা প্রোোনক ইসিাে সম্পনকয বিবভন্ন েশ্ন করনি, আর এভানি েুবে 
োনদর কানছ ইসিানের িাণী প্রপৌঁনছ বদনে পারনি। … অেএি, সনিযাত্তে উপায় হি োেুনষর সােনে প্রোোর উত্তে 
দৃষ্টান্ত স্থাপে কনরা। েখে োরাই প্রোোর বদনক আকৃষ্ট হনি।”  

 


