
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৭ জুন ২০২১ 

‘নিীদের ভূবি’-র আহিেী িুসলিানদের সাদে ঐবিহাবসক সভা করদলন আহিেীয়া 
িুসবলি জািা’প্রির বিশ্ব-েধান 

  

“ইনশাআল্লাহ্  এক বেন আসদি , যখন িসীহ্  িওউে (আ.)-এর পিাকািদল িুসবলি উম্মাহ্  কািা শরীদে 
েদিশ করদি।” – হযরি বিয যা িসরূর আহিে (আই.) 

৫ জুন ২০২১ আহিেীয়া িুসবলি জািা’প্রির বিশ্ব-েধান ও পঞ্চি খলীোিুল িসীহ্  হযরি বিযযা িসরূর 
আহিে (আই.) আহিেীয়া িুসবলি জািা’ি কািািীর, হাইো-র পুরুষ সেসযদের সদে পঁয়ষবি বিবনদের এক ভারু্যয়াল 
(অনলাইন) সভায় সভাপবিত্ব কদরন। 

এবে বিল েেি উপলক্ষ প্রযখাদন পবিত্র ভূবির িানুষ কািািীর প্রেদক িহানিী হযরি িুহাম্মে (সা.)-এর েকৃি প্রসিক 
িসীহ্  িওউে (আ.)-এর েবিবনবধর সাদে এক সভায় বিবলি হওয়ার প্রসৌভাগ্য লাভ করদলন। এভাদি ‘নিীগ্দের 
ভূবি’ আদরা একিার এক নিীর খলীো দ্বারা সম্মাবনি হল।  

হুযূর আকোস বেলদোদডযর ইসলািািাদে িাঁর কাযযালয় প্রেদক এ সভার সভাপবিত্ব কদরন, আর কািািীদরর 
আহিেীগ্ে ১৯৩১ সাদল বনবিযি ঐবিহাবসক িাহিুে িসবজে প্রেদক প্রযাগ্োন কদরন। 

বকিু োেবিক উপস্থাপনার পর কািািীদরর আহিেীগ্ে হুযূর আকোসদক িাদের ধিয-বিশ্বাস ও সিসািবয়ক বিষয়াবে 
বনদয় প্রিশ বকিু েশ্ন করার সুদযাগ্ লাভ কদরন। 

এক িযবি আহিেীয়া িুসবলি জািা’ি কািািীর ২০২৮ সাদল এর শিিাবষযকী উেযাপন করদি একো উদল্লখ কদর, 
এ ঐবিহাবসক ক্রাবিলগ্নদক স্মরে ও উদ যাপন করার জনয সদিযাত্তি উপায় সম্পদকয হুযূর আকোদসর বেকবনদেযশনা 
কািনা কদরন। 



 

 

উত্তদর, হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“প্রকাদনা একবে বনবে যষ্ট িাবরদখর আগ্িন িা প্রকাদনা একবে সিয়কাল পূেয হওয়া বনদজ প্রেদক প্রকাদনা লক্ষয অজযদনর 
কারে হয় না … যখন প্রকাদনা একজন িহানিী হযরি িুহাম্মে (সা.)-প্রক প্রকয়ািি বেিস সম্পদকয েশ্ন কদরন, বি বন 
উত্তদর পাল্টা েশ্ন কদরন, ‘প্রসই বেদনর জনয িু বি কী েস্তুবি বনদয়দিা?’ সুিরাাং প্রকাদনা বকিুর গুরুত্ব, িার জনয কাদরা 
েস্তুবির ওপর বনভযর কদর। . . .” 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) আদরা িদলন: 

“আপনাদের শিিাবষযকী যি এবগ্দয় আদস, সিযেেি এিাং সিযাদে আপনাদের স্মরে রাখদি হদি প্রয, আপনারা প্রসই  
েবিশ্রুি িসীহ্  ও িাহ্ েী (আ.)-প্রক প্রিদনদিন, বযবন ইসলাদির েকৃি বশক্ষাদক পৃবেিীদি েবিষ্ঠ া করদি িহানিী  
হযরি িুহাম্মে (সা.)-এর ভবিষযদ্বােী অনুযায়ী এ যুদগ্ আগ্িন কদরদিন — আল্লাহ্  িা’লার প্রসই ভবিষযদ্বােী অনুযায়ী, 
যা পবিত্র কুরআদনও সাংরবক্ষি রদয়দি। আপনারা এ বিষয় বনদয় বর্িা কদরদিন এিাং অনুধািন কদরদিন প্রয, এই 
িসীহ্  এিাং িাহ্ েী (আ.)-প্রক আল্লাহ্  িা’লা িহানিী হযরি িুহাম্মে (সা.)-এর েকৃি প্রসিক বহদসদি প্রেরে কদরদিন, 
এিাং আপনারা িাদঁক েহে কদরদিন, আর এখন িারঁ বিশনদক আপনাদের এবগ্দয় বনদয় প্রযদি হদি। এর জনয িূল 
করেীয় হল বনদজদের িাদে প্রনক ও পবিত্র পবরিি যনসিূহ আনয়ন করা। ” 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) আদরা িদলন: 

“আপনারা যিই শিিাবষযকীর বনকে উপনীি হন, আপনাদের বনদজদেরদক েশ্ন করদি হদি, আপনাদের িদধয 
কিজন এিন যারা ইসলাদির েকৃি বশক্ষাদক (বনদজর জীিদন) অিলম্বন কদরদিন? আপনাদের িাদে কিজন 
রহিান প্রখাোর েকৃি িান্দায় পবরেি হদয়দিন? আপনাদের িাদে কিজন প্রখাো িা’লার ইিােদির সদিযাচ্চ িাদন 
উপনীি হদয় েরয নািাদযর পাশাপাবশ নেলসিূহ আোয়কারীদি পবরেি হদয়দিন? আপনাদের িাদে কিজন এিন 
আদিন যারা বনদজদের পবরিাদরর িাদে, বনদজদের স্বজনদের িাদে এিাং বনদজদের জাবির িাদে িসীহ্  িওউে  
(আ.)-এর িােী িব়িদয় প্রেওয়ার প্রকিল আকাঙ্ক্ষাই রাদখন না, িরাং, এর জনয েকৃিপদক্ষ প্রর্ষ্টা-সাংোি কদর োদকন? 
আপনাদের িদধয কিজন ননবিকিার সদিযাচ্চ িান িজায় রাদখন? আপনার িাদে কিজন বনদজদের পবরিাদরর িদধয  
শাবি, ভাদলািাসা, প্রসৌহাে যয এিাং েশািবর্ত্তিার পবরদিশ েবিষ্ঠা কদরদিন? আপনাদের িাদে কিজন এিন প্রয, িারা 
বনদজদের সিানদেরদক আহিেীয়াি িো েকৃি ইসলাদির বশক্ষায় আদলাবকি কদরদিন?” 

 



 

 
আদরা বিস্তাবরি আদলার্না করদি বগ্দয়, হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“সুিরাাং, এই হল আপনাদের শিিাবষযকীদক েকৃি অদেয উদ যাপন এিাং স্মরেীয় কদর রাখার কদয়কবে উপায়। আর 
প্রকিল যবে আপনারা এগুদলাদক পূেয কদরন অেিা এগুদলা পূেয করার জনয আিবরকভাদি প্রর্ষ্টারি োদকন, িাহদল 
এবে িলা যাদি প্রয, আপনারা শিিাবষযকী সদিযাত্তি উপায় উেযাপদনর প্রর্ষ্টা করদিন। আর যবে এবে না হদয় োদক ,  
িদি আপনাদের আগ্ািী সাি িিদর অিশযই আিবরক েয়াস েহে করদি হদি, এো বনবিি করার জনয প্রয, 
আপনারা ইসলাদির েকৃি বশক্ষা অিলম্বন ও অনুশীলন করদিন। উপরন্তু, সিিার সাদে িূলযায়ন করুন আপনাদের 
িাদে কিজন এিন আদিন যাদের বখলােদির সাদে এক েকৃি সম্পকয ও িন্ধন রদয়দি এিাং যারা আপনাদে র 
ধি যীয় অেীকারসিূহ পূেয করদিন।” 

হাইোদি িসিাসকারী একজন বেবলবস্তবন আদরকবে েশ্ন কদরন প্রয, একজন বেবলবস্তবন বহদসদি হাইোদি িসিাস 
কদরও বেবলবস্তদনর লক্ষয ও উদেদশযর েবি বিবন কীভাদি বিশ্বস্ত োকদি পাদরন। 

উত্তদর হুযূর আকোস িদলন প্রয, প্রযখাদনই প্রকান আহিেী বনষু্ঠরিা িা অনযায় েিযক্ষ কদরন, প্রসখাদনই এবে িার 
োবয়ত্ব এর বনন্দা জানাদনা এিাং যারা অিযার্াবরি ও শবিি িাদের পদক্ষ কাজ করা। িদি, ইসলাি প্রকান িযবিদক 
আইন বনদজর হাদি িুদল প্রনয়ার অেিা সবহাংসিা িা গ্ে-অসদিাদষ অাংশ প্রনওয়ার অনুিবি প্রেয় না। 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“এবে ইসলাদির একবে আদেশ প্রয, প্রকান িুসলিান বিবন প্রয প্রেদশ িসিাস কদরন, বিবন প্রযন প্রসই প্রেদশর আইন 
অনুসরে কদর র্দলন। যবে সরকার অনযায় কদর, িদি একবে উপায় হল প্রসই প্রেশিযাগ্ কদর অনয প্রেদশ র্দল 
যাওয়া। … বিকল্প বহদসদি, যবে আপনার কিৃ যপক্ষ িা সরকাদরর েবিবনবধর কাদি প্রপৌঁিার সুদযাগ্ োদক িদি 
আপনার প্রসই সুদযাদগ্র সদ্বযিহার করা উবর্ি এিাং সাংঘবেি অনযায় িা বনষু্ঠরিার বিরুদে কো িলা উবর্ি এিাং এর 
বনন্দা জানাদনা উবর্ি — এিন করাো আপনার োবয়ত্ব। েদিযক সরকাদরর কাদি, এিন েদিযদকর কাদি যারা  
অনযায়কারী, আিাদের আোে প্রর্ষ্টা করা উবর্ি, প্রযন িারা অনুধািন করদি পাদর প্রয, অবির্ার কখদনা সেল হদি 
পাদর না। বনবিিভাদি, আিরা প্রসই িযবি, যারা অনযায়-অবির্াদরর বিরুদে আওয়াজ উচ্চবকি কবর এিাং এর জনয 
কখদনা কখদনা আিাদেরদক কাবিদনযর িুদখািু বখও হদি হয়।”  



 

 
হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) আদরা িদলন: 

“ইসলাদির বশক্ষা অনুসাদর েেি বিষয় এই প্রয, যবে প্রকান স্থাদনর পবরবস্থবি খুি প্রিবশ কবিন হয় িদি প্রকান িযবির 
পদক্ষ যবে সম্ভি হয় বহজরি (প্রেশিযাগ্) করা উবর্ি; সরকাদরর বিরুদে বিদরাহ করার প্রর্দয়, প্রকান িযবির উবর্ি 
অনযায়কারী সরকাদরর প্রেশ িযাগ্ করা। এবে প্রসই েৃষ্টাি যা আিরা িহানিী হযরি িুহাম্মে (সা.)-এর জীিদনর িদধয 
পাই। অপরপদক্ষ, যবে আপবন প্রেদক যান, িদি অনযায়সিূদহর বিরুদে আওয়াজ প্রিালার িাধযদি সাংঘবেি বনষু্ঠরিার 
বিষদয় আপনার বিদরাধী অিস্থান েকাশ করা উবর্ি।”  

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) আদরা িদলন: 

“প্রকান আহিেীর জনয সাদজ না প্রয, প্রস বিশৃঙ্খলা সৃবষ্ট কদর িা সম্পদের ক্ষবি কদর, িা এিন কো িদল যা প্রেশ ও 
জাবির জনয ক্ষবিকর। এিন আর্রদের প্রকান েভাি অনযায়কারীদের ওপর পদ়ি না, িরাং এদি সাধারে জনগ্েই  
েুে যশােস্ত  হয়।” 

হুযূর আকোস েয়াি সযার প্রর্ৌধুরী িুহাম্মে জােরুল্লাহ খান-এর কো উদল্লখ কদরন, বযবন একজন আহিেী িুসলিান 
বিদলন, এিাং ১৯৪০-এর েশদকর প্রশষাাংদশ পাবকস্তাদনর পররাষ্ট্রিন্ত্রী বহদসদি োবয়ত্ব পালনকাদল, জাবিসাংদঘ এ 
বিষয়বে স্পষ্ট কদরবিদলন প্রয, উভয়পদক্ষর অবধকার সাংরবক্ষি এিাং বনবিি করা না হদল পবিত্র ভূবিদি শাবি েবিষ্ঠা 
করা সম্ভি হদি না। 

উত্তদরর প্রশষাাংদশ, হুযূর আকোস আহিেীদের স্মরে করান প্রয, প্রখাো িা’লার সাদে এক অেযিহ সম্পকয স্থাপদনর 
িাধযদি পবরবস্থবির উন্নবিদি েকৃি পবরিিযন সাবধি হদি। 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“যবে বেবলবস্তবনরা েকৃি অদেযই একিািে হয়, প্রোয়া কদর এিাং ঈিান, ননবিকিা ও প্রখাোভীরুিার সদিযাচ্চ িাদন 
উপনীি হয়, এিন অিস্থায় প্রয িাদের প্রোয়াসিূহ আল্লাহ্  িা’লার দ্বারোদি বগ্দয় প্রপৌঁদি, িখন বিবন িাদের 
সাহাযযকারী হদিন এিাং পবরবস্থবির উন্নবি হদি। এিা়িা — প্রযিনবে আবি ইবিিদধযই িদলবি সযার জােরুল্লাহ খাদনর 
েসদে প্রয — যিবেন উভয় সরকার এিাং জনগ্ে সিান অবধকার লাভ না করদি, শত্রুিার এ পবরদিশ িজায় 



 

োকদি। আর নিবরিার অিসান ঘোদি হদল েজ্ঞা এিাং প্রোয়ার িাধযদি যা করা সম্ভি, িা আিাদের কদর প্রযদি  
হদি।” 

আদরকজন হুযূর আকোদসর কাদি জানদি র্ান কখন খলীোিুল িসীহ্'র পদক্ষ ইসলাদির প্রকন্দ্র পবিত্র কা’িায় 
েদিশ করা সম্ভি হদি।  

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) উত্তদর িদলন: 

“িসীহ্  িওউে (আ.) িদলদিন প্রয, ‘প্রয কাজগুদলা আল্লাহ্  িা’লা আিার উপর নযস্ত  কদরদিন, এিাং আিার 
ভবিষযদ্বােীসিূহ, আর প্রসই সি বিষয় যা আল্লাহ্  িা’লা আিাদক িাঁর ইলহাদি অিবহি কদরদিন — যা সম্পদকয আবি  
জািা’িদক অিবহি কদরবি — প্রসগুদলা ইনশাআল্লাহ ্ সুবনবিিভাদি পবরপূেয হদি।’ কখন প্রসগুদলা পূেয হদি, প্রকিল 
আল্লাহ্ ই ভাদলা জাদনন। … িদি এো বনবিি প্রয, এই ভবিষযদ্বােীসিূহ পূেয হদি, প্রকননা এগুদলা আল্লাহ ্ িা’লার 
িাকয, আর আিরা িসীহ্  িওউে (আ.)-এর অগ্বেি ভবিষযদ্বােী ও ইলহািদক পূেয হদি প্রেদখবি। আর ইনশাআল্লাহ ্ 
একবেন আসদি যখন িুসবলি উম্মাহ িসীহ্  িওউে (আ.) এর পিাকািদল সিদিি হদয় পবিত্র কা’িায় েদিশ 
করদি।”  

আদরকজন অাংশেহেকারী হুযূর আকোদসর কাদি জানদি র্ান আগ্ািী েশদক বিবন আহিেীয়া িুসবলি জািা’প্রির 
অেগ্বিদক কীভাদি প্রেদখন। 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“আহিেীয়া িুসবলি জািা’ি সিযো অেগ্বির পদে ধািিান। অেৃদশযর জ্ঞান আল্লাহ্  িা’লার বনকে। . . . িদি প্রয  
অেগ্বি আহিেীয়া িুসবলি জািা’ি সাধন করদি — আল্লাহ্ র েযদল — আর প্রযভাদি এবে েদিযক প্রেদশ এিাং  
িাদের শহরগুদলাদি িব়িদয় প়িদি, িাদি একবে েৃঢ় বভবত্ত স্থাবপি হদয়দি আর িানুষ আিাদের সদে পবরবর্ি হদে। 
উোহরেস্বরূপ, বিদশ্বর কদয়কবে ি়ি ি়ি পালযাদিদে আহিেীয়া িুসবলি জািা’ি পূদিযর প্রযদকান সিদয়র প্রর্দয় প্রিবশ 
পবরবর্বি লাভ কদরদি। সুিরাাং আিাদের এই েিযাশা রদয়দি প্রয, আগ্ািী েশ িির, অেিা আগ্ািী বিশ িা প ঁবর্শ 
িির আহিেীয়া িুসবলি জািা’প্রির অেগ্বিদি অিযি গুরুত্বপূেয সিয়।” 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) আদরা িদলন: 

“ইনশাআল্লাহ্ , আিরা প্রেখদিা প্রয, সাংখযাগ্বরষ্ঠ িসীহ্  িওউে (আ.)-প্রক েহে করদি, অেিা অিি অিযি ি়ি  
সাংখযায়, আর এিনবক িুসলিানদের িদধযও, িানুষ এ িাস্তিিা েহে করদি প্রয, আহিেীয়ািই েকৃি ইসলাি।” 

আদরক িযবি উদল্লখ কদরন প্রয, প্রকান প্রকান িানুদষর সৎকিয করার সাংকল্প োদক, বকন্তু েৃঢ় েিযদয়র অভাদি িারা 
এদক িাস্তদি পবরেি করদি পাদর না। এিন িযবিদের জনয হুযূর আকোদসর পরািদশযর জনয বিবন আদিেন কদরন। 

হযরি বিযযা িসরূর আহিে (আই.) িদলন: 

“প্রকিল একো িলা প্রয, কাদরা ‘সাংকল্প’ রদয়দি, যদেষ্ট নয়। এদক প্রকিল িখনই সাংকল্প িদল বিদির্না করা প্রযদি 
পাদর, যখন প্রকান িযবি েকৃিপদক্ষই এদক কাদযয পবরেি করার জনয যা করেীয় িা করদি েস্তুি োদক। প্রকিল 
সাংকল্প করা আর বনদজর িদনই প্রসই বর্িাদক প্ররদখ প্রেওয়া এিন এক বিষয় যা প্রকিল েৃঢ় সাংকল্পহীন এিাং হিভাগ্া 
প্রলাদকরাই কদর োদক। যবে প্রকাদনা িানুষ প্রকান েকৃি সাংকল্প কদর োদকন, বিবন িা িাস্তদি পবরেি করার জনযও  
এক েৃঢ় েিযয় ধারে কদরন। িহানিী (সা.) িদলদিন প্রয, ‘উদেদশযর ওপরই কি যেল বনভযর কদর’ , িদি এর অেয 
এই নয় প্রয, প্রকিল প্রকান বিষদয়র সাংকল্প করদলই িার জনয আপবন পুরসৃ্কি হদিন। িরাং, এবে োবি কদর প্রয, প্রকউ 
প্রযন প্রকিল সাংকল্প না কদরন, িরাং িার উদেশয অজযদনর জনয যোসাধয পবরপূেয প্রর্ষ্টা-েদর্ষ্টা কদরন এিাং িারপর 
বিষয়বে আল্লাহ্ র িা’লার ওপর প্রিদ়ি প্রেন।” 




