
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে ভারু্ুয়াি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করপ্টিা মজবিস আেফািুি আহমদীয়া জামাুবের সদসযিৃন্দ 

  

সমাপ্টজর েরুণ েজপ্টের ওপর েভাি বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমসযার বিষপ্টয়  
বদকবেপ্টদুশো েদাে করপ্টিে হুযূর আকদাস 

২৮ আগ্স্ট ২০২১, মজবিস আেফািুি আহমদীয়া (৭-১৫ িছর িয়সী আহমদী িািকপ্টদর অঙ্গ-সংগ্ঠে) জামুাবের 
সদসযপ্টদর সপ্টঙ্গ এক ভারু্ুয়াি (অেিাইে) সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি 
মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযুািয় প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর অপরপপ্টক্ষ সহস্রাবধক 
আেফাি মােহাইপ্টমর মাইমাপ্টকুি ক্লাি প্রেপ্টক অেিাইপ্টে প্রযাগ্দাে কপ্টরে। 

পবিত্র কুরআে প্রেপ্টক বেিাওয়াে বদপ্টয় শুরু হপ্টয় বকছু আেুষ্ঠাবেকোর পর মজবিস আেফািুি আহমদীয়ার সদসযিৃন্দ 
হুযূর আকদাসপ্টক োপ্টদর ধমু-বিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ বেপ্টয় প্রিশ বকছু েশ্ন করার সুপ্টযাগ্ িাভ কপ্টরে। 

সভা শুরু হপ্টি, হুযূর আকদাস িক্ষ কপ্টরে প্রয, বিগ্ে সিাপ্টহর প্রখাদ্দাপ্টমর সভার বিপরীপ্টে, প্রযখাপ্টে িৃবি শুরু হওয়া 
সপ্টেও সিাই প্রখািা আকাপ্টশর বেপ্টর্ িপ্টস বছপ্টিে, এিার িযিস্থা ঘপ্টরর মপ্টধয করা হপ্টয়প্টছ। 

মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়ার সদর (েযাশোি প্রেবসপ্টডন্ট)-প্রক উপ্টদ্দশয কপ্টর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) 
িপ্টিে:  

“আজপ্টক আপোরা প্রছপ্টিপ্টদরপ্টক হপ্টি িবসপ্টয়প্টছে প্রযে গ্ে সিাপ্টহ প্রখাদ্দাপ্টমর মে োপ্টদরপ্টক িৃবির সময় প্রখািা 
আকাপ্টশর বেপ্টর্ িপ্টস োকপ্টে ো হয়। েপ্টি, আেফািও মুজাবহদ [আল্লাহ্ র পপ্টে প্রেচ্ছায় কি-কাবঠেয িরণকারী]। 



 

আজকাি আমার জুমুআর খুেিাগুপ্টিাপ্টে আবম মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহািাপ্টদর সাপ্টে সম্পবকেু 
ঘিোিিী িণেুা করবছ। যখে োরা ঝড়-িৃবির মুপ্টখামুবখ হপ্টেে, প্রসসকি সাহািাপ্টদর মাপ্টঝ ১৩-১৪ িছপ্টরর 
িািপ্টকরাও বছপ্টিে, যারা পবরবস্থবে যা-ই প্রহাক ো প্রকে, অবির্ি োকপ্টেে। সুেরাং, আমাপ্টদর আেফািও সকপ্টিই 
মুজাবহদ আর আপোর প্রিবশ দুবিন্তা করার প্রকাে কারণ প্রেই। েপ্টি যা প্রহাক, এিা ভাপ্টিা কপ্টরপ্টছে প্রয, োপ্টদরপ্টক 
ঘপ্টরর প্রভেপ্টর িবসপ্টয়প্টছে!” 

 
আেফাপ্টির একজে হুযূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টরে কাপ্টরা পপ্টক্ষ কীভাপ্টি িুঝা সম্ভি, োরা প্রয সমসযার মুপ্টখামুবখ ো 
প্রখাদা ো’িার পক্ষ প্রেপ্টক পরীক্ষা োবক শাবস্ত। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:  

“যবদ েুবম প্রকাপ্টো পাপ কপ্টর োপ্টকা, আর োর ফপ্টি প্রকাে কপ্টির মপ্টধয পপ্টড়া, োহপ্টি অিশযই েুবম জােপ্টি প্রয, এবি 
একবি শাবস্ত। যবদ েুবম প্রকাে পাপ ো কপ্টর োপ্টকা, আর প্রকাে কপ্টির মুপ্টখামুবখ হও এিং প্রোমাপ্টক বকছু সমসযার 
প্রমাকাপ্টিিা করপ্টে হয়, োহপ্টি প্রোমার উবর্ে এপ্টক আল্লাহ্  ো’িার পক্ষ প্রেপ্টক একবি পরীক্ষা বহপ্টসপ্টি বিপ্টির্ো 
করা। েিীরা প্রখাদা ো’িার সিপ্টর্প্টয় বেয় হপ্টয় োপ্টকে, এরপরও োরা বিবভন্ন ধরপ্টের পরীক্ষা ও কি-কাবঠপ্টেযর 
মুপ্টখামুবখ হপ্টয়প্টছে। োরা অসুস্থ হপ্টেে এিং কি-কাবঠপ্টেযর বশকার হপ্টেে। মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) প্রখাদা 
ো’িার বেয়েম বছপ্টিে, আর ো সপ্টেও োাঁপ্টক অগ্বণে পরীক্ষা ও বিপদািিীর মুপ্টখামুবখ হপ্টে হপ্টয়প্টছ। এমে সময়ও 
অবেিাবহে হপ্টয়প্টছ যখে োাঁর খাওয়ার মে প্রকাে খািার ঘপ্টর বছি ো। যুপ্টের সময়, বেপ্টজর কু্ষধার অেুভূবে িাঘপ্টির 
জেয বেবে প্রপপ্টি পাের প্রিাঁপ্টধপ্টছে। োাঁর র্াইপ্টে প্রখাদার বেয় আর প্রকইিা বছপ্টিে? োরপরও োাঁপ্টক কপ্টির মধয বদপ্টয় 
জীিে-যাপে করপ্টে হপ্টয়প্টছ। োাঁর সহধবমেুী হযরে আপ্টয়শা (রা.) িণেুা কপ্টরে প্রয, বদপ্টের পর বদে অবেক্রান্ত হপ্টো 
যখে োাঁপ্টদর ঘপ্টর রু্িা জ্বিপ্টো ো। যবদ আজপ্টক, প্রকাে িযবি একপ্টিিার খািারও ো খাে, বেবে কপ্টির অবভপ্টযাগ্ 
কপ্টরে। অের্, কখপ্টো কখপ্টো, যখে মহােিী (সা.) খািার প্রখপ্টেে, েখে ো সামােয বসরকায় প্রভজাপ্টো শুকপ্টো রুবি 
ছাড়া আর বকছুই হপ্টো ো, আর োরপরও বেবে কৃেজ্ঞো েকাশ করপ্টেে এিং িিপ্টেে প্রয, খািার অেযন্ত সুোদু।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে:  

“যবদ প্রোমরা মপ্টে কপ্টরা প্রয, প্রোমরা পাপ করপ্টছা ো, আর মােুপ্টষর এিং আল্লাহ্  ো’িার অবধকার রক্ষা করপ্টছা, 
এিং প্রোমরা ঝগ্ড়া-ফাসাদ িা িড়াই করছ ো এিং অপ্টেযর অবধকার হরণ করপ্টছা ো, োহপ্টি প্রয সমস্ত সমসযার 



 

মুপ্টখামুবখ প্রোমরা হও, প্রসগুপ্টিা আল্লাহ্  ো'িার পক্ষ প্রেপ্টক একবি পরীক্ষা। প্রোমরা এসকি কবঠে পবরবস্থবে ধধয ু
সহকাপ্টর সহয করপ্টে পাপ্টরা বকো ো প্রদখার জেয এবি োাঁর পেবে। যখে েুবম কবঠে পবরবস্থবের মধয বদপ্টয় আল্লাহ্  
ো’িার েশংসা কীেেু করপ্টে করপ্টে অবেক্রম করপ্টি এিং িিপ্টি প্রয, আল্লাহ্  ো’িা প্রোমার জেয যা র্াে োপ্টে 
েুবম সন্তুি, েখে আল্লাহ্  ো’িা পুরস্কার েদাে কপ্টরে এিং োাঁর আশীষসমূহ প্রোমার ওপর িষণু করপ্টে োপ্টকে। … 
বকন্তু, যবদ পরীক্ষার সময় েুবম বেপ্টজর অকৃেজ্ঞো েকাশ করপ্টে শুরু কপ্টরা এিং অবভপ্টযাগ্ করপ্টে োপ্টকা, োহপ্টি ঐ 
সকি সমসযািিী েিবম্বে হপ্টে োপ্টক এিং এমেও হপ্টে পাপ্টর প্রয, প্রকাে পরীক্ষা এক পযাুপ্টয় শাবস্তপ্টে পবরণে হয়। 
সুেরাং, সিাুিস্থায় কৃেজ্ঞ োপ্টকা, আল্লাহ্  ো’িার ইিাদে কপ্টরা, আল্লাহ্ র অবধকার রক্ষা কপ্টরা এিং এর ফিেরূপ 
আল্লাহ্  ো’িা প্রোমাপ্টক পুরসৃ্কে করপ্টিে এিং প্রোমাপ্টক আবশসমবিে করপ্টিে, আর েুবম অেুধািে করপ্টি প্রয, প্রয 
কাবঠপ্টেযর মধয বদপ্টয় েুবম অবেক্রম কপ্টরপ্টছা ো শাবস্ত বছি ো িরং পরীক্ষা বছি।” 

 
আপ্টরকজে বেফি হুযূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টর বশশু বহপ্টসপ্টি োাঁর বেয় খাদয কী বছি। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তপ্টর িপ্টিে:  

“আমাপ্টদর কখপ্টো এমে দাবি বছি ো প্রয, আমরা আমাপ্টদর বেয় খািার প্রিপ্টছ বেি। িাসায় যা হপ্টো, আমরা োই 
প্রখোম। যবদ ডাি রান্না হপ্টো, আমরা ডাি প্রখোম; যবদ মাংস হপ্টো, আমরা োই প্রখোম আর যবদ অেয প্রকাে সিবজ 
হপ্টো েপ্টি প্রসিাই বিো িাপ্টকয প্রখপ্টয় বেোম। আজকাি প্রোমাপ্টদর মাপ্টঝ এমে দাবি োয়শই প্রদখা যায়, বকন্তু 
আমাপ্টদর মাপ্টঝ এমেিা বছি ো। আমাপ্টদর িািা মাপ্টয়রা িিপ্টেে, “এই হপ্টিা খািার। িাচ্চারা, প্রোমরা এিা খাও 
এিং আল্লাহ্  ো'িার েবে কৃেজ্ঞ হও।” সুেরাং, প্রোমাপ্টদরও খুি প্রিবশ খুাঁেখুাঁপ্টে হওয়া প্রেপ্টক বিরে োকা 
উবর্ে।” 

আপ্টরকজে অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টছ রাগ্ বেয়ন্ত্রপ্টণর পেবের বিষপ্টয় পরামশু র্াে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:  

“যখে প্রোমার রাগ্ আপ্টস, ঠািা পাবে পাে করপ্টি আর িপ্টস যাপ্টি, প্রযে প্রোমার প্রক্রাধ শীেি ও েশবমে হয়। 
সুেরাং, সাপ্টে সাপ্টে িপ্টস যাও এিং ঠািা পাবে পাে কপ্টরা, আর আল্লাহ্  ো’িার কাপ্টছ প্রদায়া কপ্টরা, প্রযে বেবে প্রোমার 
রাগ্ দূর কপ্টর প্রদে, আর এভাপ্টি েুবম েশান্ত হপ্টি। যখে েুবম প্রক্রাধাবিে হপ্টি েখে আল্লাহ্  ো’িার কাপ্টছ 
ইপ্টস্তগ্ফার করপ্টে শুরু করপ্টি।” 



 

সভার প্রশষ োপ্টন্ত, মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়ার সদর সাপ্টহি হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টছ প্রদায়ার জেয আপ্টিদে কপ্টরে, 
প্রযে পুেরায় প্রসই বদে আপ্টস যখে হুযূর আকদাস আিার সশরীপ্টর জামুাবে সফপ্টর আসপ্টে পাপ্টরে।  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:  

“আল্লাহ্  শীঘ্র প্রসই বদে আেুে। প্রদায়া করুে প্রযে এমে হয়। আল্লাহ্ ো’িা এিং মােুপ্টষর অবধকার রক্ষা করুে। আর 
আল্লাহ্ ো’িা আপোপ্টদর সিাইপ্টক এ প্রেৌবফক (সামেযু) দাে করুে প্রযে আপোরা বশশু-বকপ্টশারপ্টদর যোযে 
েরবিয়ে (ধেবেক েবশক্ষণ) েদাে করপ্টে পাপ্টরে, প্রযে োরা সবঠক পপ্টে র্প্টি এিং সৎকপ্টমু বেপ্টয়াবজে হপ্টে 
পাপ্টর।” 


