
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৪ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের ভাষপ্টের মধয বদপ্টয় প্রেষ হপ্টিা  
মজবিস আেসারুল্লাহ যুক্তরাপ্টজযর ৩৮েম ইজপ্টেমা 

  

ইসিামািাপ্টদ এমবিএ ইন্টারেযােোপ্টির েেুে সু্টবিও উপ্টবাধে করপ্টিে হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.)  

“আপোপ্টদরপ্টক প্রকিি েখেই েকৃে অপ্টথয ‘আেসারুল্লাহ্ ’ িিা প্রযপ্টে পাপ্টর যখে আপোরা প্রকিি োপ্টম 
আেসারুল্লাহ্  হপ্টিে ো; িরং, প্রখাদা ো’িার মপ্টোেীে যুগ-ইমাম, েবেশ্রুে মসীহ্  ও মাহ্ দী (আ.)-এর 

আহ্বাপ্টে সাড়া বদপ্টিে।” — হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) 

১২ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, বিিপ্ট াপ্টিযর ইসিািাপ্টদ এমবিএ ইন্টারেযােোপ্টির েি-বেবমযে সু্টবিও প্রথপ্টক মজবিস 
আেসারুল্লাহ্  (চবল্লপ্টোর্ধ্য আহমদী পুরুষপ্টদর অঙ্গ-সংগঠে) যুক্তরাপ্টজযর ৩৮েম েযােোি ইজপ্টেমায় সমাপেী িকৃ্তো 
েদাে কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিী ােুি মসীহ্  হযরে বমযযা মসরূর আহমদ 
(আই.)। 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের চবল্লপ্টোর্ধ্য পুরুষপ্টদর অঙ্গ-সংগঠে মজবিস আেসারুল্লাহ্ র দুই-বদে িযাপী এ আপ্টয়াজে 
িন্ডপ্টের িায়েুি  ুেূহ মসবজপ্টদ অেুবিে হয়। এপ্টে যুক্তরাপ্টজযর বিবভন্ন োন্ত প্রথপ্টক ১,৫৭০ জপ্টেরও প্রিবে প্রিাক 
সেরীপ্টর অংেগ্রহে কপ্টরে এিং আপ্টরা অপ্টেপ্টক এপ্টে ভাচুযয়াবি (অেিাইপ্টে) প্রযাগদাে কপ্টরে। 

 



 

োাঁর িকৃ্তোকাপ্টি হুযূর আকদাস বিস্তাবরেভাপ্টি ধমযভীরুো ও আত্মেযাপ্টগর প্রসই মাপ্টের কথা আপ্টিাচো কপ্টরে যা 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবেিাো মসীহ্  মওউদ হযরে বমযযা প্রগািাম আহমদ (আই.) িেযো কপ্টর প্রগপ্টেে, আর 
যা অজযপ্টের জেয মজবিস আেসারুল্লাহ্ র সদসযপ্টদর সংগ্রাম করা উবচে। 

হুযূর আকদাস মজবিস আেসারুল্লাহ্ র সদসযপ্টদর কাাঁপ্টধ েযস্ত গুরুদাবয়প্টের ওপর আপ্টিাকপাে কপ্টর িপ্টিে প্রয, 
োপ্টদরপ্টক ‘আেসারুল্লাহ্ ’-র মময অেুধািে কপ্টর ো পূেয করপ্টে হপ্টি। 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“একিার মসীহ্  মওউদ (আ.) িপ্টিে প্রয, যখে েিীগে (আ.) েশ্ন কপ্টরে, ‘প্রক আপ্টে প্রয, মােুষপ্টক আল্লাহ্  ো’িার 
বেকিিেযী করার বিষপ্টয় আমাপ্টক সাহাযয করপ্টি?’ েখে ো এজেযই প্রয, েকৃবের বিধাে এই প্রয, গুরুেপূেয ও মহাে 
কমযসমূহ সম্পাদপ্টের জেয সাহাযযকারীর েপ্টয়াজে হয়। এমে িড় িড় কাজ প্রকিি একক িযবক্তর েপ্টচষ্টায় সুসম্পন্ন 
হপ্টে পাপ্টর ো। উপরন্তু, যবদও েিীগে প্রখাদার ওপর ভরসা ও আস্থার সপ্টিযাচ্চ মাে েদেযে কপ্টরপ্টেে, েথাবপ েকৃবের 
বেয়ম অেুসাপ্টর োরা েিুও সাহাযযকারী জেয আহিাে কপ্টরপ্টেে।” 

 
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“সুেরাং, আপোরা যারা বেপ্টজপ্টদর ‘আেসারুল্লাহ্ ’ (আল্লাহ্র সাহাযযকারী) িপ্টি অবভবহে কপ্টর থাপ্টকে, োপ্টদর সি 
সময় বেপ্টজপ্টদর মােসপপ্টি এবিষয়বি রাখা উবচে প্রয, আপোপ্টদরপ্টক প্রকিি েখেই েকৃে অপ্টথয ‘আেসারুল্লাহ্ ’ িিা 
প্রযপ্টে পাপ্টর যখে আপোরা প্রকিি োপ্টম আেসারুল্লাহ্  হপ্টিে ো; িরং, প্রখাদা ো’িার মপ্টোেীে যুগ ইমাম, েবেশ্রুে 
মসীহ্  ও মাহ্ দী (আ.)-এর আহ্বাপ্টে সাড়া বদপ্টিে। িরং, আপোরা ঐসকি িযবক্তর মপ্টধয োবমি হপ্টিে, যারা এর মময 
অেুধািে কপ্টর একবেিভাপ্টি এ প্র াষো প্রদে প্রয, ‘আমরা আল্লাহ্ র সাহাযযকারী’। 

হুযূর আকদাস িযাখযা কপ্টর িপ্টিে প্রয, আেসারুল্লাহ্ র অঙ্গীকারোমার মযযাদা রক্ষা করা এিং মসীহ্  মওউদ (আ.) এর 
েকৃে সাহাযযকারী হওয়ার জেয আত্মবিপ্টেষে এিং বেজ অিস্থার এক মহাে সংপ্টোধে েপ্টয়াজে। 

এ েসপ্টঙ্গ হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আেসারুল্লাহ্ র অঙ্গীকারোমা পবরপূেয করপ্টে প্রগপ্টি, এিং এই মহাে ও সুদুরেসারী কমযযজ্ঞ পবরপূেয করপ্টে মসীহ্  
মওউদ (আ.) এর েকৃে সাহাযযকারী হপ্টে হপ্টি, আমাপ্টদরপ্টক অিেযই িক্ষয বস্থর কপ্টর প্রচষ্টা-সাধোর সাপ্টথ মাপ্টঠ 



 

োমপ্টে হপ্টি। প্রকিি েখেই আমরা েকৃে আেসারুল্লাহ্  িপ্টি গেয হপ্টিা। এমে হওয়ার শুধুমাত্র প্রমৌবখক দাবি 
অন্তঃসারেূেয এিং অথযহীে। িরং, এর বিপরীপ্টে, আমাপ্টদর বেপ্টজপ্টদর অিস্থাে বেপ্টয় বচন্তা করা উবচে। 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“পৃবথিীর োপ্টন্ত োপ্টন্ত ইসিাপ্টমর িােী েচাপ্টরর কাজবি প্রকাপ্টো সহজ কাজ েয়। এজেয আল্লাহ্ র সাপ্টথ আমাপ্টদর 
সম্পকযপ্টক অিেযই আরও গভীর করপ্টে হপ্টি, আমাপ্টদর প্রখাদাভীরুোর (োক ওয়ার) মাে উন্নে করপ্টে হপ্টি, বেপ্টজপ্টদর 
জ্ঞাে িাড়াপ্টোর জেয সপ্টচষ্ট হপ্টে হপ্টি এিং আল্লাহ্  ো’িার বিবভন্ন আপ্টদে-বেপ্টষধ অেুসাপ্টর বেপ্টজপ্টদর জীিে-যাপপ্টের 
প্রচষ্টা করপ্টে হপ্টি।” 

োাঁর িকৃ্তোর মাপ্টে, হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) হযরে মসীহ্  মওউদ (আ.) এর প্রিখেী প্রথপ্টক প্রিে 
কপ্টয়কবি উদৃ্ধবে প্রপে কপ্টরে, প্রযখাপ্টে প্রসই উচ্চ মাপ্টের িেযো রপ্টয়প্টে, যা অজযপ্টের জেয আহমদী মুসিমােপ্টদর প্রচষ্টা-
সাধো করা উবচে। 

এমে একবি  িো িেযো করপ্টে বগপ্টয় হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“একিার হযরে মসীহ্  মওউদ (আ.) িপ্টিে প্রয, মােুষ এখে ইসিাপ্টমর সেযো প্রথপ্টক িহু দূপ্টর সপ্টর বগপ্টয়প্টে এিং 
এখে োপ্টদর েকৃে ইসিাম সম্পপ্টকয প্রকাে ধারো প্রেই। ইসিাপ্টমর বেক্ষা অেুসাপ্টর েকৃে জীিে িাপ্টভর জেয, কষ্ট ও 
কাবঠপ্টেযর রূপ্টপ, এক ধরপ্টের মৃেুযপ্টক িরে কপ্টর প্রেওয়া আিেযক। বকন্তু পবরপ্টেপ্টষ, প্রকিিমাত্র প্রসই িযবক্ত, বযবে 
এমে পযযাপ্টয় উপেীে হপ্টে পাপ্টরে, বেবে েকৃে অপ্টথয জীবিে থাপ্টকে। মহােিী (সা.)-এর হাদীপ্টস িিা হপ্টয়প্টে প্রয, 
পাবথযি আকাঙ্ক্ষা ও বিিাবসোপ্টক মােুষ জান্নাে িপ্টি মপ্টে কপ্টর, যবদও েকৃেপপ্টক্ষ এগুপ্টিাই জাহান্নাম; অপরপপ্টক্ষ, 
সৎকমযপরায়ে িযবক্ত প্রখাদার পপ্টথ কষ্ট সহয কপ্টরে, আর এিাই জান্নাে।” 

 
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) ইিাদে এিং এর যথাযথ অেুেীিপ্টের আিেযকোর বিষপ্টয় আপ্টিাকপাে করপ্টে 
বগপ্টয় মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর উদৃ্ধবের আশ্রয় প্রেে, বযবে িপ্টিে প্রয, আল্লাহ্ ো’িার েবে িযবক্তগে ঐকাবন্তক 
ভাপ্টিািাসার রপ্টে আমাপ্টদর ইিাদে রবেে হওয়া উবচে। 

মসীহ্  মওউদ (আ.)-প্রক উদৃ্ধে কপ্টর, হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আবম জান্নাে এিং জাহান্নাম সম্পপ্টকয বিশ্বাস কবর প্রয, এগুপ্টিা িাস্তি এিং এর োবস্ত, এর পুরস্কার এিং এর 
অেুগ্রহরাবজ সিই সেয। বকন্তু, আবম িবি প্রয, মােুপ্টষর প্রকিি জান্নাে ও জাহান্নাপ্টমর ওপর বভবি কপ্টর বেপ্টজর 



 

ইিাদে করা উবচে েয়। িরং, আল্লাহ্ র সাপ্টথ োর িযবক্তগে সম্পকয এিং ভাপ্টিািাসার কারপ্টে োর ইিাদে করা 
উবচে। ...” 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“এক মা বক োর সন্তাপ্টের িািে-পািে এই েেযাো বেপ্টয় কপ্টরে প্রয, যখে োর সন্তাে িড় হপ্টি েখে প্রস োপ্টক 
খাওয়াপ্টি? ো! িরং োাঁর ভাপ্টিািাসা এ প্রথপ্টক পবিত্র। এেদূর পযযন্ত প্রয, যবদ প্রকাে রাজা প্র াষো কপ্টরে প্রয, যবদ েুবম 
এই বেশুর েবে অিপ্টহিা েদেযে কপ্টরা আর এর পবরোমস্বরূপ বেশুবির মৃেুয হয়, েপ্টি প্রোমাপ্টক এর জেয প্রকাে 
েকার োবস্ত েদাে করা হপ্টি ো, িরং প্রোমাপ্টক পুরসৃ্কে করা হপ্টি, োহপ্টি প্রসই মবহিা বক এই আপ্টদে প্রপপ্টয় খুবে 
হপ্টিে, োবক বেবে রাজাপ্টকই ভৎযসো করপ্টিে? এই হপ্টিা বিশুদ্ধ ভাপ্টিািাসা, আর এবি প্রসই প্রেরো যা বেপ্টয় কাপ্টরা 
আল্লাহ্ ো’িার উপাসো করা উবচে।” 

মুপ্টখ প্রকউ যা িপ্টিে, বেপ্টজ োর ওপর আমি করার গুরুে েুপ্টি ধপ্টর, হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“প্রকিি োপ্টমর মূিয অবে সামােয। যবদ আপবে প্রকিি োপ্টম মুসিমাে হে অথিা প্রকিি োপ্টম আেসারুল্লাহ্ হে — 
েপ্টি এর প্রকাে অথয প্রেই, যেক্ষে ো এিং যবদ ো আপোর কথা এিং কাজ এক হয়।” 

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআে চচযা করার এিং এর মপ্টধয িবেযে আল্লাহ্ ো’িার বেধযাবরে আপ্টদে-বেপ্টষধসমূহ সম্পপ্টকয 
সমযক জ্ঞাে িাভ করার বিষপ্টয় আেসারুল্লাহ্  সদসযপ্টদর স্মরে কবরপ্টয় প্রদে। 

হুযূর আকদাস কাপ্টরা কথা এিং কাপ্টজর মপ্টধয বমি থাকার গুরুে আপ্টিাচো কপ্টরে এিং পবিত্র কুরআপ্টেরর ১০৩:৪ 
আয়াে হপ্টে ‘োরা এপ্টক অপরপ্টক সপ্টেযর (ওপর েবেবিে থাকার) োবকদপূেয উপপ্টদে বদপ্টে থাপ্টক, এিং এপ্টক 
অপরপ্টক ধধপ্টে্যরও োবকদপূেয উপপ্টদে বদপ্টে থাপ্টক’ এর আপ্টিাচোকাপ্টি অেযপ্টদরপ্টক উপপ্টদে প্রদওয়ার সময় বেপ্টজর 
আচরেগে দৃষ্টাপ্টন্তর গুরুে েুপ্টি ধপ্টরে। 

এ সম্পপ্টকয মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর িবেযে একবি গল্প িিপ্টে বগপ্টয়, হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“এক িযবক্ত এক প্রমৌিভীর সাবন্নপ্টধয প্রথপ্টক এিং ধাবমযকো ও আধযাবত্মকো সম্পপ্টকয োর িয়াে শুপ্টে ধমযান্তবরে হপ্টয় 
ইসিাম গ্রহপ্টের বিষপ্টয় মেবস্থর কপ্টর। একবদে প্রসই িযবক্ত, বযবে ইসিাম গ্রহপ্টের বসদ্ধান্ত বেপ্টয়বেপ্টিে, প্রদপ্টখে প্রয 
প্রসই একই প্রমৌিভী বেপ্টজ মদযপাে করপ্টেে, আর এপ্টে োর হৃদপ্টয় কবঠে েবেবিয়া সৃবষ্ট হয় এিং বেবে প্রথপ্টম যাে। 
বেবে িপ্টিে প্রয, এই প্রমৌিভী আমাপ্টক ভাপ্টিা কথা, ধাবমযকোর কথা িপ্টি, আর আমাপ্টক মদযপাপ্টের কু ি সম্পপ্টকয 



 

িপ্টি অথচ এখাপ্টে বেবে স্বয়ং মদযপাে কপ্টর চপ্টিপ্টেে। আর োই বেবে বসদ্ধান্ত বেপ্টিে প্রয, এমে ধময প্রথপ্টক কাপ্টরা 
দূপ্টরই থাকা উবচে।” 

ইসিাপ্টমর বেক্ষা েচাপ্টরর উিম পদ্ধবে িেযো করপ্টে হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“প্রকিি বেপ্টজর কথার বারা ইসিাপ্টমর িােী েচার করা উবচে েয়, িরং বেপ্টজপ্টদর কপ্টমযর বারা করা উবচে। 
বেপ্টজপ্টদর দৃঢ়বচিো ও ধধপ্টযযর সাপ্টথ অেযপ্টদরপ্টক পথ েদেযপ্টের িযবক্তগে দৃষ্টাপ্টন্তর মাধযপ্টম অেযপ্টদর হৃদপ্টয় বেবিে 
েেযয় জন্মাপ্টো উবচে। বিপ্টরাবধোর মুপ্টখ কাপ্টরা অবস্থর হওয়া উবচে েয়। সুেরাং, এ দুপ্টিা েীবে ইসিাপ্টমর িােী 
েচাপ্টরর সময় সিযদা স্মরে রাখা উবচে: েথমে বেপ্টজর কথা ও কাপ্টজ বমি থাকা, এিং ববেীয়ে ধধযয, অবিচিো 
এিং আত্মসংযপ্টমর সাপ্টথ আচরে করা।” 

এপ্টদে োপ্টদরপ্টক প্রয সুপ্টযাগ এিং স্বাধীেো েদাে কপ্টরপ্টে, বিপ্টেষ কপ্টর অেযােয বকেু প্রদপ্টে আহমদী মুসিমােগে প্রয-
সমস্ত বিবধ-বেপ্টষপ্টধর মুপ্টখামুবখ ো বিপ্টিচো কপ্টর, এই সুপ্টযাগপ্টক কাপ্টজ িাবগপ্টয় ইসিাপ্টমর িােী েচাপ্টরর গুরুপ্টের 
বিষপ্টয় মজবিস আেসারুল্লাহ সদসযপ্টদর স্মরে কবরপ্টয় প্রদে হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

 
“এখাপ্টে স্বাধীেভাপ্টি ইসিাপ্টমর িােী েচাপ্টরর অপ্টেক সুপ্টযাগ রপ্টয়প্টে। যবদ, প্রকাে প্রকাে প্রদপ্টে, আমাপ্টদর পপ্টথ িাাঁধা 
থাপ্টক এিং আইে ও সরকার আমাপ্টদর বিপ্টরাবধো কপ্টর থাপ্টক, োহপ্টি প্রকে আমরা ঐ সকি প্রদপ্টে সুপ্টযাগ গ্রহে 
করপ্টিা ো প্রযখাপ্টে আমরা এ বিষপ্টয় স্বাধীে? 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“সুেরাং, ওই সকি মােুষ যারা এই সকি প্রদপ্টে স্বাধীেভাপ্টি িসিাস করপ্টেে, যাপ্টদর সুপ্টযাগ রপ্টয়প্টে োবন্তপূেযভাপ্টি 
ইসিাপ্টমর িােী েচাপ্টরর, োপ্টদর পূপ্টিযর প্রচপ্টয়ও অবধক প্রচষ্টায় বেপ্টয়াবজে হওয়া উবচে এিং োপ্টদর বেজ আচরে বারা 
সািযস্ত করা উবচে প্রয, ইসিাম প্রসই সেয ধময, যা বিশ্বপ্টক সবঠক পপ্টথ ব বরপ্টয় আেপ্টে পাপ্টর এিং এপ্টক মুবক্তর 
বারোপ্টন্ত উপেীে করপ্টে পাপ্টর।” 

ভাষপ্টের প্রেষাংপ্টে, হুযূর আকদাস পুেরায় স্মরে করাে প্রয, আহমদীপ্টদর উবচে বিগবিে বচপ্টি প্রদায়ায় মপ্টোবেপ্টিে 
করা, এবি অেুধািে করা প্রয, মপ্টোবেপ্টিেপূেয ও হৃদয় বেংড়াপ্টো প্রদায়াই জীিপ্টের সারাংে, প্রযখাপ্টে মােুষ এমেভাপ্টি 
প্রদায়া কপ্টর প্রযে বেবে প্রখাদাপ্টক প্রদখপ্টেে িা অন্তেপপ্টক্ষ প্রখাদা োপ্টক প্রদখপ্টেে। 



 

 
ভাষেপ্টেপ্টষ হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) ইসিামািাপ্টদ এমবিএ ইন্টারেযােোি এর েেুে একবি সু্টবিওর 
উপ্টবাধে প্র াষো কপ্টরে, প্রযখাে প্রথপ্টক ভাষেবি সম্প্রচাবরে হপ্টয়বেি। হুযূর আকদাস প্রদায়া কপ্টরে প্রযে এবি 
আবেসমবিে হয় এিং বিপ্টশ্ব ইসিাপ্টমর েকৃে িােী েচাপ্টরর এক উৎপ্টস পবরেে হয়। 

  
হুযূর আকদাস এর পবরচািোয় প্রদায়ার মাধযপ্টম ইজপ্টেমা প্রেষ হয়। 

 


