
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৩০ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে ভারু্য়ুাি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ করপ্টিা 
োইপ্টজবরয়ার আহমদী মুসবিম োরী বিক্ষােীুরা 

  

“একজে ভাপ্টিা প্রেোপ্টক সৎ হপ্টে হপ্টি এিং েবেবি প্রক্ষপ্টে োপ্টক পবরপূর্ ুেযায়পরায়র্ো েদিেু করপ্টে 
হপ্টি, োপ্টক পবরশ্রমী হপ্টে হপ্টি, প্রদি, জেগ্র্ এিং জাবের েবে আন্তবরক হপ্টে হপ্টি।”  

— হযরে বমযাু মসর র আহমদ (আই.) 

২৬ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, িাজো ইমাইল্লাহ্ (১৫ িছর ও েদূর্ধ্ু িয়সী আহমদী োরীপ্টদর অঙ্গ-সংগ্ঠে) োইপ্টজবরয়ার 
বিক্ষােুীপ্টদর সাপ্টে এক ভারু্ুয়াি অেিাইে সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি 
মসীহ্  হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযুািয় প্রেপ্টক এ ভারু্ুয়াি সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর োরী 
বিক্ষােুীরা োইপ্টজবরয়ার িাপ্টগ্াপ্টসর ওপ্টজাপ্টকাপ্টরাপ্টে অিবিে িাজো হপ্টি সমপ্টিে হে। 

পবিে কুরআে প্রেপ্টক প্রেিাওয়ােসহ বকছু আেুষ্ঠাবেকোর পর িাজো ইমাইল্লাহ্ র সদসযাগ্র্ হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টছ 
ধমু ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পপ্টকু োপ্টদর বিবভন্ন েশ্ন উপিাপপ্টের সুপ্টযাগ্ পাে। 

েরুর্ীপ্টদর একজে হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টছ জােপ্টে র্াে, কীভাপ্টি োরা এমে পাপসমূহ প্রেপ্টক বেপ্টজপ্টদরপ্টক রক্ষা 
করপ্টে পারপ্টিে, প্রযগুপ্টিাপ্টে োপ্টদর আসক্ত হওয়ার আিঙ্কা রপ্টয়প্টছ। 

উত্তপ্টর, হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“েেম বিষয় হপ্টিা েুবম প্রোমার দদবেক পাাঁর্িার োমাপ্টয আল্লাহ্  ো’িার কাপ্টছ প্রদায়া কপ্টরা প্রযে আল্লাহ্  ো’িা সকি 
িয়োেী আক্রমর্ এিং িয়োেী বিষয়িস্তু প্রেপ্টক প্রোমাপ্টক রক্ষা কপ্টরে। আজপ্টকর বদপ্টে পৃবেিীপ্টে অপ্টেক প্রিবি মন্দ 



 

বিষয় আমাপ্টদরপ্টক বিপ্টর প্ররপ্টখপ্টছ। আজ ইন্টারপ্টেি, প্রিবিবভিে এিং অেযােয সামাবজক-প্রযাগ্াপ্টযাগ্-মাধযম আমাপ্টদরপ্টক 
এমেভাপ্টি আকৃষ্ট করপ্টছ যা সবঠক পদ্ধবে েয়। প্রিবিবভিপ্টে এিং ইন্টারপ্টেপ্টি এমে প্রিি বকছু অেুষ্ঠাে েদবিেু হয় 
প্রযগুপ্টিা েকৃেপপ্টক্ষ আমাপ্টদরপ্টক সবঠক পে হপ্টে এিং ইসিাপ্টমর েকৃে বিক্ষা হপ্টে পেভ্রষ্ট করপ্টে েয়াসী, আর 
(এসি অেুষ্ঠাপ্টের) র্মক ও প্রমাপ্টহর কারপ্টর্ আমরা এসপ্টির েবে আকৃষ্ট হপ্টয় পড়বছ।” 

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“সুেরাং, েেম বিষয় হপ্টিা আল্লাহ্ র সাহাযয যার্ো করা — প্রকিি আল্লাহ্ ই আমাপ্টদরপ্টক িয়োপ্টের হাে প্রেপ্টক রক্ষা 
করপ্টে পাপ্টরে। এজেযই আমরা িপ্টি োবক, ‘আউযুবিল্লাবহ বমোি িাইোবের রাজীম’ (আবম আল্লাহ্ র কাপ্টছ আশ্রয় 
র্াই বিোবড়ে িয়োে প্রেপ্টক)। োরপর, দদবেক পাাঁর্ প্রিিার োমাপ্টয প্রোমার বিগ্বিে বর্প্টত্ত প্রদায়া করা উবর্ে, প্রযে 
আল্লাহ্  প্রোমাপ্টক এিং প্রোমার ভাই-প্রিােপ্টদরপ্টক এিং প্রোমার পবরিাপ্টরর সদসযপ্টদরপ্টক এিং জামা’প্রের সদসযপ্টদরপ্টক 
রক্ষা কপ্টরে। আর এভাপ্টিই েুবম প্রোমার প্রদায়ার পবরবধপ্টক বিসৃ্তে করপ্টে পাপ্টরা, প্রযে েুবম প্রকিি প্রোমার বেপ্টজপ্টকই 
রক্ষা করপ্টি ো, িরং প্রোমার পবরপ্টিি এিং পাবরপাবশ্বকুোপ্টকও রক্ষা করপ্টি। এরপর ইপ্টস্তগ্ফার (আল্লাহ্ র কাপ্টছ 
ক্ষমা প্রর্প্টয় প্রদায়া) কপ্টরা। বেপ্টজর জেয আিিযক কপ্টর োও প্রয, েুবম েবেবদে যে প্রিবি সম্ভি ইপ্টস্তগ্ফার পড়প্টি। 
এছাড়াও, প্রিবিবভিে িা ইন্টারপ্টেি িা সামাবজক-প্রযাগ্াপ্টযাগ্-মাধযপ্টম মন্দ অেুষ্ঠাোবদ ো প্রদখার প্রর্ষ্টা কপ্টরা। সুেরাং, 
এভাপ্টিই েুবম বেপ্টজপ্টক রক্ষা করপ্টে পারপ্টি।” 

 
বিষয়বির ওপর আপ্টরা আপ্টিাকপাে কপ্টর, হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“একই সাপ্টে, পবিে কুরআে পাপ্টঠর মাধযপ্টম প্রোমার ধমীুয় জ্ঞাে িৃবদ্ধ করার জেয প্রর্ষ্টা কপ্টরা আর প্রদখার প্রর্ষ্টা কপ্টরা 
(প্রয), পবিে কুরআপ্টে কী কী আপ্টদি-বেপ্টষধ েদাে করা হপ্টয়প্টছ। এগুপ্টিা বিপ্টখ রাপ্টখা — কী প্রোমাপ্টক করপ্টে হপ্টি 
আর কী প্রেপ্টক প্রিাঁপ্টর্ োকপ্টে হপ্টি। মন্দ বিষয়গুপ্টিা প্রেপ্টক দূপ্টর োপ্টকা।” 

সময়প্টক সবঠকভাপ্টি কাপ্টজ িাগ্াপ্টো এিং ছাে-ছােীরা কীভাপ্টি োপ্টদর সময়প্টক কাযুকরভাপ্টি কাপ্টজ িাগ্াপ্টে পাপ্টরে 
প্রস সম্পপ্টক ুআপ্টরকবি েশ্ন করা হয়। 

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 



 

“প্রভাপ্টর ওঠার প্রর্ষ্টা কপ্টরা। যবদ ো খুিই আিিযক হয় আর প্রোমাপ্টক রাপ্টে প্রদবরপ্টে শুপ্টে প্রযপ্টে িাধয হপ্টে হয়, 
প্রোমার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে যে োড়াোবড় সম্ভি িুমাপ্টে যাওয়া। ‘Early to bed, early to rise makes a man 
healthy, wealthy and wise.’ (সকাি সকাি িুমাপ্টে যাও, সকাি সকাি ওপ্টঠা, োহপ্টিই হপ্টি েুবম স্বািযিাে, 
ধেী ও জ্ঞােী)। এছাড়াও, আল্লাহ্ র সাহাযয র্াও, প্রযে বেবে প্রোমার বেপ্টজর জীিেপ্টক সুবেয়বিে করপ্টে সাহাযয 
কপ্টরে। ছােী বহপ্টসপ্টি প্রোমার েবেবদে অন্তে ছয় িণ্টা িুমাপ্টো উবর্ে। এরপর প্রোমার উবর্ে বেপ্টজপ্টক পড়াপ্টিাো 
এিং অেযােয কমুকাপ্টে িযস্ত রাখা।” 

বেপ্টজপ্টদর দদেবন্দে কমুকাপ্টের বহসাি রাখার গুরুত্ব ির্ুো কপ্টর, হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“বদপ্টের শুরু প্রেপ্টক, প্রোমার কমকুাপ্টের বিিরর্ বিপ্টখ রাপ্টখা। উদাহরর্স্বর প, যবদ েুবম প্রভার ছয়িায় ওপ্টঠা, অেিা 
যখেই ফজপ্টরর সময় হয়, ো বিপ্টখ রাপ্টখা। … েবেিা কাজ, যা েুবম সারাবদপ্টে কপ্টরপ্টছা, ো অিিযই বিপ্টখ রাপ্টখা। 
োরপর, বদপ্টের প্রিপ্টষ প্রদপ্টখা েুবম কী কী কাজ কপ্টরপ্টছা। … এভাপ্টি, এক সিাহ ধপ্টর েুবম সকাি প্রেপ্টক রাে পযনু্ত 
প্রোমার কাযকু্রম বিপ্টখ রাপ্টখা। েুবম প্রদখপ্টে পাপ্টি েুবম কী কী উৎপাদেিীি কাপ্টজ বেপ্টয়াবজে আর কী কী 
অেপ্টয়াজেীয় কাপ্টজ েুবম সময় িযয় করপ্টছা। এভাপ্টি েুবম জােপ্টে পারপ্টি এিং প্রোমার সময়প্টক আপ্টরা ভাপ্টিাভাপ্টি 
কাপ্টজ িাগ্াপ্টে পারপ্টি।” 

আপ্টরকবি েপ্টশ্ন জােপ্টে র্াওয়া হয়, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রকাে িইগুপ্টিা ছাে-ছােীপ্টদর পড়ার জেয হুযূর 
আকদাস সুপাবরি করপ্টিে। 

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“প্রোমাপ্টদর ‘ইসিামী েীবেদিেু’ িইবি পড়া উবর্ে। এবি প্রোমাপ্টক ইসিাপ্টমর বিক্ষা সম্পপ্টকু বিস্তাবরে ধারর্া বদপ্টি। 
এরপর রপ্টয়প্টছ বিবভন্ন বিষপ্টয় মসীহ্  মওউদ (আ.) এর িই-পে প্রেপ্টক সংগৃ্হীে উদৃ্ধবের সংকিপ্টের কপ্টয়কবি খে, যা 
ইংপ্টরবজপ্টে ‘Essence of Islam’ োপ্টম েকাবিে। সুেরাং, এই িইগুপ্টিা পপ্টড়া। … েবেবি খপ্টে বিবভন্ন বিষয় 
আপ্টিাবর্ে হপ্টয়প্টছ আর েুবম প্রোমার পছপ্টন্দর বিষয়িস্তু প্রিপ্টছ বেপ্টে পাপ্টরা আর এভাপ্টি ধমীুয় জ্ঞাপ্টের বিষপ্টয় প্রোমার 
আগ্রহ গ্প্টড় উঠপ্টি।” 

আপ্টরকজে অংিগ্রহর্কারী জােপ্টে র্াে, একজে সফি প্রেোর সিপ্টর্প্টয় গুরুত্বপূর্ ুদিবিষ্টয প্রকােবি। 

উত্তপ্টর, হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“রাজনেবেক প্রেো িা প্রোমার প্রদপ্টির প্রেোর প্রক্ষপ্টে, োপ্টদর সৎ হওয়া উবর্ে। জেমােুপ্টষর দুুঃখ োপ্টদর অেুভি 
করা উবর্ে। … [যবদ োরা] প্রকিিমাে জেগ্প্টর্র িাকায় বেপ্টজপ্টদর সম্পদ িৃবদ্ধ করপ্টে োপ্টক এিং প্রদপ্টি-বিপ্টদপ্টি 
বেপ্টজপ্টদর িযাঙ্ক িযাপ্টিন্স িাড়াপ্টে োপ্টক, েপ্টি োরা ভাপ্টিা প্রেো েয়। একজে েকৃে ও ভাপ্টিা প্রেোপ্টক অপ্টেক প্রিবি 
সৎ, বেজ জেগ্প্টর্র েবে সহােুভূবেিীি এিং োপ্টক অিিযই েযায়পরায়র্ হপ্টে হপ্টি। অেএি, একজে ভাপ্টিা 
প্রেোপ্টক সৎ হপ্টে হপ্টি এিং েবেবি প্রক্ষপ্টে োপ্টক পবরপূর্ু েযায়পরায়র্ো েদিেু করপ্টে হপ্টি, োপ্টক পবরশ্রমী হপ্টে 
হপ্টি, প্রদি, জেগ্র্ এিং জাবের েবে আন্তবরক হপ্টে হপ্টি।” 

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“যবদ প্রোমাপ্টদর প্রেোর এই সকি গুর্ািিী োপ্টক েপ্টি বেবে একজে ভাপ্টিা প্রেো। যবদ ো ো হয়, েপ্টি আবম আিা 
কবর প্রয, ভবিষযপ্টে আহমদী মুসিমােগ্র্ ভাপ্টিা প্রেো বহপ্টসপ্টি আত্মেকাি করপ্টিে; প্রযে প্রোমরা প্রোমাপ্টদর প্রদিপ্টক 
সপ্টিাুত্তমভাপ্টি পবরর্াবিে করপ্টে পাপ্টরা। ধমীুয় িা আধযাবত্মক প্রেোর প্রক্ষপ্টে (একই কো েপ্টযাজয), োর মাপ্টেও 
(প্টসই) একই রকম গুর্ািিী োকা েপ্টয়াজে। আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের মপ্টধযও প্রকাে প্রেো (যবদ হয়), প্রোমাপ্টদর 
আমীর, প্রোমাপ্টদর প্রেবসপ্টডন্টও যবদ হে, োপ্টদর মাপ্টেও প্রসই একই গুর্ািিী োকা েপ্টয়াজে।” 


