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১৭ িডেসমব্র ২০২১ 
 

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সেঙ্গ ভাচুর্য়াল সাক্ষােতর েসৗভাগয্ লাভ 
করেলা কানাডায় বসবাসকারী আরব আহমদী মুসিলম পুরুষগণ 

 

“ঈমােন আপনােদর দৃঢ়তার মােঝ কখেনা েযন দুবর্লতা সৃিষ্ট না হয়।”  
– হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) 

১১ িডেসমব্র ২০২১, ৫০ জন আরব আহমদী মুসলমান পুরুেষর সােথ, যােদর মেধয্ অেনেকই আহমদীয়া মুসিলম 
জামা’েত বয়আত গৰ্হণকারী, এক ভাচুর্য়াল অনলাইন সভা কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও পঞ্চম 
খলীফাতুল মসীহ্  হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস (যুক্তরােজয্র) িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ এমিটএ সু্টিডও েথেক এ সভার সভাপিততব্ কেরন, আর 
অংশগৰ্হণকারীগণ েটারেন্টার পীস িভেলেজর আইওয়ােন তােহর হল েথেক েযাগদান কেরন। 

পিবতৰ্ কুরআন েথেক েতলাওয়াত িদেয় শুরু হওয়া একিট সংিক্ষপ্ত আনুষ্ঠািনক পেবর্র পর অংশগৰ্হণকারীগণ হুযূর 
আকদাসেক তােদর ধমর্িবশব্াস ও সমসামিয়ক িবষয়াবলী সম্পেকর্ েবশ িকছু পৰ্শ্ন করার সুেযাগ লাভ কেরন।  

েদায়ার ধারণা এবং মহান আল্লাহ্ তা’লার কােছ কাযর্করী উপােয় েদায়া করেত পােরন এবং সম্পিকর্ত একিট পৰ্শ্ন 
উত্থািপত হয়। 

পৰ্শ্নকারী আরও উেল্লখ কেরন েয, যখনই িতিন হুযূর আকদাসেক েদায়ার জনয্ েলেখন তখনই তার েদায়া দৰ্ুত কবুল 
হয়। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন, 

 “এিট মহান আল্লাহ্ তা’লার অনুগৰ্হ েয, যখনই আপনারা আপনােদর সমসয্াবলী সম্পেকর্ আমার কােছ পতৰ্ েলেখন 
তখনই িতিন আপনােদর িবশব্াসেক দৃঢ় করেত েসসব সমসয্াবলী সমাধান কের েদন। সুতরাং এিট আল্লাহ্ র অনুগৰ্হ।” 



 

 
তার পৰ্েশ্নর উত্তের হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“আপনার িবশব্াস দৃঢ়তর করার েচষ্টা করা উিচত এবং আপনার ইবাদেত আল্লাহ্ তা’লার পৰ্িত আেরা েবিশ িনেবিদত 
হওয়া উিচত। িতিন আমােদরেক ইবাদত করার পদ্ধিত িশিখেয়েছন, যা হেচ্ছ িনয়িমত পাচঁ ওয়ােক্তর নামায আদায় 
করা। আর িতিন আমােদর িশিখেয়েছন েয, যিদ আমরা আরও অিধক হাের ইবাদত করেত চাই, েসেক্ষেতৰ্ আমােদর 
নফল নামায আদায় করা উিচত এবং ঐ নামােয অশৰ্ুপাত করার মাধয্েম মহান আল্লাহ্ তা’লার িনকট অনুনয়-িবনয় 
করা উিচত। পৰ্বল আকুলতার সেঙ্গ ইবাদত করুন তখন মহান আল্লাহ্ তা’লা েদায়া কবুল করেবন।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা উেল্লখ কেরন: 

“আপনার িনেজেক মূলয্ায়ন করা উিচত েযন আপনার অবস্থা এমন হয় েয, আপনার দৃঢ় ও পূণর্াঙ্গ িবশব্াস আেছ মহান 
আল্লাহ্ তা’লা আপনার েদায়া শুেনন ও কবুল কেরন এবং আপনার ধমর্িবশব্াসই চূড়ান্ত ধমর্। এমনিক মহান আল্লাহ্ 
তা’লা যিদ আপনার সকল েদায়া কবুল নাও কেরন, তবুও িবশব্াস করেত হেব েয এিট মহান আল্লাহ্ তা’লার 
অিভপৰ্ায় এবং এই ঈমােন আপনােদর দৃঢ়তার মােঝ কখেনা েযন দুবর্লতা সৃিষ্ট না হয়।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“আল্লাহ্ তা’লা সকল েদায়া কবুল করেত বাধয্ নন। এিট আল্লাহ্ তা’লার ইচ্ছা, েকান েদায়া কবুল করা উিচত িতিনই 
ভােলা জােনন। একজন পৰ্কৃত মু’িমেনর, এমনিক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর েদায়াও কখেনা কবুল হেয়েছ, কখেনা 
কবুল হয়িন। এিট এই কারেণ েয, এই সম্পকর্ (একজন মু’িমেনর সেঙ্গ আল্লাহ্ তা’লার) বনু্ধেতব্র মত, মােঝ মােঝ 
আপিন আপনার বনু্ধর কথা মত কাজ কেরন আবার অনয্ানয্ সময় কেরন না। এিট হেচ্ছ েদায়ার তাত্পযর্ যা 
আমােদরেক মসীহ্  মওউদ (আ.) বেলেছন।” 

হুযূর আকদাস বেলন একজন বয্িক্তর িবশব্াস এক ঝাঁক পািখর মত হওয়া উিচত নয় যারা একিট জিমেত তখন নােম 
যখন তােদর খাওয়ার জনয্ পযর্াপ্ত পিরমাণ ফসল থােক। িকন্তু, যখন তােদর খাবার ফুিরেয় যায় তখন তারা উেড় 
অনয্তৰ্ চেল যায়।  

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“এমন হওয়া উিচত নয় েয, যখন আমােদর দরকার পড়েব, তখন আমরা আসেবা, একিতৰ্ত হেবা এবং মহান আল্লাহ্ 
তা’লার িদেক ঝুকঁেবা, িনেজেদরেক তারঁ দরবাের উপস্থাপন করেবা। আবার যখন আমােদর সমসয্ার সমাধান হেয় 
যােব, আমরা আল্লাহ্ েক ভুেল যােবা এবং জাগিতকতায় িনমিজ্জত হেয় পড়েবা। সুতরাং সিঠকভােব েদায়া করার জনয্ 



 

একজন বয্িক্তর উিচত েদায়ায় অবশয্ই অটল হওয়া এবং বয্াকুলতা অবলমব্ন করা এবং আমােদরেক অবয্শই 
আমােদর িবশব্ােসর িনশ্চয়তােক িনখুতঁ করেত হেব। 

 
অনয্ একজন পৰ্শ্নকারী িজেজ্ঞস কেরন েয, পিশ্চমা িবেশব্র সু্কল ও সমােজর েযসব ধারণা ও িবশব্াসসমূহ ইসলােমর 
ৈনিতক িশক্ষার সােথ সামঞ্জসয্পূণর্ নয় েসসব েথেক কীভােব িশশুেদর রক্ষা করা যায়। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“আপনার সন্তানেদর সেঙ্গ বনু্ধেতব্র সম্পকর্ গেড় তুলুন। সন্তান েযন জােন তার মা তার বনু্ধ এবং এবং তােক অবশয্ই 
সবিকছু জানােত হেব। িশশুেক জানােত হেব তার বাবা ককর্শ এবং অসংেবদনশীল নন। তােক জানােত হেব তার 
বাবা তার ওপর িচত্কার করেবন না িকংবা মারেবন না। বরং িতিন একজন বনু্ধ। তখন একজন সন্তান তার বাবােক 
সবিকছু জানােব। িবেশষত সন্তানরা যখন েতেরা বা েচৗদ্দ বছের েপঁৗছায়, তারা তােদর বাবার কাছ েথেক সতকর্ 
থােক এবং দূরতব্ বজায় েরেখ চেল। এমন এক বয়েস িপতার উিচত তার সন্তানেদর তার িনকটবতর্ী করা এবং বনু্ধতব্ 
গেড় েতালা। তারা সু্কেল কী িশেখেছ তা যিদ আপনােক জানায় তখন আপিন তােদরেক িদকিনেদর্শনা িদেত এবং 
তারা যা িশেখেছ এর সুফল ও কুফল িনেয় আেলাচনা করেত পারেবন। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“তারা সু্কেল যা-ই িশখুক আপনােক তার সেঙ্গ এ িবষেয় আেলাচনা করেত হেব এবং তারা যখন পৰ্শ্ন কের তখন 
তােদরেক িবষয়িট বয্াখয্া করত হেব। িকন্তু, যিদ আপনারা রাগািনব্ত হেয় যান তখন তারা মেন করেব তােদর মাতা-
িপতার কােছ তােদর পৰ্শ্নসমূেহর েকােনা উত্তর েনই, তাই তারা বাইের যা িশখেছ তা সিঠক। তারা ভাবেব তােদর 
মাতা-িপতা মূখর্ ও অিশিক্ষত। তাই আপনােক সমেয়র নতুন পৰ্বণতা সম্পেকর্ অবগত থাকেত হেব। এখন সময় 
বদেল েগেছ, আমােদর পরবতর্ী পৰ্জন্মেক রক্ষা করেত হেল আমােদরেক িবিভন্ন িবষয় সম্পেকর্ অবিহত থাকেত 
হেব।” 

একজন অংশগৰ্হণকারী আরব িবশব্ বতর্মােন েকন দুেভর্াগ েপাহােচ্ছ েস িবষেয় হুযূর আকদােসর অিভমত জানেত 
চান। 
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“আরব িবেশব্র পৰ্ারিম্ভক অধঃপতেনর কারণ কী িছল? এখেনা েসিটই কারণ। যখন মহান আল্লাহ্ তা’লােক পিরতয্াগ 
করা হয় এবং তখন জাগিতক ক্ষমতাশালী শিক্তসমূহেক েখাদা মেন করা হয়। েসৗিদ আরেবর মত শিক্তশালী রােষ্টৰ্র 



 

যখন এই অবস্থা হয় এবং অনয্ানয্ কু্ষদৰ্ মুসলমান রাষ্টৰ্ও একই পেথ চেল, তখন অবশয্ই তােদর উপর েথেক আল্লাহর 
েহফাযেতর হাত উেঠ যায়। উপরন্তু, েসখােন েখাদার িনেদর্শ েমেন চলার পৰ্িত অবেহলা েদখা যায়, আর আল্লাহ্ তা’লা 
তােদরেক েয সম্পদ দান কেরেছন েসগুেলার তারা চরম অপবয্বহার কের থােক।” 

 

 
হুযূর আকদাস উেল্লখ কেরন েয, িবশাল সম্পদ থাকার পেরও ইসলামী েদশসমূহ তােদর সম্পদেক ইসলােমর পেথ 
বয্য় কের না। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“আল্লাহ্ তা’লা [আরব িবশব্েক] েয সম্পদ িদেয়েছন, তারা তা কী কােজ লািগেয়েছ? এর মাধয্েম ধেমর্র কী েসবা 
তারা কেরেছ? আহমদীয়া মুসিলম জা’মাত আিথর্ক কুরবািনর মাধয্েম সংগৃিহত সামানয্ সম্পদ িনেয় পিবতৰ্ কুরআেনর 
বাণী সারা িবেশব্ েপঁৗেছ েদয়ার কাজ কের যােচ্ছ। অপরিদেক, কু্ষদৰ্ (মুসিলম) েদশগুেলার ষান্মািসক বা মািসক বয্য় 
আহমদীয়া মুসিলম জা’মােতর বািষর্ক বােজট েচেয়ও েবিশ! িকন্তু, ইসলােমর তারা কী েসবা করেছ? তারা মেন কের 
েয আহমদীয়া মুসিলম জা’মােতর ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িবেরািধতা করা এবং কুফরী ফেতায়া েদওয়াটাই 
[তােদর জনয্ যেথষ্ট]।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“যখন আমরা পৰ্কৃত অেথর্ আল্লাহ্ তা’লায় িবশব্াস কির এবং তার িনেদর্শনাবলী েমেন চিল, তখন এই একই রাষ্টৰ্সমূহ 
উন্নিত করা শুরু কের। িবেশব্ মুসলমানরা সব্ল্প শিক্তর অিধকারী নয়। তারা ৫৪িট েদশ! তারা অেনক িকছুই অজর্ন 
করেত পাের। িকন্তু, েগাষ্ঠীতন্তৰ্ ও জাগিতকায় িনমিজ্জত হেয় তারা িবভক্ত হেয়েছ। মহানবী (সা.)-এর হাদীেস এ 
বণর্না িছল েয, যখন মুসলমানেদর মেধয্ কপটতা চেল আসেব তখন তােদর উন্নিত েথেম যােব। েস সমেয় িবশৃঙ্খলা 
েদখা িদেব এবং একজন বয্িক্ত আসেবন িযিন মানুষেদর একতৰ্ করেবন, আর তাই, যখন েসই বয্িক্ত আিবভূর্ত হেবন, 
তখন তারঁ সেঙ্গ সংযুক্ত হওয়ার িনেদর্শ িতিন পৰ্দান কেরেছন। িতিন ভিবষয্দব্াণী কেরিছেলন েয, যিদ আমরা েসই 
বয্িক্তর সেঙ্গ িনেজেদর সংযুক্ত কির, তাহেল িনেজেদর রক্ষা করেত পারেবা, অনয্থায় নয়।” 



 

আরব িবেশব্র িবিভন্ন েদেশর িবশৃঙ্খলা িনেয় আেরকিট পৰ্েশ্নর উত্তের, হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“মুসলমানরা অনয্েদর ওপর িনভর্র করেছ এবং এেক অপরেক হতয্া করেছ যিদও মহান আল্লাহ্ তা’লা বেলেছন 
আেরকজন মুসলমানেক হতয্া করা মারাত্মক পাপ। উপরন্তু অনয্ানয্ মুসলমানেদর হতয্ার জনয্ তারা অমুসলমানেদর 
সাহাযয্ িনেচ্ছ। সুতরাং অমুসলমানরা যখন আপনার সাহােযয্ আসেব, তখন তারা আপনােক তােদর শতর্াবলী মানেত 
বাধয্ করেব। তােদর শতর্াবিলর মাধয্েম তারা আপনার সম্পেদর একাংশ হস্তগত করেব। যখন এই েদশগুেলা সম্পদ 
হস্তগত কের তখন তারা েকােনা েছাট অংশ েনয় না। উপরন্তু মুসিলম েদেশর েনতৃতব্ েযেহতু সততার উপর পৰ্িতিষ্ঠত 
নয় েসেহতু অবিশষ্ট সম্পদ িনেজেদর কুিক্ষগত কের রােখ, আর এেত গরীব জনগণ দুবর্ল হেত দুবর্লতর হেত থােক। 
অপর িদেক এই শিক্তগুেলা [অমুসিলম] অপর এক সুেযাগ লাভ কের এবং বেল েযেহতু েতামার েদেশর সাধারণ 
মানুষ দািরেদৰ্য্ িনপিতত, তাই আমরা েতামােদর সহায়তা করেবা। এভােব তারা পুনরায় হস্তেক্ষেপর ওজর লাভ কের। 
সুতরাং এিট একিট দুষ্ট চকৰ্ যা চেল আসেছ এবং চলেত থাকেব, যতক্ষণ পযর্ন্ত না মুসলমানরা বুঝেত পাের েয 
তােদরেক িনেজেদর দুই পােয় ভর কের অবশয্ই দাড়ঁােত হেব এবং িনেজেদর মিস্তষ্ক ও সামথর্য্েক কােজ লােগ হেব 
েযন তারা তােদর সম্পেদর সিঠক বয্বহার করেত পাের।” 

 


