
 

 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৪ আগস্ট ২০২২ 

ঈমান াদ্দীপক ভাষনের মধ্য বিনে জলসা সালা া জামমাব  সমাি 

 

আজ বিশ্বিাসী প্রে ধ্বংনসর মুনিামুবি িাাঁবিনে আনে তার ওপর আনলাকপাত করার পর িীর্মস্থােী শাবি 
েবতষ্ঠাে ইসলানমর  ীবতসমূহ তুনল ধ্রনল  হুেূর আকিাস 

২১প্রশ আগস্ট ২০২২, আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধ্া  ও পঞ্চম িলীফাতুল মসীহ  হেরত বমেমা মসরূর আহমি 
(আই.) এক ঈমান াদ্দীপক ভাষনের মধ্য বিনে আহমিীো মুসবলম জামা’ত জামমাব র ৪৬তম িাবষমক সনেল  (জলসা 
সালা া) সমাি কনর । 

হুেূর আকিাস েুক্তরানজযর বিলনফানডমর ইসলামািানি অিবস্থত মসরূর হল প্রেনক সমাপ ী অবধ্নিশন  ভারু্মোবল 
(অ লাইন ) সভাপবতত্ব কনর , আর জামমাব র কার্ মরুনহ-নত বত  বি  িযাপী জলসা সালা াে ১৯,৭০০ এর অবধ্ক 
মা ুষ প্রোগিা  কনর । জামমাব  এিং অ যত্র, প্রকাবভড-১৯ এর বিবধ্-ব নষনধ্র কারনে োরা প্রোগিা  করনত পানর  ব , 
তানির জ য হুেূর আকিানসর ঈমান াদ্দীপক ভাষে সরাসবর সম্প্রর্ার করা হে। 

 



 

 

 

হুেূর আকিাস তাাঁর িকৃ্ততা জুনি বিনশ্ব শাবি েবতষ্ঠার মূল ীবত তুনল ধ্নর  ো অপর একবি বিশ্বেুদ্ধ এিান ার জ য 
িুিই েনোজ । হুেূর আকিাস তাাঁর িৃবিভবি তুনল ধ্নর  প্রে, িতমমান  বিশ্ব-পবরবস্থবতর উত্তরনে ইসলাম েিত্ত শাবির 
বশক্ষাই একমাত্র সমাধ্া । 

তাাঁর িক্তনিযর শুরুনত, হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“পূনিম প্রতা, ইউনরাপীে প্রিশগুনলা এিং অ যা য পবিমা ও উন্নত প্রিশ এই প্রভনি ব বিি িনস বেল প্রে, ‘প্রসই সকল 
এলাকা প্রেিান  বিশৃঙ্খলা, েুদ্ধ এিং ধ্বংনসর পবরবস্থবত বিিযমা  প্রসগুনলা হাজার হাজার মাইল িূনর, আর আমরা 
ব রাপি আবে।’ তারা মন  মন  ভািবেল প্রে, ‘পবরবস্থবত উত্তাল হনে, প্রিামা বিনফারে হনে, মা ুষ মরনে,  ারীরা বিধ্িা 
হনে, বশশুরা এবতম হনে এিং মা ুষ তানির অি হারানে এবশোে এিং মধ্যোনর্য, আর গরীি প্রিনশ। আর তাই 
আমানির কী আনস োে?’ উন্নত প্রিশগুনলা েুদ্ধবিধ্বস্ত প্রিশগুনলানত অস্ত্রশস্ত্র এিং প্রগালািারুি সরিরাহ কনর র্নলনে, 
এই প্রভনি প্রে, এরা মনর মরুক, তানত আমানির কী আনস োে? বকন্তু তারা ভুনল বগনেবেল প্রে, এই একই পবরবস্থবতর 
উদ্ভি পবরোনম তানির ব নজনির প্রিনশও হনত পানর! আর উন্নবতর ঔদ্ধনতয তারা তানির বিনিক হাবরনেনে, আর তারা 
অন্ধ হনে প্রগনে। আজ পুনরা বিশ্ব প্রিিনত পানে প্রে, প্রে বিষনের আশঙ্কা করা হবেল, তা এি  িাস্তনি পবরেত হনে 
প্রগনে এিং ইউনরাপ এি  আিার এক েুদ্ধনক্ষনত্র পবরেত হনেনে, ইউনে  ব নে রাবশো এিং  যানিার প্রিশগুনলা 
পরস্পর মুনিামুবি অিস্থান  িাাঁবিনে আনে।”  

হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) আরও িনল : 

“আল্লাহ  তা’লা ভানলা জান   প্রশষ পেমি প্রক বিজেী হনি, িা উভে পক্ষ কতিা ক্ষবতগ্রস্ত হনি, তনি একবি বিষে 
ব বিত প্রে, এর পবরোম হনি অতযি ভেঙ্কর। েবি তারা এিন া বির্ার-বিনির্ া েনোগ  া কনর, তনি এর পবরোম 
হনি এক ভীবতেি ধ্বংসেজ্ঞ। উপরন্তু, আমরা এি  এবিও লক্ষয করবে প্রে, এি  তাইওোন র পবরবস্থবতও উত্তাল হনে 
উঠনে, আর এিা এি  স্পি প্রে, পুনরা বিশ্ব এক ভোিহ েুনদ্ধর বক ারাে িাাঁবিনে রনেনে।” 

হুেূর আকিাস হেরত মসীহ মওউি (আ.)-এর একবি উদৃ্ধবত উনল্লি কনর  প্রেিান  বতব  িনল : 

“প্রহ ইউনরাপ, তুবম ব রাপি  ও! আর প্রহ এবশো, তুবমও সুরবক্ষত  ও! আর প্রহ দ্বীপিাসীগে, প্রকা  বমেযা প্রিািা 
প্রতামানিরনক রক্ষা করনত এবগনে আসনি  া। আবম শহরগুনলানক ধ্বংস হনত প্রিিবে আর িসবতসমূহনক জ মা িশূ য 
পাবে।” 



 

 

 
হুেূর আকিাস িনল  প্রে, মসীহ মওউি (আ.)-এর পর সকল িলীফা এ ব নে সতকম কনরনে  এিং হুেূর আকিাসও 
েুনদ্ধর র্ র্িা, ো বিশ্বনক েমাগতভানি গ্রাস করনে, তা ব নে িারিার সতকম কনর আসনে । হুেূর আকিাস িনল  
প্রে, অন ক বি  ধ্নর অন নকই এই সকল সতকমিাতমানক অসার মন  করবেনল , বকন্তু এি  তারাও একই বসদ্ধানি 
উপ ীত হনে । 

হুেূর আকিাস িনল  প্রে, বেঙ্ক-িযাঙ্ক িা পররাষ্ট্র  ীবত ‘বিনশষজ্ঞগে’ পবরনশনষ এি  সবন্নকি বিপিনক িুঝনত পারনে , 
বকন্তু এিন া তানির কানে প্রকান া িাস্তি সমাধ্া  প্র ই। 

হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“স্থােী শাবি েবতষ্ঠার সমাধ্া  তানির হানত প্র ই, আর কীভানিই িা তানির কানে তা োকনত পানর, প্রেিান  শাবির 
উৎসমুি [মহা িী হেরত মুহােি (সা.)]-এর বিনক তানির প্রকা  িৃবি প্র ই। তারা পাবেমিতাে ডুনি আনে আর ধ্মমনক 
পবরতযাগ কনরনে। প্রেিান  শাবির সমাধ্া  বিিযমা  [অেমাৎ পবিত্র কুরআন র বশক্ষা], প্রসবিনক অমুসবলম সরকারগুনলাও 
আসনত আগ্রহী  ে, আর িুভমাগযেনম এম বক মুসবলম সরকারগুনলাও আসনত আগ্রহী  ে।”  

 
হুেূর আকিাস উনল্লি কনর  প্রে, বিনেষকরা প্রজার বিনে িনলনে  েুক্তরাষ্ট্র ও রাবশোর মনধ্য ব উবিোর েুদ্ধ এতই 
ভেঙ্কর হনি প্রে, িুই িেনরর মনধ্য সমগ্র পৃবেিীর িুই-তৃতীোংশ জ নগাষ্ঠী ব বিহ্ন হনে োনি। 

হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“েবি একবি ব উবিোর েুনদ্ধর সূর্ া হে, তাহনল এম  ধ্বংসেজ্ঞ সংর্বিত হনি োর অ ুমা  প্রকউ করনত পানর  া। 
প্রকা  সাধ্ারে মা ুনষর পনক্ষ এম  পবরবস্থবতর কল্প া করাও সম্ভি  ে। সুতরাং, এ সমেবি অতযি বিপিসংকুল। এম  
অিস্থাে েবি আশার প্রকা  বকরে িা শাবির প্রকান া ব িেতা োনক, তনি তা প্রকিল প্রসই এক িযবক্তর হানত োনক এ-



 

 

পৃবেিীনত শাবি ও ব রাপত্তার বশক্ষা বিনে প্রেরে করা হনেবেল। বতব  প্রসই িযবক্ত বেব  শাবির রাজাবধ্রাজ [মহা িী 
হেরত মুহােি (সা.)] আর আল্লাহ  তা’লার কানে বেব  অ য সকল মা ুনষর প্রর্নে অবধ্কতর বেে, োাঁর ওপর আল্লাহ 
তা’লার রূ্িাি এিং পূেমাি বিধ্া  অিতীেম হনেবেল, োর বশক্ষা ভানলািাসা এিং সম্প্রীবতর বশক্ষা।”  

শাবি ও ব রাপত্তার সানে মা ুনষর বমনলবমনশ িসিাস করার মহা িী হেরত মুহােি (সা.)-এর ঐকাবিক িাস া সম্পনকম 
আরও িলনত বগনে হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“প্রিািা তা’লার সানে তাাঁর িৃঢ় সম্পনকমর কারনে, এিং তাাঁর কানে অিতীেম বশক্ষা বিনশ্ব েবিনে প্রিওোর জ য, আর 
বিশ্বিাসীনক ধ্বংনসর হাত প্রেনক রক্ষা করার বর্িাে, আর এজ য ব িারুে উনদ্বনগর োকার কারনে মহা িী হেরত 
মুহােি (সা.) ব নজর সত্তানক অতযি কবঠ  মমমনিি ার মনধ্য ব পবতত কনরবেনল । তাাঁর ব জ অিস্থা এম  কনর 
প্রফনলবেনল  প্রে, তাাঁর প্রিাোে বিনশ্বর জ য এত আকুবত বম বত সহকানর েন্দ  করনত  প্রে, আল্লাহ  তা’লা মহা িী 
হেরত মুহােি (সা.)-নক উনদ্দশয কনর িনলবেনল , ‘তুবম বক ব নজনক িুুঃি-কনি মৃতুযমুনি পবতত করনি, এই কারনে 
প্রে, তারা ঈমা  আন   া।’ এই হনলা প্রসই সত্তা োর হৃিে মা ুনষর েবত ভানলািাসাে পূেম বেল, এই আকাঙ্ক্ষাে প্রে, 
মা ুষ প্রে  তানির স্রিার বিনক েতযািতম  কনর ব নজনিরনক রক্ষা করনত পানর।” 

হুেূর আকিাস এরপর এ বিষনে কো িনল  প্রে, কীভানি সমূ্পেম অনেৌবক্তক িাবি করা হে প্রে, আহমিী মুসলমা নির 
মহা িী (সা.)-এর েবত প্রকান া ভানলািাসা প্র ই।  

হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“িাবি করা হনে োনক প্রে, আহমিীো মুসবলম জামা’ত, প্রিািা  া করু , মহা িী হেরত মুহােি (সা.)-এর অিমা  া 
কনর োনক এিং এই বশক্ষা বিনে োনক। বকন্তু েকৃতপনক্ষ, আমরা মহা িী হেরত মুহােি (সা.)-এর বশক্ষার 
অ ুসরেকারী এিং তাাঁর ভালিাসা হৃিনে ধ্ারেকারী। আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর সাবহতয এ বিষনে সাক্ষয িহ  
কনর। েবতিের আমানির বশক্ষা সম্পনকম অিবহত হনে এিং মহা িী হেরত মুহােি (সা.)-এর েবত আমানির 
ভানলািাসা েতযক্ষ কনর হাজার হাজার মা ুষ আহমিীো মুসবলম জামা’প্রত প্রোগিা  কনর োনক। … আমানির 
বিরুদ্ধিািীরা ো িুবশ ভািুক িা করুক; আমানির কাজ এই প্রে, েবি মহা িী হেরত মুহােি (সা.)-এর সবতযকানরর 
ভানলািাসা আমানির মানঝ প্রেনক োনক, তনি আমরা প্রে  তাাঁর বশক্ষানক বশনরাধ্ােম কবর এিং প্রসবিনক পৃবেিীনত েবিনে 
বিই; আর বিশ্বিাসীনক অিবহত কবর প্রে, আজ বিনশ্বর শাবি ও ব রাপত্তার জ য এবিই একমাত্র সমাধ্া । সুতরাং, আসু  
এিং ব নজনিরনক প্রসই মহা  সত্তার সানে সমৃ্পক্ত করু , বেব  শাবি ও ব রাপত্তার বশক্ষা ব নে এনসবেনল  এিং 
এভানি ব নজনিরনক ইহকাল এিং পরকানল রক্ষা করু ।” 



 

 

 

শাবি েবতষ্ঠাে মহা িী হেরত মুহােি (সা.) প্রেসি মূল ীবতর বশক্ষা েিা  কনরনে  প্রসসি সম্পনকম িলনত বগনে হুেূর 
আকিাস িনল  প্রে, বতব  (সা.) বশক্ষা বিনেনে  প্রে, অপনরর জ য প্রে  তা-ই কাম া করা হে, ো প্রকউ ব নজর জ য 
কাম া কনর োনক। 

“আমানির সকল সমনে মহা িী হেরত মুহােি (সা.) এর িবেমত এই স্বেমালী সৃ্মবত স্মরে রািনত হনি প্রে, আমরা 
ব নজনির জ য ো পেন্দ কবর, অ যনির জ য আমানির অিশযই প্রসিাই পেন্দ করনত হনি। সুতরাং, এই  ীবতনক 
সামন  প্ররনি আমানির সি সমে এই বর্িা োকনত হনি প্রে, েবি আবম প্রকিলমাত্র আমার ব নজর জ য শাবি কাম া 
কবর, িা ব জ জাবতর জ য, িা ব জ প্রিনশর জ য শাবি কাম া কবর, তাহনল এনক্ষনত্র আমরা আল্লাহ র সাহােয ও সন্তুবি 
কিন াই লাভ করনত পারনিা  া। েি  এই বিশ্বানসর ওপর প্রকউ েবতবষ্ঠত হনে ো  প্রে, তার সকল বকেু প্রকিলমাত্র 
আল্লাহ র সন্তুবির উনদ্দনশযই করনত হনি, তি ই েকৃত শাবি েবতবষ্ঠত হনত পানর।” 

এ বিষনে বিস্তাবরতভানি িলনত বগনে মহা িী হেরত মুহােি (সা.) শাবি েবতষ্ঠার জ য প্রে সকল মূল ীবতর বশক্ষা 
েিা  কনরনে  তার উনল্লি কনর হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল : 

“এিা ব বিত বিষে প্রে, েতক্ষে  া আমানির উনদ্দশয সবঠক হনি, আমানির কমমও সবঠক হনত পানর  া। … বিশ্বিাসী 
েুদ্ধ-বিগ্রহনক মন্দ িনল, আর সকল প্র তার িক্তিয এিাই প্রে, েুদ্ধ-বিগ্রহ মন্দ বিষে। বকন্তু, তানির এম বি িলার অেম 
প্রকিল এই প্রে, তানির বিরুনদ্ধ অ যনির েুদ্ধ প্রর্াষো করা অ যাে, বকন্তু েবি তারা ব নজরা েুনদ্ধর সূত্রপাত কনর, তি  
প্রসবি প্রকা  মন্দ বিষে  ে।  ীবতনিানধ্র এই র্ািবতিুকু এই কারনে প্রে, তানির িৃবি প্রসই সত্তার উপর প্র ই বেব  
‘সালাম’ (শাবি), িা ‘শাবির উৎস’। তারা মন  কনর প্রে, েতক্ষে এবি তানির স্বানেম কানজ আনস, ততক্ষে তারা শাবির 
প্রোগা  উচ্চবকত কনর। আর প্রে মুহূনতম এবি তানির স্বানেমর পবরপন্থী হনে িাাঁিাে, তারা শাবিনক পবরতযাগ কনর। তারা 
মন  কনর প্রে, এবি কিন াই গ্রহেনোগয  ে প্রে, প্রকউ তানির শত্রুনিরনক সাহােয কনর িা অস্ত্র সরিরাহ কনর। বকন্তু 
েবি তারা ব নজরা তানির বমত্রনির অস্ত্র সরিরাহ কনর, এম বক েবি তা অ যাে উনদ্দনশয িযিহৃত হে, তিুও তা বিধ্ 
হনে োে। এই েি  বর্িাধ্ারা, তি  েকৃত শাবি েবতষ্ঠার সম্ভাি া কীভানি সৃবি হনত পানর?”  

 



 

 

 

েকৃত শাবির পনে প্রে িশম  আমানিরনক পবরর্াবলত করনত পানর প্রসই সম্পনকম িলনত বগনে, হেরত বমেমা মসরূর 
আহমি (আই.) িনল : 

“েকৃত শাবি প্রকিল তি  েবতবষ্ঠত হনত পানর েি  এই বিশ্বাস োনক প্রে, এক প্রিািা আনে  বেব  র্া  প্রে, সকল 
মা ুষ শাবিনত িাস করুক। প্রকিল েি  প্রকউ এবি বিশ্বাস কনর  এিং তি ুোেী আর্রে কনর , তি ই প্রসই িযবক্তর 
আশা-আকাঙ্ক্ষা তার িযবক্ত-স্বানেমর গবি প্রপনরানত পানর। তি  তানির আশা-আকাঙ্ক্ষা মা িজাবতর সামবগ্রক কলযানের 
বিনক ধ্াবিত হনি। েি  এম বি হনি, তি  শাবি েবতষ্ঠাে আমানির বর্িা-নর্ত া এিং শাবি ও ব রাপত্তা েবতষ্ঠার 
মা  এক সমূ্পেম  তু  মাত্রাে উপ ীত হনি; আমরা প্রকা  বকেুনক প্রকিলমাত্র আমানির কানে কলযােজ ক হওোর 
িৃবিনত প্রিিনিা  া, িরং বর্িা করনিা পুনরা বিশ্বনক তা কীভানি েভাবিত করনি। পাবেমিতাে ডুনি োকা মা ুষ সি 
সমে প্রশষ পেমি ব নজনির স্বানেম অন যর শাবি বি ি কনর প্রফনল। বকন্তু, োরা এক ঐশী সত্তাে বিশ্বাসী, তারা কিন া 
এম  আর্রে করার সাহস প্রিিানি  া; প্রক  া, তারা অ ুধ্াি  করনি প্রে, েবি তারা এম  কনর, তনি এক মহাশবক্তধ্র 
সত্তা তানিরনক ধ্বংস করনি।”  

পবিত্র কুরআন র আোনতর আনলানক এই একই বিষনে কো িলনত বগনে হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) িনল :  

“প্রেিান  আল্লাহ  তা’লা পবিত্র কুরআন র আোনত আমানিরনক বশক্ষা বিনেনে  প্রে, ‘আলহামিু বলল্লাবহ রাবিল আলামী ’ 
(সমস্ত েশংসা আল্লাহ র, বেব  জগতসমূনহর েভু-েবতপালক), বতব  আমানিরনক এ আনিশও েিা  কনরনে  প্রে  
েনতযক  ামানে এবি পাঠ করা হে, প্রে  মুসলমা নির মানঝ ভ্রাতৃনত্বর এক বিসৃ্তত ধ্ারো সৃবি হে। েি  আমরা 
উচ্চারে কবর, ‘আলহামিু বলল্লাবহ রাবিল আলামী ’ তি  এবি আমানির মানঝ এক প্রিাধ্ জাগ্রত কনর প্রে, আল্লাহ  
তা’লার অবভভািকত্ব সমগ্র বিশ্বমিল জুনি েসাবরত। এই শব্দগুনলা উচ্চারেকারী িযবক্তর বর্িা-প্রর্ত া েশস্ত হে।” 

 



 

 

 
হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) আরও িনল :  

“এই আোনতর পাঠকারী প্রসই প্রিািার েশংসা কীতম  কনর  বেব  সমগ্র বিশ্বজগনতর এিং সকল েুনগর েভু-েবতপালক; 
বেব  বিস্টা নির, এিং বহনু্দনির, এিং ইহুবিনির েভু-েবতপালক, সকল মা ুনষর লাল -পাল কারী। েি  প্রকা  িযবক্ত 
এই শব্দগুনলা উচ্চারে কনর, তি  তার হৃিনে কীভানি কানরা েবত রৃ্ো-বিনদ্বষ সৃবি হনত পানর? … ‘আলহামিু বলল্লাবহ 
রাবিল আলামী ’ শব্দগুনলার মানঝ এিা ব বহত আনে প্রে, েবি েকৃত প্রতৌহীি (আল্লাহর একত্ব) েবতষ্ঠা হনে োে, 
‘রািুল আলামী ’ এর েশংসা কানরা প্রঠাাঁনি োনক, তি  এবি সম্ভিই  া প্রে, প্রকা  জাবতর েবত বিনদ্বষ এম  িযবক্তর 
হৃিনে িাবক োনক … সুতরাং, আল্লাহর একনত্বর ওপর েকৃত বিশ্বাস প্রপাষেকারীই শাবি ও ব রাপত্তার সবতযকানরর 
পতাকািাহী।”  

তাাঁর িকৃ্ততার প্রশষ পেমানে হেরত বমেমা মসরূর আহমি (আই.) আহমিী মুসলমা নিরনক তানির সুবিসৃ্তত িাবেত্বািবল 
সম্পনকম স্মরে কবরনে প্রি  এিং িনল : 

“আজ [শাবি েবতষ্ঠার] এই িাবেত্বভার েবতশ্রুত মসীহ  (আ.)-এর জামা’প্রতর ওপর  যস্ত। েবি আমরাও আমানির র্র 
প্রেনক শুরু কনর আিজমাবতক পেমাে পেমি তি ুোেী আমানির িাবেত্ব পাল   া কবর, তাহনল আমানির ব নজনির শাবি 
ও ব রাপত্তার প্রকান া ব িেতা প্র ই, আর  া আমানির ভবিষযৎ েজনের, আর  া বিশ্বিাসীর। আল্লাহ তা’লা আমানিরনক 
বিশ্বনক অন্ধকার প্রেনক আনলার বিনক ব নে োওোর মাধ্যম সািযস্ত করু । আল্লাহ তা’লা আমানিরনক আমানির িাবেত্ব 
সনিমাত্তমভানি পাল  করার প্রতৌবফক িা  করু ।” 


