
 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৫ নভেম্বর ২০২২ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সাক্ষাভের সম্মান িাে 
করভিা সুইভেভনর আেফাি সদসযিৃন্দ 

 

“আল্লাহ্ ো’িা মুসিমানভদরভক ইিাদভের সভিুাত্তম পন্থা বিক্ষা বদভয়ভেন।” 
— হযরে বমযাু মসরূর আহমদ (আই.) 

২০ নভেম্বর ২০২২, সুইভেভনর মজবিস আেফািুি আহমদীয়ার (৭-১৫ িের িয়সী আহমদী িািকভদর অঙ্গ-সংগঠন) 
সদসযভদর সভঙ্গ একবি োরু্ুয়াি (অনিাইন) সো কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি 
মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিভফাভেুর ইসিামািাভদ এমবিএ সু্টবেও প্রেভক এ সোর সোপবেত্ব কভরন, আর আেফাি সদসযগণ 
সুইভেভনর প্রগাভেনিাভগু অিবিে িায়েুন নাসর মসবজদ প্রেভক সোয় োরু্ুয়াবি (অনিাইভন) সংযুক্ত হন। 

পবিত্র কুরআন বেিাওয়াে বদভয় শুরু হওয়া বকেু আনুষ্ঠাবনকোর পর মজবিস আেফািুি আহমদীয়ার সদসযিৃন্দ োভদর 
ধমুবিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিবেন্ন বিষভয় হুযূর আকদাভসর বনকি েশ্ন করার সুভযাগ িাে কভরন। 

একজন বেফি হুযূর আকদাভসর কাভে জানভে র্ান বহনু্দ এিং বিস্টানরা প্রযখাভন বির িভস প্রেভক োভদর ইিাদে কভর 
োভকন, প্রসখাভন মুসিমানগণ নামাভযর সমভয় বিবেন্ন েবঙ্গমা অিিম্বন করার কারণ কী। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তভর িভিন: 

“আল্লাহ্  ো’িা মুসিমানভদরভক ইিাদভের সিভর্ভয় পূণাুঙ্গ পদ্ধবে বিক্ষা বদভয়ভেন। বেবন আমাভদরভক বিক্ষা বদভয়ভেন 
প্রয, আমরা প্রযন েেভম দণ্ডায়মান হই এিং আমাভদর হােগুভিা আমাভদর সামভন োাঁজ কভর রাবখ। যখনই েুবম সম্মাবনে 
এিং েোিিািী প্রকান িযবক্তর সামভন যাও, েখন দাাঁব়িভয় োর েবে সম্মান েদিনু কভর োভকা … যখন েুবম প্রকান 
বকেু োর কাে প্রেভক র্াওয়ার আকাঙ্ক্ষা কভরা েখন প্রোমার অেযন্তরীণ অিিা পবরিবেেু হয় এিং েুবম োর সামভন 



 

অিনে হও, আর এিাই প্রসই অিিা যা রুকুর েবঙ্গমায় েবেফবিে হয়। এরপর যখন েুবম প্রোমার আকাবঙ্ক্ষে বিষয় 
পাওয়ার জনয িযাকুি হভয় ওভঠা, েখন েুবম আিার দাাঁব়িভয় যাও। যখন প্রকান বকেু র্াইভে বগভয় প্রোমার উভেগ খুিই 
প্রিভ়ি যায় েখন েুবম অবির হভয় বনজ প্রদহভক আিার প্রসাজা কভরা এিং প্রোমার হৃদভয়র আকাঙ্ক্ষা িযক্ত কভরা। যখন 
প্রোমার উভেগ আভরা িৃবদ্ধ পায়, েখন েুবম হঠাৎ আল্লাহ্  ো’িার সামভন বসজদায় পভ়ি যাও এিং অশ্রু বিসজনু বদভে 
শুরু কভরা। েুবম উভঠ িস এিং আিার বসজদায় পভ়ি যাও। এরপর েুবম দাাঁব়িভয় পভ়িা এিং োরপর আিাভরা িভস 
োকা অিিায় প্রোমার প্রদায়া কভর োভকা; আর এোভি প্রিষ পযনু্ত প্রোমার নামায প্রিষ হয়। সুেরাং, এই হি প্রসই 
সকি েবঙ্গমা নামাভযর মভধয প্রযগুভিা অিিম্বভনর কো আল্লাহ্  ো’িা আমাভদরভক বিবখভয়ভেন।” 

 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িভিন: 

“যখন প্রোট্ট বিশুরা োভদর িািা-মাভয়র কাে প্রেভক প্রকান বকেু খুি প্রিবি র্ায়, েখন োরা এর ওপর খুি বজদ কভর 
এিং কান্নাকাবি কভর আর এমন করভে করভে, কখনও িভস আর আিার দাাঁব়িভয় যায়। … সুেরাং, বিবেন্ন েবঙ্গমা 
অিিম্বন করা একবি েকৃবেসম্মে বিষয়। ফরয নামাভযর সমভয়, আল্লাহ্  ো’িা আমাভদরভক বিবখভয়ভেন প্রয, আমরা 
যখন আল্লাহ্ র সামভন যাই েখন আমাভদর বিবেন্ন েবঙ্গমা অিিম্বন করা উবর্ে এিং আমাভদর হৃদভয়র যোযে অনুরূপ 
অিিা অিিম্বন করা উবর্ে। বেবন এমনবক আমাভদরভক প্রদায়াভে িযিহায ুিব্দগুভিাও বিবখভয়ভেন। বেবন আমাভদরভক 
নামাভযর সমভয় িযাকুি বর্ভত্ত োাঁর ইিাদভের আভদি বদভয়ভেন। সুেরাং, যবদ আমরা এসি অনুসরণ কবর, েভি আল্লাহ্  
আমাভদর প্রদায়া কিুি করভিন। সুেরাং, আমাভদর ইিাদভের পদ্ধবে পবরপূণ।ু এবি ইিাদভের প্রসই পদ্ধবে নয় প্রযখাভন 
েুবম প্রকিি িভস বিশ্রাভমর অিিায় োভকা। এবি এমন একবি পদ্ধবে যা েকৃবেসম্মে এিং আমাভদর েকৃবের সাভে 
সামঞ্জসযপূণ।ু আল্লাহ্  ো’িার প্রর্ভয় ি়ি প্রকাভনা সত্তা প্রনই। সুেরাং, যখন আমরা আল্লাহ্ র কাভে যাই েখন আমাভদর 
যোযে েবঙ্গমা অিিম্বন করা উবর্ে।” 

একজন িািক হুযূর আকদাসভক েশ্ন কভরন, ঐ সমস্ত মানুষ যারা েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.)-এর ওপর ঈমান আভন বন, 
োভদরভক প্রখাদা ো’িা ক্ষমা করভে পাভরন বকনা। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রকউ ক্ষমা িাে করভিন বকনা এবি এভকিাভরই পবরপূণেুাভি প্রখাদা ো’িার এখবেয়ারেুক্ত বিষয়। পবিত্র কুরআভনর 
িণনুা অনুসাভর আল্লাহ্  ো’িা িভিভেন প্রয, প্রোমাভদর উবর্ে োাঁর প্রেবরে নিীগভণর ওপর ঈমান আনা। মহানিী হযরে 
মুহাম্মদ (সা.) এই েবিষযোণী কভরবেভিন প্রয, প্রিষ যুভগ মসীহ্  এিং মাহ্ দী আবিেূেু হভিন। আমরা িবি প্রয, 
মুসিমানভদর মধয প্রেভকই োাঁর আবিেূেু হওয়ার বেি। সুেরাং, েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.) আবিেূেু হভয়ভেন এিং আমরা 



 

োাঁভক গ্রহণ কভরবে। … েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.) িভিভেন প্রয, মানুভষর বির্াভরর বিষভয় আল্লাহ্  ো’িা কী করভিন ো 
পরকাভির বিষয়। বেবন বসদ্ধান্ত বনভিন কাভক িাবস্ত বদভিন এিং কাভক পুরস্কার বদভিন, আর প্রকউ সৎকমু কভরভে 
বকনা, এিং োভদর সৎকম ুপ্রখাদা ো’িার দৃবিভে গ্রহণভযাগয বকনা। আর প্রকান িযবক্ত বযবন িাবস্ত িাভের প্রযাগয, োভক 
বেবন কীোভি িাবস্ত বদভিন, এিাও বেবনই বসদ্ধান্ত বনভিন। যারা ইহজীিভন বিিৃঙ্খিা সৃবি কভর এিং অবির্ার কভর 
োভদরভক আল্লাহ্  ো’িা এই জীিভনই িাবস্ত বদভয় োভকন, আর পরকাভিও োরা োাঁর িাবস্তর মুভখামুবখ হভিন।”  

 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িভিন: 

“প্রকিিমাত্র প্রকান নিীভক েেযাখযান করার কারভণ প্রকান জাবেভক ধ্বংস করা হয় না। োভদর েখন িাবস্ত প্রদওয়া হয় 
যখন োরা বনষু্ঠরো অিিম্বভন সীমািংঘন কভর। আজভক, মানুষ মভন কভর প্রয, মুসিমান প্রদিগুভিার অিিা োভিা। 
োভদর প্রেি সম্পদ রভয়ভে, আর মুসিমানগণ অেযন্ত ধনাঢ্য প্রদি িাসন কভর োভক আর এমন িযবক্তিগ ুরভয়ভে যারা 
অেযন্ত ধনী। বকন্তু, এবি েকৃে িাস্তিো নয়। েকৃেপভক্ষ, োরা অেযন্ত েয়ািহ অিিায় রভয়ভে। এবি মুসিমানভদর 
জনয সেয, এিং অনযভদর জনযও। যবদ প্রকউ নিীভদর অস্বীকার কভর, আর এরপর আরও অগ্রসর হভয় োভদরভক বনভয় 
বিদ্রুপ করভে শুরু কভর, আর োভদর ওপর যারা ঈমান আভন োভদর ওপর অনযায়-অবির্ার করভে োভক, প্রকিি 
েখন আল্লাহ্  ো’িা এমন মানুষভক িাবস্ত দান কভরন, আর এমন মানুষ ইহকাি এিং পরকাভি বনবিেোভি িাবস্ত 
পাভি।”  

োাঁর উত্তভর আভরা অগ্রসর হভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“যারা প্রকান নিীভক অস্বীকার কভরন, োভদর বিষভয় আল্লাহ্  প্রকমন আর্রণ করভিন এ েসভঙ্গ (িিা প্রযভে পাভর প্রয), 
আল্লাহ্  ো’িা োভদর োভিা কাভজর জনয োভদরভক পুরসৃ্কে করভিন এিং োভদর অপকভমরু জনয োভদরভক িাবস্ত 
দান করভিন। েভেযক িযবক্তভকই প্রকান েকার জাহান্নাভমর মধয বদভয় অবেক্রম করভে হভি, হয় ইহকাভি অেিা 
পরকাভি। প্রকউ প্রকউ ইহকাভিই এর মধয বদভয় অবেক্রম কভর, আর অনযরা পরকাভি এর মধয বদভয় যাভি। বকন্তু, এবি 
মহানিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর উবক্ত প্রয, এমন একবদন আসভি যখন জাহান্নাম িূনয হভয় যাভি এিং সকভিই 
জান্নাভে েভিি করভি।” 

হুযূর আকদাস আভরা িভিন প্রয, আহমদী মুসিমান বহভসভি আমাভদর বনভজভদরভক েশ্ন করা উবর্ে, আমরা েবেশ্রুে 
মসীহ্ (আ.)-ভক মানয কভর কেিুকু িােিান হভয়বে; আর িযবক্ত বহভসভি আমাভদর উন্নবের প্রর্িা করা উবর্ে। অনযোয় 
যবদ এর ফিস্বরূপ আমাভদর কম ুসংভিাবধে না হয়, েভি েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.)-ভক মানয কভর আমরা প্রমাভিই িােিান 
হভে পারিাম না। 



 

 

এক বিশু হুযূর আকদাসভক েশ্ন কভর সূযুগ্রহণ িা র্ন্দ্রগ্রহভণর সমভয় আহমদী মুসিমানগণ প্রকন নামায পভ়ি োভকন। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“আমরা এবি এজনয কভর োবক প্রয, আমাভদর পাবরপাবশ্বকুোর মভধয একবি পবরিেনু আভস; আর োই মহানিী হযরে 
মুহাম্মদ (সা.) এই বনভদিুনা েদান কভরবেভিন প্রয, এর ফিস্বরূপ আমাভদর অন্তভর প্রখাদার এক েয় জাগ্রে হওয়া 
উবর্ে এিং আমাভদর প্রদায়া করা উবর্ে। প্রকননা, প্রকয়ামভের বদভনও পুভরা িযিিাপনা এভিাভমভিা হভয় যাভি, আর এ 
জীিন প্রিষ হভয় যাভি। আমাভদর প্রদায়া করা উবর্ে প্রযন আল্লাহ্  ো’িা আমাভদরভক এর ক্ষবেসমূহ প্রেভক রক্ষা কভরন। 
মানুভষর ওপরও সূযগু্রহণ ও র্ন্দ্রগ্রহভণর প্রনবেিার্ক েোি পভ়ি োভক। উদাহরণস্বরূপ, গেিুেী মবহিাভদর এর ফভি 
সমসযার মুভখামুবখ হওয়ার সম্ভািনা োভক। সুেরাং, আমাভদর প্রদায়া করা উবর্ে প্রযন আল্লাহ্  আমাভদরভক সকি ক্ষবে 
প্রেভক রক্ষা কভরন এিং এর মাভে যা কিযাণ রভয়ভে ো আমাভদরভক দান কভরন। যখনই স্বাোবিক েবক্রয়ায় প্রকান 
েকার পবরিেনু প্রদখা প্রদয়, েখনই োর ফিস্বরূপ আমাভদর হৃদভয় প্রখাদার এক েয় সৃবি হওয়া উবর্ে। যখন িৃবি হয় 
এিং আকাি প্রমঘাচ্ছন্ন হভয় পভ়ি আর িজ্রপাে ও বিদুযে র্মক প্রদখা যায়, মহানিী (সা.) এমন অিিায় আল্লাহ্  ো’িার 
কাভে ক্ষমা বেক্ষা করভেন, প্রযন বেবন মানুষভক এর প্রনবেিার্ক েোি প্রেভক রক্ষা কভরন। সুেরাং, যখনই স্বাোবিক 
অিিার মাভে প্রকাভনা পবরিেনু প্রদখা প্রদয়, েখনই আমাভদরও বনভজভদর হৃদভয় আল্লাহর েয়ভক ধারণ কভর প্রদায়া করা 
উবর্ে।”  


