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১৪ জানুয়াবি ২০২৩ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে ভারু্ুয়াি সাক্ষানেি সম্মান িাভ 
কিনিা িাজনা ইমাইল্লাহ্ ভািনেি ছাত্রীিৃন্দ 

  

৮ জানুয়াবি ২০২৩, িাজনা ইমাইল্লাহ (আহমদীয়া মুসবিম নািী অঙ্গ-সংগঠন) ভািনেি বিক্ষােুীনদি সানে আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)-এি এক ভারু্ুয়াি 
(অনিাইন) সভা অনুবিে হয়। 

হুযূি আকদাস বিিনফানডুি ইসিামািানদ এমবিএ ইন্টািনযািনাি সু্টবডও প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি 
িাজনা সদসযািৃন্দ ভািনেি কাবদয়ান প্রেনক অনিাইনন সভায় সংযুক্ত হন। 

পবিত্র কুিআন বেিাওয়াে বদনয় শুরু হওয়া একবি আনুিাবনক অবধনিিননি পি উপবিে সদসযািৃন্দ হুযূি আকদাসনক 
োনদি ধমু-বিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ বননয় প্রিি বকছু েশ্ন কিাি সুনযাগ িাভ কনিন। 

অংিগ্রহণকািী প্রমনয়নদি একজন হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিন, যবদ ভািনেি প্রকাননা িাষ্ট্রীয় আইন িা প্রকাননা 
েবেিান পড়ানিানাি সমনয় োনদি ইসিামী বহজাি পবিধান বনবষদ্ধ কিনে েয়াসী হয় েনি োনদি কী কিা উবর্ে। 

হুযূি আকদাস িনিন প্রয, বহজাি পবিধান কিাি প্রক্ষনত্র োনদিনক িাধা প্রদওয়া উবর্ে নয়। যবদ িাধা প্রদওয়া হয় োহনি 
আহমদী নািী ও প্রমনয়নদি উবর্ে োনদি ধমু পািননি ও বিক্ষা অজুননি স্বাধীনো িক্ষাি জনয আইনগে িযিিা গ্রহণ 
কিা।  

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“[বহজাি পবিধান কিাি জনয] বননজনদি আইনগে িড়াইও করুন প্রয, আমানদি ওপি বিষমযমূিক আর্িণ প্রকন কিা 
হনে, প্রযখানন আমানদি ওড়না পিাি অবধকাি িনয়নছ। আগামীকাি যবদ প্রকউ িনি প্রয, বিখিা োনদি পাগবড় িা 
অনযানয বিনিষ পবিনধয় পিনে পািনি না, োহনি প্রো প্রসবি অনযায় হনি। এি বিরুনদ্ধ আপনানদি আওয়াজ ওঠাননা 
উবর্ে, ‘আহমদীয়া মুসবিম সু্টনডন্ট এনসাবসনয়িন’-এি প্রিখানিবখ কিা উবর্ে, পত্রপবত্রকায়ও প্রিখা উবর্ে প্রয, প্রকন 
এমন হনিা। আি, কানিা প্রক্ষনত্র যবদ সুবনবদষু্ট প্রকাননা ঘিনা ঘনি োনক, োহনি োি বিরুনদ্ধ আইননি আশ্রয় বনন। 



 

আপনানক বসদ্ধান্ত বননে হনি প্রয, এখানন জাগবেকোি ওপি ধমনুক োধানয বদনিন, [মহানিী (সা.)-এি হাদীস] 
‘িজ্জািীিো ঈমাননি অংি’ এি ওপি আমি কিনিন, নাবক পাবেুি স্বানে ুবননজনক পৃবেিীি সমু্মনখ প্রমনি ধিনিন। 
বননজিাই এই বিষয়বি ভািনা-বর্ন্তা কনি বনন। … যানহাক, কমপনক্ষ স্কাফ ুিা ওড়না িযিহাি কিা উবর্ে, আি যবদ 
[এি অনুমবেও] না োনক োহনি পিীক্ষা না বদনয় আইনগে িড়াই করুন।” 

অপি একজন অংিগ্রহণকািী হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিন, পৃবেিী জুনড় প্রকন এে অসহায়ত্ব এিং প্রকন আল্লাহ্ 
ো’িা কষ্ট দূিীভূে কনিন না। 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“আল্লাহ্ ো’িাি এক োকৃবেক বনয়ম পৃবেিীনে িিিৎ িনয়নছ। আল্লাহ্ ো’িা প্রকাোও এবি প্রিনখন বন প্রয, যখন প্রকউ 
এই োকৃবেক বনয়ম িঙ্ঘন কিনি, েখনও আবম োনক িক্ষা কিনিা। যখন যুদ্ধ িাাঁনধ, প্রিামা িষণু কিা হয়, বনিীহ 
মানুষও বনহে হয়, বনষ্পাপ বিশুিাও মৃেুযিিণ কনি োনক। … এখানন মানুনষি প্রকাননা ভুনিি কািনণই যুদ্ধ সংঘবিে 
হয়, আি মানুষ বনহে হয়।” 

হুযূি আকদাস িনিন প্রয, মহানিী (সা.) ও মুসিমাননদি বিরুনদ্ধ যুনদ্ধও মুসিমানিা কষ্ট প্রভাগ কনিনছন, যবদও বিজনয়ি 
েবেশ্রুবে বছি। 

উক্ত বিষয়বি আনিা িযাখযা কিনে বগনয়, হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“সাধািণভানি, েকৃবেি বনয়নম আমিা প্রদবখ প্রয, আল্লাহ্ ো’িা িনি বদনয়নছন প্রয, যবদ প্রোমিা এই কাজ কনিা েনি 
এই ক্ষবে প্রোমানদি হনি। প্রকউ প্রকান কাজ কিনিন আি, োি পবিণবে হনে িক্ষা পানিন িনি আিা কিনিন, এিা 
হনে পানি না।”  

বিশুিা প্রকন জন্মগে প্রিাগ ও অক্ষমো-সহ জন্মায় এ সম্পনক ুিিনে বগনয়, হুযূি আকদাস িনিন প্রয, কখননা কখননা 
বপো-মাোি প্রকান কৃেকনমুি িা দুিুিোি দরুণ বিশুিা অসুিো বননয় জন্মগ্রহণ কনি োনক। সুেিাং, এবিও েকৃবেি 
বনয়নমি অংি যা পৃবেিীনে িিিৎ িনয়নছ।  

যানহাক, হুযূি আকদাস িনিন, মুসিমান বহনসনি আমানদি বিশ্বাস এই জীিননি ঘিনােিানহি মনধযই সীমািদ্ধ নয়; 
িিং [আমিা বিশ্বাস কবি প্রয], যািা দুবনয়ানে কষ্ট প্রভাগ কনি োনদিনক পিকানি এ বিষয়বি পুবষনয় প্রদওয়া হনি। 



 

হুযূি আকদাস োনক এ সম্পনকু বিেীয় খিীফােুি মসীহ্ (িা.)-এি দুনিা িই পড়াি পিামিু েদান কনিন যা বিষয়বিনক 
আিও স্পষ্ট কনি েুনি ধনি: ইংনিবজ িই Ten Proofs of the Existence of God এিং উদুূ িই হাবি িাবি ো’িা। 

একজন িাজনা সদসযা হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিন, একজন আহমদী মুসিমাননি কী কিা উবর্ে যখন োি ধমুীয় 
আইন এিং প্রদনিি আইননি মানে প্রযনকাননা একবিনক প্রিনছ বননে িাধয কিা হয়। 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“প্রদনিি আইনসমূহ, যা সিাসবি িিীয়নেি বননদনিিু পবিপন্থী নয়, আমানদিনক অিিযই ো মানয কিা উবর্ে। যবদ 
প্রকাননা প্রদনিি আইন আমানদিনক িিীয়নেি বননদনুিি অনুসিণ কিা প্রেনক িাধা েদান কনি, প্রযমনবি পাবকিানন 
হনয় োনক, প্রসখানন আহমদী মুসিমাননদিনক কনিমা পড়নে িাধা প্রদয়া হয়, এই পবিবিবেনে আমিা িবি প্রয, আমিা 
প্রসই প্রদনিি সকি আইন মাননিা, প্রকিি প্রসগুনিা িযবেনিনক প্রযগুনিা সিাসবি আমানদিনক আমানদি ধমবুিশ্বানসি 
ওপি আমি কিনে িাধা েদান কনি। সুেিাং, আইন যাই িিুক না প্রকন, আমিা কখননা কনিমা প্রেনক বিরু্যে হনে 
পাবি না। একইভানি, পাবকিানন আইন আমানদিনক বদনন পাাঁর্ ওয়াক্ত নামায আদায় কিা, সািাম েদান কিা বকংিা 
প্রকাননা ইসিামী পবিভাষা িযিহাি কিা হনে িাধা েদান কনি। যানহাক, এই পবিবিবেনে আমিা মনন কবি এবি 
আমানদি ধমীুয় অবধকাি এিং আমিা আমানদি বিশ্বানসি ওপি আমি কনি োবক। অনযোয়, আমিা প্রসই প্রদনিি 
অনযানয সকি আইন মানয কবি এিং প্রদনিি েবে অনুগে োবক। এমনবক আমিা প্রসই প্রদনিি বনিাপত্তা ও িাবন্তি 
জনয আমানদি জীিনও উৎসগু কনি োবক এিং আহমদী মুসিমান বহনসনি আমিা প্রয প্রদনিই িসিাস কবি না প্রকন, 
আইন মানযকািী নাগবিক বহনসনি আমিা ো কনি োবক।” 

https://www.alislam.org/book/ten-proofs-for-existence-of-god/
https://www.alislam.org/urdu/book/%db%81%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%b0/

