
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২২ প্রেব্রুয়াবি ২০২৩ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভারু্ুয়াি সাক্ষানেি সম্মাে িাভ কিনিা 
বেেিযানেি প্র াদ্দাম ও আেোি 

 

“এমে এক সময় আসনি য ে আপোিাও স্বাধীেভানি পাবকস্তানে প্রযনে পািনিে এিং [ে ে] েোকবেে উিামা ও 
‘ইসিানমি িক্ষক’-প্রদি মাো েে হনয় যানি।” – হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) 

১২ প্রেব্রুয়াবি ২০২৩, মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (১৫-৪০ িছি িয়সী আহমদী েরুণ-যুিকনদি অঙ্গ-সংগঠে) ও 
মজবিস আেোিুি আহমদীয়া (৭-১৫ িছি িয়সী আহমদী িািকনদি অঙ্গ-সংগঠে) বেেিযানেি সদসযনদি সনঙ্গ একবি 
ভারু্ুয়াি (অেিাইে) সভা কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম  িীোেুি মসীহ  হযিে বমযুা মসরূি 
আহমদ (আই.)। 

হুযূি আকদাস বিিনোনডুি ইসিামািানদ এমবিএ সু্টবডও প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি আেোি ও প্র াদ্দাম 
সদসযিৃন্দ বেেিযানেি প্রহিবসংবক প্রেনক সভায় ভারু্ুয়াবি (অেিাইনে) সংযুক্ত হে। 

বকছু আেুষ্ঠাবেকোি পি প্র াদ্দাম ও আেোি সদসযগণ োনদি ধমুবিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিবভন্ন বিষনয় হুযূি আকদানসি 
বেকি েশ্ন কিাি সুনযাগ িাভ কনিে। 

অংশগ্রহণকািী এক  ানদম হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিে কীভানি িাগ বেয়ন্ত্রণ কিা যায়। 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“মহােিী হযিে মুহাম্মদ (সা.) িনিনছে প্রয, যবদ েুবম িাগাবিে হও োহনি িনস পন া এিং এিপিও যবদ প্রোমাি িাগ 
অিযাহে োনক োহনি শুনয় পন া, মু  ঠাণ্ডা পাবে বদনয় প্রধৌে কনিা … সুেিাং, য ে েুবম িাগাবিে হও, ইনস্তগোি 
কনিা এিং ঠাণ্ডা পাবে পাে কনিা। অবিশমাু ও আনিগোব ে হওয়াি পবিিনে,ু মহােিী (সা.) এি কো অেুসানি, িনস 
পন া প্রযে প্রোমাি িাগ কনম যায়। এছা া, অনেক বকছুি ওপিই মােুনষি িাগ হনয় োনক এিং অনেক সময় ো 
েযায়সঙ্গেও হয়। বকন্তু প্রসনক্ষনেও প্রিাধশবক্ত হাবিনয় প্রেিা উবর্ে েয়। প্রকিি কানিা সংনশাধেকনেই িাগ েকাশ কিা 
উবর্ে। আি এ িাগ দ্রুেই েশবমে হওয়া উবর্ে এিং অন্তনি পুনষ িা া উবর্ে েয়। এবি অভযানস পবিণে হওয়া উবর্ে 
েয় প্রয, েুবম প্রছাি প্রছাি বিষনয়ও এমে িাগাবিে হও প্রয মােুষজে প্রোমানক বেনয় বর্বন্তে প্রিাধ কনি এিং প্রোমানক 
এব নয় র্নি।”  



 

 

অপি এক অংশগ্রহণকািী হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি উপি র্িমাে বেপী ে ক ে 
িন্ধ হনি। 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“বেপী ে ে ে িন্ধ হনি য ে আপোনদি প্রদায়া উচ্চোি সনিাুচ্চ বশ নি প্রপৌঁছানি। সুেিাং, েেমে বেনজনদি মূিযায়ে 
করুে; আল্লাহ ো’িাি সনঙ্গ আপবে কেিুকু সম্পকু গন নছে? আমিা বিবভন্ন প্রলাগাে উচ্চািণ কবি এিং েযম প্রগনয় 
োবক, বকন্তু আমিা বক আল্লাহ ি এিং োাঁি ইিাদনেি অবধকাি আদায় কিবছ? আমিা বক আমানদি নেবেকোি মাে 
উন্নীে কিা জেয পুনিাপুবি কুিআনেি বশক্ষা অেুসানি জীিেযাপে কিবছ? বেপী ে ও অেযায় প্রেনক মুবক্ত পাওয়াি জেয 
আমিা বক আন্তবিকভানি প্রকাঁনদ প্রকাঁনদ প্রদায়া কিবছ? সুেিাং, এবি আমানদি ওপিও বেভিু কনি।” 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে: 

“এছা া, ক নো ক নো পিীক্ষাও দীর্াুবয়ে হনয় োনক। আবম পূনিু উনল্ল  কনিবছ প্রয, একিাি আবম আল্লাহ ো’িাি 
কানছ প্রদায়া কনিবছিাম ক ে আমিা এসি প্রেনক মুবক্ত পানিা। আমানক আল্লাহ ো’িাি পক্ষ প্রেনক জাোনো হনয়বছি 
প্রয, যবদ পুনিা জামা’ে, আিাি-িৃদ্ধ-িবেো, ইউেুস (আ.)-এি মােযকািীনদি মনো বেে বদে ধনি আল্লাহ ো’িাি বেকি 
ক্রন্দে ও বমেবে সহকানি প্রদায়া কনি োহনি বেে বদনেি মনধয এ বিষয়বিি সমাধাে হওয়া সম্ভি। এি অেু বিষয়বি 
আমানদি ওপি বেভিু কনি। প্রশষ পযনু্ত, প্রদায়াি মাধযনমই এই বেপী ে প্রেনক মুক্ত হওয়া যানি।” 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে: 

“মহােিী হযিে মুহাম্মদ (সা.) েিিভানি প্রদায়া কিনেে, েিুও বেবে মক্কায় প্রেনিা িছি অেযার্ানিি বশকাি হনয়নছে। 
এমেবক মদীোনেও অবির্াি ও কবঠে পবিবিবে বিিাজ কিবছি। যানহাক, ধীনি ধীনি পবিবিবে মুসিমােনদি জেয 
প্রেয়েি হনে োনক। সুেিাং, এবি আমানদি বেনজনদি ওপি বেভিু কনি, আমিা আমানদি প্রদায়ায় কেিা িযাকুিবর্ত্ত 
এিং আল্লাহ ো’িাি সনঙ্গ আমানদি সম্পকু প্রকমে। যানহাক, এ বেপী ে প্রেনক মুক্ত হওয়াি জেয আল্লাহ ো’িা বেশ্চয় 
একিা সময় বেধাুিণ কনি প্রিন নছে এিং এবি অিশযই আসনি। এনে সময় িাগনে পানি – মুসা (আ.)-এি জাবে োাঁনক 
অবিশ্বাস কনিবছি এিং েনি োিা ৪০ িছি কষ্ট প্রভাগ কনি – বকন্তু আমিানো অবিশ্বাস কবি বে, আি সকি িানে 
আমানদি জামা’প্রেি মনধয অনেনকই আনছে যািা  ুি ধাবমকু, আন্তবিকভানি প্রদায়ায় িে োনকে এিং সিেুকাি েযাগ 
স্বীকানিও েস্তুে আনছে।” 



 

 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) সম্প্রবে িুিবকো োনসানে শাহাদানেি উদাহিণ প্রপশ কনি িনিে: 

“সম্প্রবে আবিকাি আহমদীিা েযানগি এক অেেয দৃষ্টান্ত িাপে কনিনছে। োনদি কুিিােী সবেযকাি অনেইু সানহিযাদা 
আবু্দি িবেে শহীনদি পদবর্হ্ন অেুসিণ কনি, প্রয ানে োিা সমু্মন  মৃেুযনক প্রদন ও বমেযানক েেযা যাে কনিনছে এিং 
[সনেযি জেয] বেনজনদি জীিে উৎসগ ুকনিনছে। একইভানি, ১৯৭৪ সানিও গুজিােওয়ািানেও আহমদীিা একইিকম 
কুিিােী কনিবছনিে এিং এি েনি আল্লাহ ো’িা আহমদীয়া মুসবিম জামা’েনক বিশাি উন্নবে দাে কনিনছে। য েই 
আমিা অবির্ানিি বশকাি হনয়বছ, য েই প্রকানো িানে আমিা বেপী নেি বশকাি হনয়বছ, ে ে অেযােয িানে সােিয 
ধিা বদনয়নছ আি জামা’প্রেি অগ্রগবেি ধািা অিযাহে িনয়নছ। আপোিাও এ ানে এনসনছে [পবশ্চমা বিনশ্ব] এিং আপোিা 
এ ে পূনিিু েুিোয় অনেক ভানিা আনছে। এ ানে যবদ আপোিা দ্বীনেি ওপি েবেবষ্ঠে োনকে আি পিিেীু েজন্মও 
যবদ দ্বীনেি ওপি েবেবষ্ঠে োনক, োহনি আপোিা আিও সুেি িাভ কিনিে। এিপি এমে এক সময় আসনি য ে 
আপোিাও স্বাধীেভানি পাবকস্তানে প্রযনে পািনিে এিং [ে ে] েোকবেে উিামা ও ‘ইসিানমি িক্ষক’-প্রদি মাো েে 
হনয় যানি। ইেশাআল্লাহ প্রসই সময়ও আসনি, বকন্তু আল্লাহ ই ভানিা জানেে এনে কে সময় িাগনি। আমানদি উবর্ে 
আমানদি দাবয়ত্ব পািে কিা। আল্লাহ ো’িা ইেশাআল্লাহ  পবিবিবে িদনি প্রদনিে।” 

একজে  ানদম হুযূি আকদাসনক বজনজ্ঞস কনিে কীভানি প্রকানো িযবক্ত েেনস িাউয়ামা (বেিস্কািকািী আত্মা)-ি 
আধযাবত্মক স্তি প্রেনক েেনস মুেমাইন্না (শাবন্তোি আত্মা)-ি আধযাবত্মক স্তনি উপেীে হনে পানি, প্রয ানে প্রস পাপ কাজ 
কিা হনে মুবক্ত পায়। 

 



 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“বেবিয়োি মাধযনম এবি অজেু কিা সম্ভি েয়। যেদূি সম্ভি কনঠাি প্রর্ষ্টা করুে এিং শয়োনেি সনঙ্গ যুদ্ধ করুে। 
আপোি সৎকানজি পবিমাণ িৃৃ্বদ্ধ করুে। আল্লাহ ো’িাি সাহাযয যার্ো করুে। েেনস িাউয়ামা প্রেনক েেনস মুেমাইন্নায় 
উপেীে হনে হনি আপোনক আধযাবত্মক ি াই কিনে হনি এিং যোসম্ভি জনয়ি প্রর্ষ্টা কিনে হনি। একিা সময় আসনি 
য ে আপবে শয়োনেি েনিার্ো প্রেনক িাাঁর্নে পািনিে। এবি আল্লাহি সাহাযয ছা া অবজেু হনে পানি ো এিং 
আপোনক অিশযই আল্লাহ ি সাহাযয যার্ো কিনে হনি। প্রকিিমাে েনর্ষ্টা দ্বািা প্রকানো িযবক্ত বকছুই অজেু কিনে পানি 
ো, এি জেয পাশাপাবশ প্রদায়া কিাও আিশযক। দৃঢ়োি সানে যবদ প্রদায়ায় প্রিনগ োনকে োহনি শয়োনেি আক্রমণ 
হ্রাস প্রপনে োকনি এিং ধীনি ধীনি আপবে শয়োেনকও পুনিাপুবি পিাস্ত কিনে পািনিে। আপবে আল্লাহি বদনক ধাবিে 
হনিে এিং এক সময় প্রকিি প্রসই কাজই কিনিে আল্লাহ ও োাঁি িসূি (সা.) যা প্রর্নয় োনকে। এিপি আপবে ‘েিী, 
বসবদ্দক, শহীদ ও সানিহ’-এি মনধয অন্তভুকু্ত হওয়াি প্রযাগযো অজেু কিনিে।” 

হুযূি আকদাস িনিে প্রয, োেবমকভানি প্রকাে িযবক্তি উবর্ে শয়োনেি বিরুনদ্ধ যেিা সম্ভি যুনদ্ধ জয়িাভ কিাি প্রর্ষ্টা 
কিা; প্রযে য েই োি হৃদনয় অেযায় ইচ্ছা ও েিৃবত্ত জাগ্রে হয়, ে েই ো কাবিনয় উঠনে পানি। এি েনি পবিণানম 
প্রস োি মন্দ ইচ্ছাসমূহনক সমূ্পণুরূনপ দমে কিনে সমেু হনি। 


