
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২ প্রেব্রুয়াবি ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভারু্ুয়াি সভায় বমবিে হওয়াি সম্মাে 
িাভ কিনিা িাাংিানদনেি ওয়াক্ প্রে েও োিী সদসযিা 

 

“(বেবে ছাড়া) আি প্রকানো সত্তা প্রেই। সিেুবিমাে আল্লাহ ই একমাত্র আনছে। শুধুমাত্র আল্লাহ ই আমানক 
সাহায্য কনিে এিাং আি প্রকানো সত্তাি আমানক সাহায্য কিাি েবি-সামেযু প্রেই।”  

 - হয্িে বময্াু মসরূি আহমদ (আই.) 

৩১ জােুয়াবি ২০২১ িাাংিানদনেি ওয়াক্ নে েও বিনমি ১৩০ জনেিও প্রিবে োিী সদসযাি সনে এক ভারু্ুয়াি 
(অেিাইে) সভা কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ  হয্িে বময্াু মসরূি 
আহমদ (আই.)। 

হুযূ্ি আকদাস বিিনোনডিু ইসিামািানদ োাঁি কায্ুািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি ওয়াক্ নে 
েওওয়াক্ নে েও সদসযগণ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি জােীয় কায্াুিয়, ঢাকাি দারুে েিিীগ মসবজদ 
কমনেক্স প্রেনক প্রয্াগদাে কনিে। 

পবিত্র কুিআে প্রেনক প্রেিাওয়ানেি মাধযনম অেুষ্ঠাে শুরু হয়। এি পনি একবি েয্ম (ধমুীয় কবিো) এিাং 
মহােিী (সা.)-এি হাদীস ও হয্িে মসীহ  মওউদ (আ.) এি প্রিখেীি অাংেবিনেষ পাঠ কিা হয়। 

৫৫ বমবেনিি এই সভাি িাবক সমনয়, ওয়াক্ নে েও বিনমি সদসযািা োনদি ধমুবিশ্বাস এিাং সমসামবয়ক বিষয়াবদ 
বেনয় হুযূ্ি আকদানসি বেকি প্রিে বকছু েশ্ন উত্থাপে কিাি সুনয্াগ িাভ কনিে। 



 

োিীিা প্রকাে পয্ুানয়ি আধযাবিক পদময্ুাদা িাভ কিনে পানিে— এ বিষয়ক এক েনশ্নি জিানি হয্িে বময্ুা মসরূি 
আহমদ (আই.) িনিে: 

“েিুয়যে িযেীে, পবিত্র কুিআে অেুসানি োিীিা বসবিক (সেযিাদী), েহীদ (ধনমিু পনে জীিেদােকািী) এিাং 
সানিহাে (পুণযিেী) এি আধযাবিক ময্াুদা অজেু কিনে পানিে। একবি হাদীনস িবণেু হনয়নছ, মহােিী হয্িে 
মুহাম্মদ (সা.)-এি একজে োিী সাহািী বজজ্ঞাসা কনিে, ‘পুরুনষিা োহাদে িিণ কিনে পানিে এিাং োিা যু্দ্ধ-
বিগ্রনহ অাংে প্রেে এিাং িড় িড় কুিিােী কনিে। বকন্তু, আমিা োিীিা য্ািা ঘনি অিস্থাে কনি োবক, আমানদি 
অিস্থাে িা পদময্াুদা কী িকম?’ মহােিী (সা.) জিাি প্রদে, ‘য্খে প্রোমিা প্রোমানদি ঘনিি প্রদখানোো কনিা এিাং 
প্রোমানদি সন্তাে-সন্তবেি িািে-পািে ও পিিেীু েজনেি বেক্ষা-েবেক্ষণ বদনয় োক এিাং ঘনিি সুিক্ষা-বিধাে কনি 
োক, েখে প্রোমিা পুরুষনদি মনোই েবেদাে ও পুিিাি পানি’।” 

 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে: 

“বেনজনদি ঘনিি নেবেক ও আধযাবিক পবিনিে সুবেবিে (বেিাপদ) কিা এিাং একবি ধম-ুপিায়ণ জীিে য্াপনেি 
মাধযনম োিীিা সবেযকানিি এক মহাে আধযাবিক পদময্াুদা িাভ কিনে পানিে। সনিাুপবি, োিা হনিে েিীগনণি 
মাো। বেিঃসনেনহ, মহােিী (সা.) িনিনছে প্রয্, ‘জান্নাে মানয়নদি পানয়ি েিায় অিবস্থে’। আি োই, একজে োিীি 
ময্াুদা এমে প্রয্, য্বদ োিা োনদি সন্তােনদিনক ধাবমকুোি সানে (পবিত্রোি সানে) িািে-পািে কনিে, োহনি 
োিা (সন্তােগণ) জান্নানেি দিজানক খুনি প্রদওয়াি মাধযম বহনসনি েমাবণে হনি। এি প্রর্নয় মহৎ বিষয় আি কী 
হনে পানি? মনে িাখনিে, মহােিী (সা.) এবি িনিে বে প্রয্, ‘জান্নাে কািও বপোি পানয়ি েিায় অিবস্থে’। এভানি 
ইসিানম একজে মানয়ি ময্াুদা সনিাুচ্চ পয্াুনয়ি এিাং এি েনি োিীি ময্াুদা অেযন্ত উচ্চ িনি। এিা এমে একিট 
পদ এিাং ময্াুদা, য্াি সানে অেয প্রকউ েবেদ্ববিো কিনে পানি ো— য্েক্ষণ পয্নু্ত একজে োিী োি ধমবুিশ্বানস 
দৃঢ় োনকে এিাং পিিেীু েজনেি নেবেক ও আধযাবিক েবেক্ষণ েদাে বেবিে কনিে।” 

সভায় অাংেগ্রহণকািী একজে স্বল্প-িয়িা ওয়াক্ নে েও বজজ্ঞাসা কনি প্রয্, কীভানি প্রস অল্প িয়স প্রেনকই একজে 
উত্তম ওয়াক্ নে েও-এ পবিণে হনে পানি। 

হুযূ্ি আকদাস োনক উপনদে েদাে কনিে প্রয্, য্খে প্রস সাে িছি িয়নস প্রপৌঁছানি েখে োি নদবেক পাাঁর্ ওয়াি 
োমায্ বেয়বমে আদায় কিা শুরু কিা উবর্ে এিাং পবিত্র কুিআে পাঠ বেখা এিাং েবেবদে ো পাঠ কিা উবর্ে। 



 

উপিন্তু, হুযূ্ি আকদাস িনিে প্রয্, বেশুনদি োনদি বপোমাোি কো প্রোো উবর্ে এিাং ওয়াক্প্রে েও বিনমি 
সদসযানদি োনদি উন্নে র্বিনত্রি জেয সুপবিবর্ে হওয়া উবর্ে। 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“সিসময় মনে িাখনিে প্রয্, আপবে একজে ওয়াক্ নে েও। আপোনক ভাি আর্িণ েদেেু কিনে হনি এিাং 
সিসময় আপোি সহপাঠী িাবিকানদি এিাং বেক্ষােীুনদি েবে ভদ্র ও দয়ািু হনে হনি এিাং আর্িনণি এরূপ সনিাুচ্চ 
মাে েদেেু কিনে হনি, প্রয্ে আপোি পবিবর্ে েবেবি িযবি আপোি উচ্চ স্তনিি ভদ্রো এিাং উন্নে র্বিনত্রি 
িযাপানি সাক্ষয েদাে কনি। েখে আপবে োনদিনক িিনে পািনিে প্রয্, ‘আবম ওয়াক্প্রে েও বিধায় আবম ভাি 
আর্িণ কবি এিাং ভাি কাজ কিনে র্াই।” 

 
একজে ওয়াক্ নে েও সদসযা বজজ্ঞাসা কনিে প্রয্, কীভানি একজে িযবি সিুেবিমাে আল্লাহ ি েবে সনিুাত্তমভানি 
কৃেজ্ঞো েকাে কিনে পানিে। 

এি উত্তনি হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“য্খে আপোিা িনিে, ‘আিহামদুবিল্লাহ’ (‘সমস্ত েোংসা আল্লাহ িই’), েখে বেবে আপোনদিনক প্রয্সি অেুগ্রহ দাে 
কনিনছে প্রসগুনিা হৃদনয় ধািণ কনিই ো িিা উবর্ে। আি এিাই হনে সিুেবিমাে আল্লাহ ি েবে কৃেজ্ঞ হওয়াি 
সিনর্নয় ভাি উপায়। এমেবক য্বদ প্রকানো িযবিনক বকছু পিীক্ষা ও কনেি সমু্মখীেও হনে হয়, োহনিও োনদি 
নধয্ ুধািণ কিাি সানে সানে এবি মনে িাখা উবর্ে প্রয্, আল্লাহ  োনদি েবে কে অসাংখয অেুগ্রহ ও আবেস িষণু 
কনিনছে। এসি অেুগ্রহই সিদুা অন্তনি ধািণ কিা উবর্ে আি কখেই ভুনি য্াওয়া উবর্ে েয়।” 



 

হুযূ্ি আকদাস এ েসনে এক িাদোহ ও োি সভাসনদি কাবহেী িণুো কনিে। িাদোহ োি সভাসদনক একবি েি 
েদাে কনিে য্া খুিই বেি স্বানদি বছি। বকন্তু প্রসই সভাসদ েিবি প্রখনয় এি ভূয়সী েোংসা কিনিে ও কৃেজ্ঞো 
েকাে কিনিে। িাদোহ য্খে িুঝনে পািনিে প্রয্, েিবি বেি বছি, েখে বেবে োি সভাসদনক এি েোংসা 
কিাি কািণ বজজ্ঞাসা কিনিে। এি উত্তনি সভাসদ িনিে প্রয্, িাদোহ ি কাছ প্রেনক োি অেীনেি সমস্ত অেুগ্রনহি 
কো ভুনি বগনয় এিা মুখ প্রেনক প্রেনি প্রদওয়া এিাং এ সম্পনকু অবভনয্াগ কিা, োাঁি েবে অকৃেজ্ঞোি েকাে হনয় 
প্রয্ে, আি োই এমে কিািা োি প্রোভা পায় ো। 

হুযূ্ি আকদাস এই েসনে মহােিী (সা.)-এি একবি হাদীস িণুো কনিে প্রয্, পাবেুি প্রক্ষনত্র কানিা সিুদা বেনজি প্রর্নয় 
কম প্রসৌভাগযিােনদি বদনক দৃবেপাে কিা উবর্ে আি এভানি আমানদিনক আল্লাহ  ো’িা প্রয্ অেুগ্রহিাবজ িষণু 
কনিনছে োি জো কৃেজ্ঞো েকাে কিনে পাবি। েনি, ঈমাে ও আধযাবিকোি প্রক্ষনত্র, কানিা োি প্রর্নয় উচ্চেি 
পদময্ুাদাি িযবিনদি েবে দৃবেপাে কিা উবর্ে, আি োনদি সম-ময্ুাদায় উপেীে হওয়াি এিাং োনদিনক ছাবড়নয় 
য্াওয়াি প্রর্ো কিা উবর্ে। হুযূ্ি আকদাস এবিনকই আল্লাহ ি েবে সবেযকািভানি কৃেজ্ঞ হওয়াি উপায় বহনসনি িণুো 
কনিে। 

হুযূ্ি আকদাসনক েশ্ন কিা হয় প্রয্, সাধািণ পড়ানোোি প্রক্ষনত্র বেবে কী িকম বেক্ষােুী িছেলন এিাং িড় হনয় বেবে 
হনে কী প্রর্নয়বছনিে। িেুমানে য্ািা পড়ানোোয় িে আনছ, োনদি েবে হুযূ্নিি প্রকানো বদক-বেনদুেো আনছ  
িকনা প্রসিাও বজজ্ঞাসা কিা হয়। 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“আবম প্রসিা বেক্ষােীু বছিাম ো। েনি, আপোনদি সিাি উবর্ে পড়ানোোি প্রক্ষনত্র অেযনদি প্রর্নয় ভাি কিাি জেয 
প্রর্ো কিা। আজকাি পড়ানোো িযেীে প্রিাঁনর্ োকাই কবঠে, এিাং প্রয্নহেু আপোিা জীিে-উৎসগকুািী ওয়াক্প্রে েও, 
োই আপোনদি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি জেয সম্পনদ পবিণে হওয়াি প্রর্ো কিা উবর্ে। অেএি, অধযয়ে এিাং 
জ্ঞাে অজনুেি মাধযনম উন্নবে ও উৎকষ ুঅজনুেি প্রর্ো করুে, প্রয্ে আপবে ভবিষযৎ েজনেি জীিেনক উন্নে কিাি 
পাোপাবে োনদিনক পে-েদেেু ও সুিক্ষা দাে কিনে পানিে।” 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে: 

“আবম য্খে প্রছাি বছিাম, েখে আমািও অনেক উচ্চাকাঙক্ষা বছি এিাং কখেও কখেও আবম ভািোম প্রয্, িড় হনয় 
আবম এ িকম বকছু হনিা, আিাি অেয সমনয় বভন্ন বকছু হনে র্াইোম। অিনেনষ, প্রয্নহেু কৃবষি েবে আমাি আগ্রহ 
বছি, োই আবম এই বিষনয় একবি বডবগ্র অজেু কনিবছিাম এিাং এিপি আবম আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি জেয 
জীিে উৎসগু কবি, আি আল্লাহ  আমানক এি জেয সুনয্াগ কনি বদনয়নছে। য্ানহাক, জীিে উৎসগু কিাি আমাি এই 
আকাঙ্ক্ষা আমাি নেেি প্রেনকই বছি এিাং আল্লাহ ি অপাি কৃপায় আবম ো পূিণ কিনে সক্ষম হনয়বছিাম।” 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে: 

“আমাি আিও অনেক ইো বছি য্াি মাধযনম আবম প্রভনিবছিাম প্রয্, আবম এক িা একাবধক বকছু হনে পািনিা এিাং 
োিপি আবম আমাি জীিে উৎসগ ুকিনিা। আবম এগুনিাি প্রকানোিাই হনে পািোম ো; বকন্তু আল্লাহ  আমানক 
জীিে উৎসগু কিাি সুনয্াগ প্রদে এিাং অিনেনষ সিেুবিমাে আল্লাহ  আমানক এই অিস্থানে উপেীে কনিে। য্ানহাক, 
আপোনদি সিাি জেয আমাি বদক-বেনদেুো হনে, প্রয্নহেু আপোিা জীিে উৎসগু কনিনছে, প্রসজেয আপোনদিনক 
কনঠাি পবিশ্রম কিনে হনি এিাং অধযিসানয়ি সানে পড়ানোোয় উচ্চমাে অজনুেি জেয সনর্ে হনে হনি। এমেবক 
পিিেীুনে য্বদ আপবে র্াকুবিনে প্রয্াগদাে ো-ও কনিে, েোবপ আপবে আপোি অবজেু এই বেক্ষা প্রেনক উপকৃে 
হনিে এিাং পিিেীু েজনেি কিযানণি জেয ো সহায়কও হনি।” 



 

একজে মা োি প্রছাি বেশুনক িািে-পািনেি প্রক্ষনত্র র্যানিনেি সমু্মখীে হওয়াি কো উনল্লখ কনিে। বেবে িনিে প্রয্, 
একবি প্রছাি বেশুি [নদখানোোি] কািনণ বেবে োয়ই ক্লান্ত ও বেিঃনেবষে প্রিাধ কনিে। এ বিষনয় হুযূ্ি আকদানসি 
বেকি বেবে বদক-বেনদুেো র্াে। 

এি উত্তনি হয্িে বময্াু মসরূি আহমদ (আই.) িনিে: 

“এমেবক এ বিষয়বি য্বদ আপোি কানছ কবঠে িনিও েেীয়মাে হয়, েিুও আপোি সন্তানেি েবে িাগ প্রদখানো 
আপোি উবর্ে হনি ো, বকাংিা আপোি হোোি িবহিঃেকাে োি ওপি কিনিে ো। িিাং, আপোি সন্তােনক 
প্রিাঝানো উবর্ে প্রয্, আপবে ক্লান্ত হনয় পনড়নছে এিাং বিশ্রাম বেনে য্ানেে এিাং োনক পুেিায় আশ্বস্ত কিনিে প্রয্, 
আপবে পিিেীুনে োি সনে প্রখিা কিনিে। বেশুিা স্বভািেই িুবদ্ধমাে হনয় োনক এিাং োিা িুঝনেও পানি। আপবে 
এমেবক োনক আপোি ক্লাবন্তি কো িিনে পানিে এিাং প্রস েখে েখে আপোি পা বিনপ বদনে পানি বকাংিা মাো 
মাবিে কনি বদনে পানি এিাং বেশুবি এ কাজগুনিা উপনভাগও কিনে পানি। এভানিই আপবে োনদিনক োবিম ও 
েিবিয়ে [বেক্ষা-েবেক্ষণ] েদাে কিনে পানিে। েনি, িাগ প্রদখানিে ো, বর্ৎকাি-প্রর্াঁর্ানমবর্ কিনিে ো এিাং োনদি 
েবে প্রেবেিার্ক প্রকানোবকছু িিনিে ো।” 

এই েশ্নকািী মা আিও জােনে র্াে প্রয্, সনিুাত্তম উপানয় োি আনিগ-অেুভূবে বেয়ন্ত্রণ কিাি জেয বেবে প্রকাে প্রদায়া 
পাঠ কিনিে। এ বিষনয় হুযূ্ি আকদাস িনিে, োি উবর্ে দরূদ েিীে— মহােিী হয্িে মুহাম্মদ (সা.)-এি েবে 
আবেস, িহমে ও িিকে অিেীণু হওয়াি জেয প্রদায়া, পাঠ কিা 

আনিকবি েনশ্ন হয্িে আকদানসি কানছ জােনে র্াওয়া হয় প্রয্, োাঁি প্রখিােেকানি আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে প্রয্ 
েবেকূি পবিবস্থবে এিাং েীব্র বিনিাবধো ও যু্িুম-বেয্ুােনেি সমু্মখীে হনে, প্রস সময়বিনে আল্লাহ  ো’িা, বয্বে 
আনিগ-অেুভূবেি প্রক্ষনত্র সহায়ো িানভি উৎস, বেবে ছাড়া আি প্রকউ বক বছনিে য্াি েবে হুযূ্ি বেভুি কনিবছনিে? 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ িনিে: 

“সিেুবিমাে আল্লাহ ছাড়া আি প্রকউই প্রেই। একমাত্র আল্লাহ ই আমানক সাহায্য কনি োনকে এিাং বেবে িযেীে আি 
প্রকউই আমানক সাহায্য কিাি েবি িানখ ো।” 

সভাি প্রেনষ, ইসিানমি খাবেনি জীিে-উৎসগুকািী ওয়াক্ নে েও সদসযাগণ প্রয্ে োনদি অেীকাি পূিণ কিনে পানি, 
প্রস বিষনয় প্রদায়া কনিে হুযূ্ি আকদাস। 

হয্িে বময্ুা মসরূি আহমদ িনিে: 

“সিেুবিমাে আল্লাহ  আপোনদিনক সুিক্ষা করুে, বেিাপনদ িাখুে। ওয়াক্ নে েও বিনমি োিী সদসযা বহনসনি প্রয্ 
েকৃে িক্ষয ও উনিেযনক সামনে প্রিনখ ধনমিু খাবেনি আপোি জীিে উৎসগ ুকনিনছে, ো প্রয্ে পূিণ কিনে পানিে 
এিাং প্রসই সানে ভবিষযৎ েজেনক প্রয্ে সনিাুত্তম উপানয় সুিক্ষা ও িািে-পািে কিনে পানিে। একবি ধাবমকু 
আহমদী মুসবিম েজে প্রয্ে আপোনদি মাধযনম জেগ্রহণ কনি আি প্রিনড় উনঠ এিাং োিা প্রয্ে িাাংিানদনে 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি ের্ািনক ছবড়নয় বদনে পানি। আবম এিাও প্রদায়া কবি, প্রয্ে আপোিা েীঘ্রই প্রদনেি 
ধমাু  প্রমাল্লানদি অশুভ র্ক্র প্রেনক মুবি পাে এিাং সিেুবিমাে আল্লাহ  প্রয্ে সিসময় আপোনদি সাহায্যকািী ও 
অবভভািক হে।” 




