প্রেস বিজ্ঞবি
১৫ অগাস্ট ২০১৯

লন্ডনে বেবিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের েধানের ঈনদর িুৎিা
“বেনজনদর ঈমানে দৃ ঢ়ের হও এিং অনেের অবধকার আদানয় সনেেে হও।
এবিই ঈদু ল আযহার বিক্ষা।” - হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব েধাে ও পঞ্চম িলীফা হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) ১২ অগাস্ট ২০১৯
লন্ডনের িায়েুল ফুেূ হ মসবজনদ ঈদু ল আযবহয়ার িুৎিা েদাে কনরে।
িুেিায় সম্মাবেে হুযূ র েকৃে কুরিাবের মূ লেত্ত্ব সম্পনকয আনলােো কনরে। পশু কুরিাবের উনেিে এিং প্রকে ঈদু ল
আযহানে মুসলমােনদরনক এমে করনে িলা হয় এ সম্পনকযও সম্মাবেে হুযূ র িক্তিে রানিে।
সম্মাবেে হুযূ র োর িুেিার শুরুনে পবিত্র প্রকারআনের সূ রা আল হাজ্জ এর ৩৮ েম্বর আয়াে পাঠ কনরে যা
মুসলমােনদরনক পশু কুরিােীর েকৃে উনেিে উপলবির গুরুনের কথা স্মরণ কবরনয় প্রদয়।
আয়ানের িোিোয় হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:

“প্রিাদা ো’লা িনলনেে প্রয োকওয়া হল প্রসই অন্তবেযবহে সারিস্তু যা প্রয প্রকাে পশু কুরিােীর প্রপেনে থাকা উবেে। এবি
প্রসই বিষয় যা প্রিাদা ো’লার কানে বেয়। িাবহেক কুরিােীর মাধেনম কুরিােীকারী িেবক্ত বেনজর এ অবিোয় েকাি
কনরে প্রয, প্রিাদাো’লার িাবেনর বেবে বেনজর সকল িেবক্তগে আিা-আকাঙ্ক্ষা কামো-িাসোনক পবরেোগ করনে েস্তুে
রনয়নেে। … কুরিােীকারী িেবক্তর পশু কুরিােীর এই েবিয়া প্রথনক বিক্ষা প্রেয়া উবেে এিং প্রিাদা ো’লার নেকিে ও
সন্তুবি লানির ঊর্ধ্যেে উনেিে লানির জেে োরও বেজ িেবক্তগে আনিগ অেু িূবের সকল েকার কুরিােীর জেে েস্তুে
থাকা উবেে।”
সম্মাবেে হুযূ র িনলে প্রয এবি মুসলমােনদর জেে গুরুেপূ ণয প্রয োরা প্রযে ঈদ উল আযহা এর উদযাপে প্রথনক উপলবি
ও বিক্ষা গ্রহণ কনর প্রয িেবক্তগে আিা-আকাঙ্ক্ষার উপনর োনদর প্রিাদা ো’লার আনদিািলীনক োধােে প্রদয়ার জেে
েস্তুে থানক। সম্মাবেে হুযূ র আনরা িনলে প্রয, যবদ এই ঈদ আমানদরনক এই উনেিে স্মরণ করানে িেথয হয়, োহনল
এবি আর প্রযনকাে উৎসনির েোয় হনি আর এর েকৃে উনেিে অজযে হনি ো।

সম্মাবেে হুযূ র িোিোয় িনলে প্রয, প্রকাে িেবক্তর আধোবিক এিং নদবহক সত্ত্বা এনক অপনরর সানথ ওেনোেিানি জব়িে
আর এগুনলা “এনক অপনরর সমান্তরানল েনল”। োরা এনক অপরনক েিাবিে কনর এিং এনদর প্রকানোবিনকই উনপক্ষা
করা যায় ো।
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:

“এই িাবহেক কুরিােী সমূ হ যা আমরা কনর থাবক ো আমানদর আিানক ঝাাঁকুবে প্রদয়ার জেে, োনক উপলবি করানোর
জেে প্রয প্রযিানি এ পশুনক আমানদর িেিহানরর জেে কুরিােী করা হনয়নে, একজে েকৃে মুবমনের সকল েকার
কুরিােীর জেে েস্তুে থাকা উবেে। সু েরাং আপোনদর প্রদহ ও আিানক কুরিােীর জেে েস্তুে করুে এিং বেনজনদর
োকওয়ার মােনক উন্নীে করুে।”
সম্মাবেে হুযূ র িনলে প্রয যবদও কুরিােী প্রকাে প্রকাে সমনয় কবঠে হনে পানর, বকন্তু যারা আল্লাহ ো’লার িাবেনর
কুরিােী কনর থানকে োনদর েবেদাে কিনো প্রিষ হয় ো।

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:

“যারা েবেবি ক্ষনণ প্রিাদা ো’লার জেে সিবকেু কুরিােী করনে েস্তুে থানকে োনদর দু ুঃি কি সমূ হ প্রিাদা ো'আলার
সন্তুবি লানির মাধেনম আেনে পবরণে হয়।”
সম্মাবেে হুযূ র আহমদী মুসলমােনদর অনেের অেু সরনণর জেে উচ্চ নেবেক দৃ িান্ত স্থাপে এিং মসীহ মাওঊদ (আ.)
এর অেু সারী হওয়ার কামে মাে িজায় রািার েনয়াজেীয়োর উপর প্রজার প্রদে।
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:

“আজনকর এই যু নগ, যিে আমরা েবেশ্রুে মসীহ ও মাহদী (আ.) প্রক গ্রহণ কনরবে, েিে এবি আমানদর দাবয়ে প্রযে
আমরা মূ লোয়ে কনর প্রদবি আমানদর েবেবি সৎকনমযর আদানয়র মাে মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) এর সাহািাগনণর
মানের সানথ সামঞ্জসেপূ ণয বকো, অথিা কমপনক্ষ আমরা প্রসই মানে প্রপৌঁোর জেে সনেি বকো। যবদ আমরা দাবি কবর
প্রয আমরাই প্রসই প্রিষ যু নগর (েবেশ্রুে) উন্মে, েনি আমানদরনক অিিেই অসাধারণ দৃ িান্তও উপস্থাপে করনে হনি।”
সম্মাবেে হুযূ র িোিো কনর িনলে প্রয মুসলমােনদর উবেে সিযেকার মে প্রথনক বেনজনদরনক মুক্ত করা এিং এর
পািাপাবি প্রিাদাোলা এিং মােিোর অবধকার আদায় করা।
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) মসীহ মাওঊদ (আ.) এর একবি উদ্ধৃবে পন়ি শুোে প্রযিানে বেবে িনলে:

“আল্লাহ ো’লা োে প্রযে পৃ বথিীনে একো বিস্তার লাি কনর এিং প্রয োর িাইনক কি প্রদয়, অেোয় িা প্রধাাঁকার আশ্রয়
প্রেয়, এই ঐনকের িত্রু হনয় দাাঁ়িায়। যেক্ষণ ো হৃদয় হনে পাপ দূ রীিূ ে হয়, েকৃে ঐকে েবেবিে হওয়া অসম্ভি।
বেনজনক সকল েকার পাপ প্রথনক রক্ষা করার মনধেই েকৃে োকওয়া বেবহে।”

িুেিার প্রিষ োনন্ত সম্মাবেে হুযূ র আহমদীয়া মুসবলম জামানের সদসেনদর বেকি কেক প্রশ্রণীর মােু নষর জেে প্রদায়ার
োহরীক কনরে যানদর মনধে রনয়নে িহীদগণ, োথবমক যু নগর মুিানল্লগীে (ধময েোরকগণ) যারা আহমদীয়া মুসবলম
জামা’প্রের পয়গাম বক বিনশ্বর োনন্ত োনন্ত প্রপৌঁনেনেে, ওয়ানকফীনে বযনেগী, মুিানলফানের (বিনরাবধোর) বিকার, এিং
আসীরানে রানহ মাওলা (আল্লাহর পনথ িেী)।
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) োর িুেিা বেনের প্রদায়ার মাধেনম প্রিষ কনরে:

“আল্লাহ ো’লা আমানদর সকলনক েকৃে োকওয়ার পনথ েলার প্রেৌবফক দাে করুে, কুরিাবের এই ঈদ আমানদরনক
কুরিােীর েকৃে েত্ত্বজ্ঞাে িুঝার এিং উপলবি করার সু নযাগ কনর বদক এিং আমরা বেনজনদরনক সকল েকার পাপ
প্রথনক পবিত্র করার বিষনয় প্রযে সনেি হনে পাবর। আর আমরা োকওয়ার সূ ক্ষ্ম বিষয়াবদ উপলবির সানথ সানথ প্রযে
আল্লাহ ো’লার সন্তুবি লানির জেে সনেি থাবক, এিং োনদর মনধে গণে হনে পাবর যারা োাঁর পক্ষ প্রথনক সু সংিাদ লাি
কনর থানকে।”

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা প্রদায়া কনরে:

“আল্লাহ ো’লা আমানদরনক ক্ষমা করুে এিং আমানদর দু িল
য ো সমূ হ প্রেনক বদে, আমানদর উপর রহম করুে এিং
আমানদর েনেেকনক বেজ ঈমাে ও বিশ্বানস অগ্রসর করুে। ইসলাম আহমদীয়া েথা েকৃে ইসলানমর সাফনলের আরও
িৃ হত্তর দৃ িান্ত প্রযে আমরা প্রদিার প্রসৌিাগে লাি কবর, প্রযে প্রসই েকৃে উৎসনির বদনের আেে সমূ হ অেু িি করনে
পাবর। আপোরা এ প্রদায়া সমূ হ করনে থাকুে, বেজ ঈমানে দৃ ঢ়ের হনে থাকুে এিং এনক অপনরর অবধকার আদানয়
সনেেে থাকুে। এই কুরিােীর ঈদ আমানদরনক এই বিক্ষাই বদনয় থানক। আল্লাহ ো’লা আমানদরনক এর উপর আমল
করার প্রেৌবফক দাে করুে। আবমে।”
িুেিা প্রিনষ সম্মাবেে হুযূ র সকলনক ঈদ প্রমািারক িনল ঈনদর শুনিচ্ছা জাোে এিং প্রদায়ার মাধেনম প্রিষ কনরে।

