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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে সাক্ষাভের সম্মান িাে করভিা
যুক্তরাভজের উত্তরাঞ্চি ও স্কটিোভের নাভসরােুি আহমদীয়া সদসোিৃ ন্দ

“ইসিাম সকি ধভমের সু রক্ষা কভর এিং চরমপন্থা, সন্ত্রাসিাদ িা অনে ধভমের ওপর আক্রমণ অেিা অস্ত্রিভি
ইসিাভমর িাণী েচাভরর সাভে এর দূ রেম সম্পকেও প্রনই।”
— হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.)
৩০ অভটাির ২০২১, নাভসরােুি আহমদীয়া যু ক্তরাভজের উত্তরাঞ্চি ও স্কটিোভের ১৩-১৫ িছর িয়সী সদসোভদর
সাভে এক োচুেয়াি অনিাইন সো কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বটিভফাভডের ইসিামািাভদ োাঁর কাযোিয় প্রেভক এ োচুেয়াি সোর সোপবেত্ব কভরন, আর নাভসরােুি
আহমদীয়ার সদসোিৃ ন্দ মোনভচস্টাভরর দারুি আমান মসবজভদ সমভিে হন।
পবিত্র কুরআন প্রেভক প্রেিাওয়ােসহ বকছু আনু ষ্ঠাবনকোর পর নাভসরােুি আহমদীয়ার সদসোগণ হুযূ র আকদাভসর
কাভছ ধমে ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পভকে োভদর বিবেন্ন েশ্ন উপস্থাপভনর সু ভযাগ পান।
অংশগ্রহণকারীভদর একজন সমাভজর বিবেন্ন পযোভয়র মানু ভষর মাভে মানবসক স্বাস্থে সমসো এিং বিষন্নো েসভে হুযূ র
আকদাভসর দৃ বিেবে জানভে চান।
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) িভিন:
“োয়শই এগুভিার (মানবসক স্বাস্থে সমসো) উদ্ভি এ কারভণ হভয় োভক প্রয, আমরা িস্তুিাদী বিষয়গুভিাভে অবেমাত্রায়
ডুভি আবছ। আমাভদর আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূ ভহর গুরুত্বক্রম পবরিবেেে হভয়ভছ — আল্লাহ্র োভিািাসা এিং আল্লাহ্র
ননকটে অনু সন্ধান করার পবরিভেে, আমরা পাবেেি বিষয়াবদর বপছভন ছু টবছ। এবটই এর মূ ি কারণ। আর যখন প্রসই
পাবেেি আকাঙ্ক্ষাসমূ হ পূ রণ হয় না, আর েুবম যা চাও োই পাওয়া সম্ভি হয় না, েখন েুবম হোশাগ্রস্ত হভয় পভ া,
আর প্রসই হোশা উৎকণ্ঠায় পবরণে হয়। এ কারভণই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআভন িভিভছন প্রয, আল্লাহ্র স্মরণই হৃদভয়র
েৃবি এিং মভনর েশাবি িাভের সভিোত্তম উপায়। সু েরাং, েুবম প্রয প্রকান সমসোর সমভয় আল্লাহ্ভক স্মরণ কভরা —

োাঁর সামভন েুভাঁ কা, প্রোমার পাাঁচ প্রিিার নামায িোকুিো ও আিবরকোর সাভে আদায় কভরা — োহভি আল্লাহ্
প্রোমাভক শাবি দান করভিন এিং প্রোমার হৃদয়ভক পবরেৃি করভিন, আর এর ফিস্বর প েুবম আরাম পাভি ও োভিা
প্রিাধ করভি।”
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) িভিন:
“আজকািকার বদভনর অবধকাংশ প্ররাগী যাভদর উৎকণ্ঠার সমসো রভয়ভছ, ো এজনে প্রয োরা পাবেেি বিষয়াবদর বদভক
অবেমাত্রায় েুভাঁ ক আভছ। সু েরাং, যবদ েুবম আল্লাহ্ ো’িার ননকটে িাভের প্রচিা করভে োভকা োহভি প্রোমার
উৎকণ্ঠা সমসোর অিে শেকরা আবশোগ প্রশষ হভয় যাভি এিং বিদায় বনভি। সু েরাং, েুবম প্রসৌোগেিান প্রয আল্লাহ্
ো’িা প্রোমাভক প্রসই জামা’প্রের সদসে হওয়ার প্রসৌোগে দান কভরভছন প্রযবট যু ভগর সংস্কারক, মসীহ্ মওউদ (আ.)এর অনু সারী, যার আবিেোভির সু সংিাদ স্বয়ং মহানিী (সা.) েদান কভর প্রগভছন। বেবন আমাভদরভক িভিভছন প্রয
পাবেেি বিষয়াবদর প্রপছভন প্রছাটার পবরিভেে, প্রোমার স্রিার ননকটে িাভের জনে সংগ্রাম কভরা আর প্রসটা প্রোমাভক
পবরেৃবি ও আরাম েদান করভি।”
নাভসরােুি আহমদীয়ার আর একজন সদসো জানভে চান ধভমের কী েভয়াজন প্রযখাভন প্রকান ধভমের অনু সরণ ছা াই
কাভরা পভক্ষ সৎকমে করা সম্ভি।
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) িভিন:
“যেদূ র পযেি ননবেক গুণািিীর েশ্ন, একজন নাবস্তভকরও উত্তম ননবেক গুণািিী োকভে পাভর। োর মভধে সিেদা
সেে কো িিার গুণ োকভে পাভর, অেচ প্রকান প্রকান বিশ্বাসী িা ধভমের অনু সারী সেে কো িভি না। োরা কখনও
কখনও বমেোিাদী আর োই, প্রসই বদক প্রেভক, প্রসই নাবস্তক ঐসকি বিশ্বাসীর প্রচভয় উত্তম। বকন্তু একই সাভে,
এমনবক নাবস্তকরাও স্বীকার কভরন প্রয, সকি উত্তম ননবেক গুণািিী এ পৃবেিীভে এভসভছ, মানিজাবের কাভছ
পবরবচে হভয়ভছ, প্রখাদা ো’িার পয়গম্বরভদর মাধেভম, নিীভদর মাধেভম। সু েরাং, এ বিষয়বট সািেস্ত কভর প্রয, ধমেই
প্রসই উৎস, যা মানিজাবের জনে এ পৃবেিীভে উত্তম ননবেক গুণািিী বনভয় এভসভছ।”
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“আল্লাহ্ ো’িা িভিন প্রয, এই পাবেেি জীিনই আমাভদর একমাত্র জীিন নয়। মৃেুের পভরও এক জীিন রভয়ভছ আর
এটা প্রসই বিষয় যা নিীগণ আমাভদরভক অিবহে কভরভছন প্রয, এই জীিভনর পভর এক অনি জীিন রভয়ভছ। আল্লাহ্
ো’িা িভিন প্রয, যখন েুবম এই পৃবেিীভে সৎকমে কভরা এিং যখন েুবম প্রোমার স্রিার েবে প্রোমার দাবয়ত্ব পািন

কভরা এিং মানিজাবের েবে প্রোমার দাবয়ত্ব পািন কভরা, েখন আল্লাহ্ ো’িা প্রোমাভক পরকাভি এর েবেদান দান
করভিন। এ কারভণই আমরা িবি প্রয, প্রকিি উত্তম ননবেক গুণািিী েদশেনই নয়, িরং একজন েকৃে বিশ্বাসীর —
ধভমের অনু সারীর — আল্লাহ্ ো’িার েবে দাবয়ত্বও পািন করা উবচে এিং প্রসইোভি চিা উবচে আল্লাহ্ ো’িা
আমাভদরভক প্রযোভি চিভে বশবখভয়ভছন। … আল্লাহ্ ো’িা িভিন প্রয, যবদ প্রোমরা আল্লাহ্র উপাসনা কভরা, েভি
এবট োাঁর প্রকান কাভজ আসভি না — এটা প্রোমারই জনে কিোণকর হভি; প্রকননা, এর জনে আল্লাহ্ ো’িা প্রোমাভক
এই পৃবেিীভে এিং পরকাভি েবেদান েদান করভিন। আর বিেীয়ে, আল্লাহ্ ো’িা িভিন প্রয, প্রোমার উবচে
অপরাপর মানু ভষর েবে প্রোমার দাবয়ত্ব পািন করা আর প্রসবটর পুরস্কারও পরকাভি প্রোমরা িাে করভি। একজন
নাবস্তক, িা একজন অবিশ্বাসী প্রকিিমাত্র এই দু বনয়াভেই োর েবেদান প্রপভয় োভকন; বকন্তু, একজন বিশ্বাসী োর
েবেদান ইহকাভিও পাভিন এিং পরকাভিও পাভিন। ধভমের অনু সরণ করার এই হভিা কিোণ।”

আভরকজন অংশগ্রহণকারী উভল্লখ কভরন প্রয, োর স্কুভির পাঠ্েক্রভম োরা সন্ত্রাসিাদ বিষয়বট বনভয় আভিাচনা কভর
োভক। বেবন জানভে চান কীোভি বেবন মানু ষভক একো অনু ধািন করভে সহায়ো করভে পাভরন প্রয, ইসিাভমর
সাভে সন্ত্রাসিাভদর প্রকান সংভযাগ িা সম্পকে প্রনই।
উত্তভর, হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) িভিন:
“সন্ত্রাসিাভদর সাভে ইসিামী বশক্ষার দূ রেম সম্পকেও প্রনই। আল্লাহ্ ো’িা কুরআভন অেেি স্পিোভি িভিভছন প্রয,
একজন মানু ষভক হেো করা পুভরা মানিজাবেভক হেো করার শাবমি, আর একজন মানু ভষর জীিন িাাঁচাভনা পুভরা
মানিজাবের জীিন িাাঁচাভনার সমেুিে। আর পবিত্র কুরআন িভি প্রয, প্রকান িেবক্তভক বিনা কারভণ হেো করা প্রোমাভক
জাহান্নাভম বনভয় যাভি। বকন্তু মুসিমানরা কী করভছ? মুসিমানরা এভক অপরভক হেো করভছ। সু েরাং, প্রসই সকভি
যারা এভক অপরভক হেো করভছ, পবিত্র কুরআভনর বশক্ষা অনু সাভর এিং মহানিী (সা.)-এর িণেনা অনু সাভর োরা
সকভিই জাহান্নাভম যাভি।”
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“ইসিাম িভি প্রয, ইসিাম েচাভরর জনে প্রোমার কখভনাই অস্ত্র ধারণ করা উবচে নয়। এমনবক যখন ইসিাভমর
শত্রুভদর সাভে পাল্টা ি াই করার েেম আভদশ পবিত্র কুরআভনর সূ রা আি-হাজ্জ-এ েদান করা হয়, প্রসখাভনও
স্পি িিা হভয়ভছ প্রয, প্রোমাভদরভক পাল্টা ি াই করার অনু মবে প্রদওয়া হভয়ভছ — প্রযন ইসিাভমর শত্রুভদর বিরুভে
প্রোমরা েবে আক্রমণ করভে পাভরা — প্রকননা এখন যবদ প্রোমরা োভদরভক যা ইভে োই করার জনে প্রছভ

দাও

োহভি পৃবেিীর িুক প্রেভক ধভমের বচহ্ন মুভছ যাভি। প্রোমরা প্রকান ইহুবদ উপাসনািয়, প্রকান বগজো, প্রকান মবন্দর িা
প্রকান মসবজদ অক্ষে প্রদখভে পাভি না। সু েরাং, এখাভন যখন আক্রমভণর উত্তর প্রদওয়ার অনু মবে েদান করা হভয়ভছ,
েখন োর উভেশে ইসিামভক িাাঁচাভনা ইসিাভমর বিস্তার নয়! িরং, এর উভেশে ধমে বিষয়বটভকই িাাঁচাভনা। … সু েরাং,
এবট েদশেন কভর প্রয, ইসিাম একবট সন্ত্রাসিাদী ধমে নয়। িরং, এবট ধমেভক রক্ষা কভর। ইসিাম সিেেকার
সন্ত্রাসিাভদর বিভরাধী এিং এবট সকি েকাভরর চরমপন্থার বিভরাধী।”
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“িেেমান যু ভগর (চরমপন্থী/সন্ত্রাসী) প্রিাভকরা ইসিাভমর নাভম যা-ই করুক না প্রকন, েকৃেপভক্ষ োরা ইসিাভমর
নামভকই িদনাম করভছ। োরা পবিত্র কুরআভনর আয়ােসমূ ভহর অপিোখো করার প্রচিা কভর, এ বিষভয় সািেস্ত করার
েয়াভস প্রয (সবহংস) বজহাভদর অনু মবে রভয়ভছ এিং ো ইসিাভমর এক গুরুত্বপূ ণে অংশ। … প্রযোভি আবম
ইভোমভধেই িভিবছ, ইসিাম সকি ধভমের সু রক্ষা কভর এিং চরমপন্থা, সন্ত্রাসিাদ িা অনে ধভমের ওপর আক্রমণ অেিা
অস্ত্রিভি ইসিাভমর িাণী েচাভরর সাভে এর দূ রেম সম্পকেও প্রনই।”

উপবস্থেভদর আভরকজন হুযূ র আকদাভসর কাভছ জানভে চান কীোভি কাভরা পভক্ষ নসয়দ োভি আহমদ-এর মে
হওয়া সম্ভি, বযবন ইসিাম এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিায় বনভয়াবজে োকা অিস্থায় শাহাদে িরণ কভরন।
হযরে বমযো মসর র আহমদ (আই.) িভিন:
“আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের উভেশে সফি করার জনে কভঠ্ার পবরশ্রম কভরা। আল্লাহ্ ো’িার িাণীভক ছব ভয়
দাও। একজন উত্তম বিশ্বাসী এিং উত্তম মুসিমান বহভসভি বনভজর দৃ িাি স্থাপন কভরা, প্রযন মানু ষ প্রোমাভদরভক প্রদভখ
িভি প্রয এরাই ঐসকি বকভশারী যাভদর মাভে ইসিাভমর বশক্ষার সবঠ্ক বচত্র বিকবশে হভয়ভছ। যেদূ র পযেি
শাহাদভের সম্পকে, আল্লাহ্ োভিা জাভনন বেবন কাভক এই মযোদা েদান করভিন। বকন্তু আমাভদর অিেপভক্ষ
ইসিামী বশক্ষার উপর আমি কভর এিং বনভজভদরভক উত্তম মুবমন এিং উত্তম মুসিমান বহভসভি উপস্থাপন কভর
আমাভদর বনভজভদর দাবয়ত্ব পািন করা উবচে।”

