প্রেস বিজ্ঞবি
১৬ প্রেব্রুয়াবি ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ঐবেহাবসক ক্লানস অংশ প্রেওয়াি
সু ন াগ িাভ কিনিা জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ

“এটা বেধধাবিে বিি প্র , েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি মাধযনম মহােিী হ িে মুহাম্মদ (সা.)-এি পোকােনি বিশ্ব একবিে হনি”— হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.)
১৩ প্রেব্রুয়াবি ২০২১, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্ হ িে বম ধা মসরূি
আহমদ (আই.) জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ (িাংিানদশ আহমদীয়া মুসবিম বমশোিী কনিজ)-এি বশক্ষােধীনদিনক
বেনয় ৬০ বমবেনটি একবট অেিাইে ক্লাস পবিচািো কনিে।
এই েেমিানিি মনো হু ূ ি আকদাস জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ-এি প্রকানো ক্লাস পবিচািো কিনিে এিং
এভানি, েবশক্ষণােধী মুিানেগগণ (ধমধেচািক) সবম্মবিেভানি হু ূ নিি সনে [অেিাইনে] সাক্ষানেি এিং োনদি এই
ধমধীয় ও আধযাবিক প্রেোি বদক-বেনদধশো ও প্রদায়া িানভি সু ন াগ প্রপনিে।
হু ূ ি আকদাস ু ক্তিানজযি বটিনোনডধি ইসিামািানদ োাঁি কা ধািয় প্রেনক সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি জানময়া
আহমদীয়া িাংিানদশ-এি বশক্ষােধীগণ এিং বশক্ষক-মণ্ডিী [িাংিানদনশি উত্তিাঞ্চনিি পঞ্চগড় প্রজিাি] আহমদেগনি
অিবিে জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ কমনেক্স প্রেনক প্র াগদাে কনিে।
পবিি কুিআে প্রেনক প্রেিাওয়ানেি মাধযনম অেু ষ্ঠােবট শুরু কিা হয়। এি পনি বিি একবট ে ম (ধমধীয় কবিো)
এিং মহােিী হ িে মুহাম্মদ (সা.)-এি হাদীস এিং হ িে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এি মিেু াে [আনিাচো সংকিে]
প্রেনক চয়েকৃে বকিু অংশ।
একবট বভবডও উপিাপোি মাধযনম হু ূ ি আকদাস (আই.)-প্রক জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ ভিে ও এি পাশ্বধিেধী
প্র -সি এিাকায় আহমদী মুসিমােিা িসিাস কনিে ো প্রদখানো হয়।

জানময়া আহমদীয়া িাংিানদশ-এি বেবিপাি িাংিানদনশ জানময়া আহমদীয়াি ইবেহাস এিং সূ চোিগ্ন প্রেনক এি
অগ্রগবেি এক বচি েুনি ধনিে।
জানময়া আহমদীয়াি বশক্ষামূ িক পাঠ্যক্রম কীভানি উত্তমরূনপ অধযয়ে এিং বশক্ষণ কিা

ায়, প্রস বিষনয় হু ূ ি

আকদানসি বদক-বেনদধশো চাে একজে িাি।
এি জিানি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“প্রশখাি সিনচনয় ভাি উপায় হনিা েুবম ক্লানস কী পড়নে

ানছা, ো আনগ-ভানগই পড়নে হনি। প্রোমাি

বশক্ষকনদিনক পূ নিধই বজজ্ঞাসা কি, সামনে োিা কী বিষনয় বশক্ষাদাে কিনে ানছে। এিপি ক্লানস া প্রশখানো হয়,
প্রহানেনি বেনি আসাি পি ো পুেিায় পড়। এভানি ক্লানসি পাঠ্যবিষয় আনগ প্রেনকই পড় এিং পিিেধীনে ো
পুেিায় পড়। এইভানি েুবম এটা স্মিণ িাখনে সক্ষম হনি। সিধশবক্তমাে আোহ্ি কানিও প্রদায়া কি প্র ে বেবে
প্রোমাি প্রমধানক আনিাবকে কনিে এিং েুবম া অধযয়ে কিনিা ো স্মিণ িাখনে সক্ষম কনিে।”
সিধশবক্তমাে েভুি সনে ঘবেষ্ঠ প্রেনমি িন্ধে গনড় প্রোিা সম্পবকধে আনিকবট েশ্ন বিি।
এি উত্তনি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“প্রোমিা বদ আোহ্ি আেু গেয কি, েনিই প্রোমিা োাঁি বেয় হনয় উঠ্নি। ভািিাসা অিশযই পািস্পবিক হনে হনি।
মহােিী হ িে মুহাম্মদ (সা.)-এি সাহািীগণ কী কনিবিনিে? পবিি কুিআে অেু সানি, সাহািীগণ মহােিী (সা.)-প্রক
ভািিাসনেে। পবিি কুিআনে িিা হনয়নি প্র , মুসিমােনদিনক অিশযই মহােিী (সা.)-এি েবে আেু গেযশীি হনে
হনি এিং িিা হনয়নি প্র , ‘আমানক অেু সিণ কনিা, োহনি আোহ্ও প্রোমানদিনক ভািিাসনিে।’ োহনি আেু গেয
কী? এটা হনছ মহােিী (সা.)-এি িীবে অেু সিণ কিা এিং োাঁি (সা.) মনোই পূ ণধ ভবক্ত ও একাগ্রোি সনে োমা
আদায় কিা।”

হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“মহােিী (সা.) েেি োমা আদায় কিনেে, আি োই প্রোমানদিও ো কিা উবচে। হ িে মুহাম্মদ (সা.) আোহ্ি
স্মিনণ সময় কাটানেে, আি োই প্রোমানদিও ো কিা উবচে। বেবে (সা.) মােু ষনদিনক সনিধাত্তম আচাি-আচিণ ও
দয়াি সানে গ্রহণ কিনেে। আি োই প্রোমানদিও মােু নষি সানে এভানিই সাক্ষাৎ কিা উবচে। বদ আমিা এভানি
কাজ কবি, েনিই আোহ্ি বেয়পানি পবিগবণে হনিা।”

হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“অেএি দদবেক পাাঁচ ওয়ানক্তি োমা
ো ে নেি সানে আদায় কি, পবিি কুিআে প্রেিাওয়াে কি এিং
অেু ধািে কিাি প্রচষ্টা কি, এিং আোহ্ি বেনদধশো অেু সানি কাজ কি। প্রোমাি ইিাদনেি পাশাপাবশ মােু নষি
অবধকািসমূ হও আদায় কি। এগুনিাই এমে দিবশষ্টয া কাউনক সিধশবক্তমাে আোহ্ি বেয় কনি প্রোনি এিং এই
গুণগুনিাই একজে মুিাবেনগি বেনজি হৃদনয় ধািণ কিা উবচে। খেই েুবম বেনজি মনধয এই গুণািিী ধািণ কিনি,
েখেই েুবম একজে সেি মুিাবেনগ পবিণে হনি। ািা সিধশবক্তমাে আোহ্ি েবে [মােু ষনক] আহ্বাে কনিে,
েুবমও োনদি মনধয োকনি এিং েুবমও প্রসই িযবক্তনদি অন্তগধে হনি,

ািা মােু নষি অবধকাি পূ িণ কিাি েবে

সকনিি মনোন াগ আকষধণকািী হনয় োনকে। প্রোমানক েেনম বেনজি উচ্চ দেবেক মাে িাপে কিনে হনি— আি
োহনিই েুবম একজে সেি মুিাবেগ হনে পািনি। এটাই প্রোমানক প্রখাদা ো’িাি বেয়পাি কনি েুিনি।”
আনিকজে িাি বজজ্ঞাসা কনিে, কীভানি োিা বেনজনদি মনধয জীিে উৎসনগধি েকৃে প্রচেো গনড় েুিনে পানিে।
এি উত্তনি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“সিসময় মনে িাখনি প্র , েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-প্রক সিধশবক্তমাে আোহ্ ো’িা একবট ইিহানম িনিনিে, ‘প্রোমাি
বিেয়ী ভানি বেবে সন্তুষ্ট।’ আি োই বিেয়ী হও। জ্ঞাে িানভি পি কখেও অহঙ্কানিি বশকাি হনি ো। সবেযকাি অনেধ
বিেয় অিিম্বে কি আি েবে্রুতে মসীহ্ি কোগুনিা মনে িাখনি প্র , ‘আবম বিিাম দবিদ্র ও অসহায়, অজাো এিং
অদক্ষ’।”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ আিও িনিে:
“োই বেনজি মনধয দৃ ঢ় উপিবি সৃ বষ্ট কি প্র , ‘আবম বকিু ই বিিাম ো এিং আোহ্ আমানক জানময়ানে আসাি সামেধয
বদনয়নিে এিং বেবে আমানক একজে মুিাবেগ বহনসনি জানময়া প্রেনক উত্তীণধ হওয়াি এিং অেযনদিনক প্রসিা কিাি
ও োনদি দেবেক েবশক্ষণ েদাে বেবিে কিাি সু ন াগ বদনয়নিে। আোহ্ আমানক ইসিানমি িাণী েচানিি সু ন াগ
বদনয়নিে এিং বেবে আমানক ধমধীয় বশক্ষা েদানেি সক্ষমো দাে কনিনিে।’ বদ েুবম এভানি বচন্তা কি, েনি
স্বাভাবিকভানিই ো প্রোমাি মনধয েম্রোনিাধনক জাবগনয় েুিনি এিং প্রখাদা ো’িাি দেকটয অজধে কিানি।”
বিবভন্ন বিশ্বনেো এিং েভািশািী িযবক্তনত্বি সানে োাঁি সাক্ষাৎ সম্পনকধ জােনে চাইনি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ
(আই.) িনিে:
“েেমে, আমিা কখেই কাউনক ভয় কিনিা ো। আমিা আহমদী মুসিমাে। আি োই আমানদি দৃ ঢ় বিশ্বাস োকা
উবচে প্র , কািও দ্বািা েোপাবিে হওয়াি েনয়াজে প্রেই আমানদি। সনিধাপবি, েবে্রুতে মসীহ্ (আ.) এই ঐশী িাণী
োি হনয়বিনিে প্র , ‘প্রোমানক েোপ বদনয় সাহা য কিা হনয়নি’। উপিন্তু, এই ধিনেি সাক্ষানেি আনগ আবম প্রদায়া
কবি, প্র ে সিধশবক্তমাে আোহ্ আমানক সাহা য কনিে এিং

ানদি সানে (েবে) আবম কো িিনিা, োনদি মে

উন্মু ক্ত আি হৃদয়নক প্রকামি কনি প্রদে। এিাড়াও, আবম অেযােয প্রদায়াও কবি। োই সিসময় মনে িাখনি প্র , কাউনক
ভয় পাওয়াি প্রকানো েনয়াজে প্রেই।”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“আমিা প্রসই-সকি মােু ষ,

ানদি ওপি বিশ্বিাসীনক পে প্রদখানোি দাবয়ত্ব প্রদওয়া হনয়নি।

খেই প্রোমিা এটা

িুঝনে পািনি আি উপিবি কিনি, েখেই প্রোমানদি আি ভয় োকনি ো এটা প্রজনে প্র , আোহ্ি সাহা য আমানদি
সনে আনি এিং উপিবি কিনি প্র , েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-প্রক সাহা য ও সমেধে কিাি এই ওয়াদা বচিন্তে। োই,
আোহ্ি কৃপায় আবম কখেই প্রকানো ভয় িা স্নায়ু ি চানপি সম্মু খীে হই বে প্র , কনোটা বিবশষ্ট িা ক্ষমোশািী প্রেোি
সানে আবম সাক্ষাৎ কিবি।”

একজে েবশক্ষণােধী বমশোিী েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি এই ইিহানমি োৎপ ধ সম্পনকধ জােনে চাে, প্র খানে িিা
হনয়নি প্র , “িাদশাহ্গণ প্রোমাি কাপড় প্রেনক আবশস অেু সন্ধাে কিনি”।
উক্ত ইিহানমি িযাখযা কনি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“এি অেধ এই প্র , েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি েবেবট কমধ, োাঁি েবেবট কো এিং োাঁি পবিনধয় ি - িিং
েবে্রুতে মসীহ্ি (আ.) সানে সংবিষ্ট সিবকিু ই আবশসমবণ্ডে । অেএি, এই ইিহাম অেু সানি, এমেবক মহাে
িাদশাহ্গণও একসময় েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি [িযিহৃে] কাপনড়িি টুকিা উপহাি-োবিনকও বিশাি (মহাে)
আশীিধাদ ও সম্মানেি কািণ বহনসনি বিনিচো কিনিে।”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“এই ু নগ েনেযক িযবক্তি পনক্ষ েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি িাবহযক প্রপাশানকি আবশস িাভ কিা প্রো সম্ভি েয়।
োই, আমিা সিাই োাঁি বশক্ষাি িাস্তিায়ে এিং োাঁি বমশেনক পূ িণ কিাি প্রচষ্টাি মাধযনমই োাঁি আবশনসি অবধকািী
হনে পাবি। আমানদি উবচে োাঁি স া, োাঁি আগমে এিং োাঁি মাধযনম সংঘবটে ইসিানমি মহাে পুেরুজ্জীিনেি
সানে সংবিষ্ট সকি আবশস অেু সন্ধাে কিা ... েবে্রুতে মসীহ্ি মাধযনমই সমগ্র বিশ্ব মহােিী হ িে মুহাম্মদ (সা.)এি পোকা-েনি ঐকযিদ্ধ হওয়া বেধধাবিে বিি। এই সি আবশস,

া েবে্রুতে মসীহ্ (আ.) আমানদিনক েদাে

কনিনিে এিং এখে এগুনিা প্রেনক উপকৃে হওয়া এিং বিনশ্বি প্রকাণায় প্রকাণায় িবড়নয় প্রদওয়াই আমানদি দাবয়ত্ব।”
এিপি, হু ূ ি আকদাস উনেখ কনিে প্র , বেবে েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি আংবটবট পনিনিে,

াি মনধয পবিি

কুিআনেি আয়াে উৎকীণধ িনয়নি, া একিাি েবে্রুতে মসীহ্ি কানি ইিহাম হনয়বিি, “আোহ্ বক োি িান্দাি
জেয নেষ্ট েে?”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“প্র আংবট আবম পনিবি, োনে প্রখাবদে আনি, ‘আোহ্ বক োি িান্দাি জেয নেষ্ট েে?’ এটা েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)এি আংবট। এি সানে সংবিষ্ট আবশস িানভি আকাঙ্ক্ষাি কািনণ আবম এটা পনি আবি। োই, ানদিই আবশস ু ক্ত
িাবহযক িস্তুগুনিাি মধয প্রেনক কিযাণ িানভি সু ন াগ িনয়নি, োনদি উবচে প্রস-সি প্রেনক উপকৃে হওয়া। সনিধাপবি,

প্র মেবট আবম িনিবি, েনেযক জানময়া িানিি উবচে, হ িে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এি আধযাবিক আবশস অজধনেি
প্রচষ্টা কিা, আি প্রসই আবশস হি, োাঁি বশক্ষানক িবড়নয় প্রদওয়া এিং োাঁি বমশে ও উনেশয পূ িণ কিাি আবশস।”
ধমধ-েচানিি (েিিীগ) বিষনয় একজে িাি েশ্ন কনিে, খে বকিু মােু ষ ধমধ প্রেনক দূ নি সনি ানছ এিং অেযনদি
মানঝ চিমপন্থী েিণো দেবি হনছ— এই উভয় ধিনেি মােু নষি প্রমাকানিিা কিাি সিনচনয় ভাি উপায় কী হনে
পানি?
এি উত্তনি হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“ ািা ধমধ প্রেনক দূ নি সনি প্রগনি, োিা িস্তুিাদী হনয় প্রগনি। আজকািকাি বিনশ্ব, মােু নষি একটা িড় অংশ ধনমধি
েবে আি আগ্রহী েয়। োনদি মধয প্রেনক, মুসিমােিা কম েকাশ কনি প্র , োিা ধমধ-বিশ্বাস প্রেনক দূ নি সনি প্রগনি,
বকন্তু িাস্তনি, এমেবক োনদি পবিবিবেও িাবকনদি মনোই। অেযােয ধনমধি প্রিানকিা প্রখািাখুবি েকাশ কনি প্র , োিা
সিধশবক্তমাে ঈশ্বনি বিশ্বাস কনি ো। অেএি, োবস্তকো দ্রুে িবড়নয় পড়নি। মােু ষ িস্তুিানদি গ্রানস পবিণে হনয়নি
এিং পাবেধিোয় পরাভূত হনয়নি। েকৃেপনক্ষ, এ বিি প্রসই বচি

া মহােিী হ িে মুহাম্মদ (সা.) প্রশষ

ু নগি

(আনখিী জামাোি ) বদেগুনিা িণধোয় উনেখ কনিবিনিে এিং হুিহু এই পবিবিবেি ভবিষযদ্বাণী কিা হনয়বিি, াি
েি্রুতবেনে েবে্রুতে মসীহ্ (আ.)-এি আবিভধাি হনি।”
ানদি মানঝ চিমপন্থী েিণো িনয়নি োনদি কানি ধমধ-েচানিি (েিিীগ) সনিধাত্তম উপায় সম্পনকধ হ িে বম ধা
মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আমানদিনক অিশযই চিমপন্থী েিণো আনি এমে িযবক্তনদি কানি ইসিানমি সেয ও শাবন্তপূ ণধ বশক্ষা উপিাপে
কনি োনদিনক বশবক্ষে কিনে হনি। েবে্রুতে মসীহ্ (আ.) িনিে, ইসিানমি েকৃে বশক্ষা সম্পনকধ সকি মােু ষনক
অিবহে কিনে হনি। বেিঃসনন্দনহ, োাঁি আগমনেি উনেশয বিি মােু ষনক অিবহে কিা প্র , ইসিানমি দু ’বট উনেশয
আনি। েেমে, মােু ষনক আোহ্ি দেকনটয বেনয় আসা এিং োাঁি অবধকািসমূ হ পূ িণ কিা এিং বদ্বেীয়ে, মােু নষি
এনক অপনিি অবধকাি পূ িণ কিা।”
ইসিাম সম্পনকধ ািা চিমপন্থী এিং বিভ্রান্ত ধযাে-ধািণা প্রপাষণ কনি োনক, োনদি সনে কীভানি কো িিনে হনি
প্রস-সম্পনকধ হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“ ািা চিমপন্থী, োনদিপ্রক আমানদি অিশযই িিনে হনি প্র , ইসিানম চিমপন্থাি প্রকানো িাে প্রেই। মহােিী হ িে
মুহাম্মদ (সা.)-এি জীিে অপনিি কিযাণ সাধনে পবিপূ ণভ
ধ ানি বেনয়াবজে বিি। মহােিী (সা.)-প্রক পবিি কুিআনে
‘সমস্ত মােিজাবেি জেয িহমে-স্বরূপ ’ (িাহমােুবেি আিাবমে) উপাবধ েদাে কিা হনয়নি। প্রকউ বক এমে প্রকাে
একবট ঘটোও প্রিি কিনে পািনিে প্র খানে মহােিী (সা.) মােু নষি ওপি ু দ্ধ-বিগ্রহ চাবপনয় বদনয়নিে? কখেই েয়!
পবিি কুিআনে ু নদ্ধি সিধেেম প্র বেনদধশো এনসনি ো ২২:৪০-৪১ আয়ােসমুনহ বিবপিদ্ধ। এ আয়ােগুনিানে,
সিধশবক্তমাে আোহ্ ো’িা িনিে, বেষ্ঠুিোি প্রক্ষনি বিরুদ্ধিাদীিা সকি সীমা অবেক্রম কনিনি এিং োই োনদিনক
েবেনিাধ কিাি জেয োনদি বিরুনদ্ধ একবট েবেিক্ষামূ িক ু নদ্ধি অেু মবে প্রদওয়া হয়। প্রসখানে আিও িিা হয়,
আোহ্ ো’িা একদি প্রিাকনক িাধা প্রদে অেয প্রিাকনদি মাধযনম এিং এসি প্রিাক

বদ োনদি অেযায়-অেযাচাি

চাবিনয় ায়, োহনি ইহুবদনদি প্রকানো উপাসোিয় [বসোগগ], বগজধা বকংিা মবন্দি বকংিা মসবজদ বেিাপদ োকনি
ো। এভানি, খে আোহ্ ো’িা ু দ্ধ কিাি আনদশ ও অেু মবে বদনয়নিে, বেবে ো কনিনিে সমস্ত ধনমধি সু িক্ষাি
জেয।”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“ইসিাম চিমপন্থাি বিনিাবধো কনি এিং এি সমেধে কনি ো। মহােিী (সা.)-এি জীিে এই িাস্তিোি সাক্ষয প্রদয়
প্র , বেবে কখেই চিমপন্থাি সমেধে কনিে বে। বেবে সিসময়ই ক্ষমা সু িভ আচিণ কিনেে এিং ক্ষমাি সিনচনয়

িড় উদাহিণ িাপে কনিে মক্কা বিজনয়ি সময়, খে বেবে মক্কািাসীনদিনক িনিবিনিে, ‘আজনকি বদনে প্রোমানদি
ওপি প্রকানো প্রদাষ িেধানি ো।’ বেবে একোগুনিা োনদিনক িনিবিনিে, ািা কনঠ্াি অেযাচাি এিং অেুিেীয়
বেষ্ঠুিো েদশধে কনিবিি। সু েিাং, আমানদিনক অিশযই চিমপন্থীনদি কানি এটা উপিাপে কনি বজজ্ঞাসা কিনে
হনি, োিা প্রকান্ ধিনেি অেযায় কনমধি সানে জবড়ে হনয়নি! এটা মহােিী (সা.)-এি বশক্ষা বিি ো ... পবিি
কুিআে এমে-সি দয়াপূ ণধ বশক্ষায় পবিপূ ণধ এিং মহােিী (সা.)-এি সু মহাে চবিি ও সু ন্নাহ্ (িীবে-েীবে) এিং োাঁি
েবেবট মুহূেধ এই িাস্তিোি সাক্ষী প্র , বেবে সিসময় ভািিাসা, দয়া ও শাবন্তি বশক্ষা চচধা কিনেে। এগুনিাই হনিা
প্রসই-সি বশক্ষা, া আপোনদিনক অিশযই মােু নষি কানি প্রপৌঁনি বদনে হনি।”
একজে িাি উনেখ কনিে প্র , বেবে খে অ-আহমদী মুসিমােনদি কানি ধমধ-েচাি (েিিীগ) কিাি প্রচষ্টা
কনিবিনিে, োনদি প্রকউ প্রকউ ো শুেনে অবেছুক বিনিে।
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“এটা োনদি দু ভাধ গয প্র , োিা সেয শুেনে চায় ো। োনদি জেয প্রদায়া কি। আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে-এি েচাি
োনদি কানি কিনি ো। েেমে, োনদি জেয প্রদায়া কি, প্র ে সিধশবক্তমাে আোহ্ োনদি অন্তিনক েিম কনিে।
বদ্বেীয়ে, োনদিনক িি প্র , ‘অন্তেপনক্ষ আপবে একজে মুসিমাে, োই আসু ে আমিা মহােিী হ িে
মুহাম্মদ (সা.)-এি জীিে, োাঁি সাহািীনদি জীিে এিং পবিি কুিআনেি আনদশািিী বেনয় কো িবি।’ খে োিা
প্রদখনি প্র , েুবম পবিি কুিআনেি কো িিনিা আি এি বশক্ষাও অেু সিণ কিনিা এিং মহােিী (সা.) ও োাঁি
সাহািীনদি েবে ভািিাসা িযক্ত কিনিা, েখে োিা প্রোমাি সানে আিাপ-আনিাচো জাবি িাখনি। আি অিনশনষ
এমে এক সময় আসনি, খে োিা িুঝনে পািনি প্র , বশক্ষাসমূ হ একই এিং োিা িিনি প্র , প্রোমাি আি কী
িিাি আনি ো প্রশাো াক, আি এিপি োিা প্রোমাি কো শুেনে শুরু কিনি।”
হ িে বম ধা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“এি জেয সময় িাগনি এিং দধন ি
ধ েনয়াজে হনি। পবিি কুিআনে িিা হনয়নি প্র , ‘প্রোমাি পািেকেধাি (িি)
পনে েজ্ঞা (বহকমে) ও সদয় উপনদনশি মাধযনম আহ্বাে কনিা।’ বদ োিা একভানি শুেনে ো চায়, েনি অেযভানি
প্রচষ্টা কি। আবম একবট পদ্ধবেি উনেখ কিিাম, বকন্তু েুবম প্রোমাি পবিবিবেি প্রেক্ষাপনট আেযােয উপায় অেু সন্ধাে
কিনে পানিা প্র , কীভানি এই জােীয় প্রিাকনদিনক প্রিাঝানো ায়। আি অপি বদকবট হনছ প্রদায়া। প্রদায়া অেযন্ত
শবক্তশািী ও দৃ ঢ় একবট বিষয় এিং বদ েুবম োনদি জেয প্রদায়া কি, েনি আোহ্ সিবকিু কিাি ক্ষমো িানখে।
বেবেই সিধাবধপবে। বদ আোহ্ ো’িা মনে কনিে প্র , এনদি অন্তি প্রকামি হওয়া উবচে এিং এনদি সমাবি ভাি
(মেিময়) হওয়া উবচে, েনিই বেবে োনদি অন্তিনক উন্মু ক্ত কনি বদনিে।

া-ই প্রহাক, আমানদি পক্ষ প্রেনক

সিসময় পে প্রদখানোি প্রচষ্টা কিা উবচে এিং হাি িাড়া বঠ্ক েয়। মহােিী (সা.)-প্রক এই আনদশই প্রদওয়া হনয়নি
প্র , বেবে প্র ে এই িাণী প্রপৌঁনি প্রদে আি েচাি কনিে, বকন্তু এবট প্রোমাি দাবয়ত্ব েয় প্র , ানদি কানি েুবম েচাি
(েিিীগ) কিনিা, োনদিনক অিশযই ো বিশ্বাস কিনে হনি।”

