প্রেস বিজ্ঞবি
২৩ মার্চ ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভার্ুচয়াি সভায়
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করনিা োনসরােুি আহমদীয়া, অনেবিয়া

সমানজর েরুণনদর েভাবিে করার মে সমসামবয়ক বিবভন্ন বিষয় বেনয়
বদকবেনদচশো েদাে করনিে

র আকদাস

২১ মার্চ ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হ রে বম াচ মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সানে এক ভার্ুচয়াি (অেিাইে) সভায় বমবিে হওয়ার সু ন াগ িাভ করনিা োনসরােুি আহমদীয়া
(আহমদীয়া মুসবিম িাবিকানদর অঙ্গ-সংগঠে) অনেবিয়ার ১৩ প্রেনক ১৫ িছর িয়সী ৪০ জনেরও প্রিবশ সদসযা।
পবিত্র কুরআে প্রেনক প্রেিাওয়ানের মাধযনম অেু ষ্ঠােবি শুরু হয়। এরপর মহােিী (সা.)-এর পবিত্র হাদীস ও মসীহ্
মওউদ (আ.)-এর প্রিখেী প্রেনক বকছু অংশ এিং ে ম (ধমচীয় কবিো) উপস্থাপে করা হয়।
এক ঘণ্টার এই সভার িাবক সমনয়, োনসরােুি আহমদীয়ার সদসযাগণ োনদর ধমচ-বিশ্বাস এিং সমসামবয়ক বিষয়াবদ
বেনয় র আকদানসর বেকি প্রিশ বকছু েশ্ন উত্থাপে করার সু ন াগ িাভ কনরে।
কীভানি স্কুনির পডানশাো এিং ধমচীয় বশক্ষার মনধয ভারসাময িজায় রাখা ায়— এই সংক্রান্ত এক েনশ্নর জিানি
হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“প্রোমার অবধকাংশ সময় েুবম স্কুনি া পডনছা োর জেয িযয় করা উবর্ে এিং এক ঘণ্টা অেিা এমেবক আধ ঘণ্টা
প্রোমার োনসরাে (ধমচীয়) প্রকাসচ অেিা প্র -প্রকানো ইসিামী িই পডার জেয নেষ্ট ... সু েরাং, দু ই প্রেনক বেে ঘণ্টা
বকংিা প্রোমার স্কুনির প্রহামওয়াকচ সম্পন্ন করার জেয েিা সমনয়র দরকার হয় েেিা িযয় কনরা এিং এর পনর
অন্তে আধ ঘণ্টা প্রেনক এক ঘণ্টা প্রোমার ধমচীয় বিষয়াবদ অধযনয়নের জেয িযয় কনরা এিং এিাই নেষ্ট। োহনি েুবম
সহনজই প্রোমার স্কুনির ও ইসিামী, উভয় বশক্ষার েবে সু বির্ার করনে পারনি।”

একজে অংশগ্রহণকারী

র আকদাসনক বজজ্ঞাসা কনর প্র , বেবে প্রসহ্বর এিং ইফোনরর সমনয় প্রকাে ধরনের

খািার প্রখনে পছন্দ কনরে।
হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“সাধারণভানি সকানির োশোয় আবম প্র খািার প্রখনয় োবক, প্ররা ার মানস োই আবম প্রসহ্বরনে প্রখনয় বেই। আর া
আবম (রানের) খািার প্রখনয় োবক োই আবম ইফোনরর সমনয় প্রখনয় বেই। প্র নহেু এিা মহােিী হ রে মুহাম্মদ
(সা.)-এর সু ন্নে বছি, োই আবম সন্ধ্যায় ইফোনরর সমনয় েেনম একবি প্রখজুর খাই। এছাডা, আবম অেযােয
বিিাবসোপণচ খািার প্র মে সমুর্া, পানকাডা, র্াি িা অেযােয অেনয়াজেীয় খািার খাই ো। আবম এেিা খাওয়া পছন্দ
কবর ো প্র , সন্ধ্যার খািানরর পর আবম অস্ববি প্রিাধ করনিা এিং এমেবক প্ররা া রাখার জেয প্রভার রানে ওঠার জেয
সংগ্রাম করনে হয়। োই, একবি সহজ রুবিে রাখা উবর্ে।”

হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে:
“রম ানে প্রসহ্বর ও ইফোনর বিনশষ প্রকানো ধরনের খািার খাওয়ািানক আমরা সামাবজক এক ঐবেহয বহনসনি গনড
বেনয়বছ। পবরণানম আমরা অ ো খরর্ িাবডনয় প্রফবি। একবদনক খািানরর প্রপছনে িযয় িৃ বি পায় এিং অেযবদনক,
আপোর প্রপিও অস্ববিকর হনয় ওনঠ এিং সারাবদে আপবে অিসো প্রিাধ কনরে। প্ররা ার েকৃে উপনভাগ হনে,
খে আপবে আপোর স্বাভাবিক খাদযাভাস িজায় প্ররনখ সাদাবসনধভানি প্ররা া শুরু ও ভঙ্গ কনরে। আর, বিিাসি ি
খািার ো প্রখনয় প্র অেচ সবঞ্চে কনরে, ো দাে করা উবর্ে।”
োনসরােুি আহমদীয়ার আনরকজে সদসযা, মহােিী হ রে মুহাম্মদ (সা.) এর একবি হাদীস সম্পনকচ েশ্ন কনরে,
প্র খানে িিা হনয়নছ প্র , ‘এই পৃবেিী মু’বমনের জেয একবি কারাগার স্বরূপ এিং কানফরনদর জেয জান্নাে সদৃ শ’।
বেবে বজজ্ঞাসা কনরে, সমি ধমচীয় কেচিয পািে করা সনেও সংসানরর আেন্দ উপনভাগ করা মানে বক এই প্র , এই
ধরনের িযবি নেষ্ট ধাবমচক েে?
এর উত্তনর, হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“এই হাদীনসর োৎপ চ হনে প্র , একজে ধাবমচক িযবি োর ধমচীয় বশক্ষা, অেু শীিে (র্র্চা) এিং ধমচীয় দাবয় কেচনিযর প্রর্নয় জাগবেক বিষয়াবদ প্রিবশ পছন্দ কনরে ো িা মিয প্রদে ো … এর মানে এই প্র , ারা মনে কনরে প্র
এই জগেই সিবকছু এিং োই োরা আল্লাহ্ ো’িার েবে োনদর কেচনিযর কো ভুনি াে, এরপর, বদও োনদর
প্রর্ানখ জগে একবি জান্নাে হনে পানর, বকন্তু, আল্লাহ্ ো’িার কানছ ো েয়।”

হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে:
“বিপরীেপনক্ষ, প্র -িযবি সিসময় আল্লাহ্ ো’িার েবে োর কেচিযসমহ পািে কনর এিং োর সঙ্গী-সােীনদর েবে
োর সমি দাবয়

ও কেচিয পণচ কনর এিং আল্লাহ্ ো’িা েদত্ত সকি আনদশ-বেনষধ প্রমনে র্নি, (েখে) প্রিানক

মনে করনে পানর প্র , জগে োর জেয একবি কারাগার। বকন্তু, আল্লাহ্ ো’িা িনিে প্র , প্রসই ধরনের িযবিরা আসনি
পরকানি বেজনদর জেয জান্নাে তেবর করনছে। সু েরাং, প্রোমরা পাবেচি বিষয় উপনভাগ করনে পানরা; বকন্তু, একই
সমনয়, প্রোমরা আল্লাহ্ ো’িার েবে দাবয় ও কেচিয পািেনক অগ্রাবধকার প্রদওয়া বেবিে কনরা এিং বেবে প্র -সি
আনদশ বদনয়নছে, প্রসগুনিার সিই পািে কনরা।”

একবি প্রমনয় বজনজ্ঞস কনর প্র , স্কুনি োর সহপাঠীেীনদর/সহ-বশক্ষােচীনদর কানছ আল্লাহ্ ো’িার অবি
েমাণ করার জেয কী ধরনের ু বি-েমাণ প্রদওয়া প্র নে পানর?
র আকদাস িনিে প্র ,

ারা ধমচ সম্পনকচ সংশয়িাদী ও অবিশ্বাসী, োনদর কানছ প্রদায়ার কিুিীয়ে

(গ্রহণন াগযো) সম্পনকচ িযবিগে অবভজ্ঞোর কো িিা উবর্ে।
র আকদাস বজজ্ঞাসা কনরে প্র , োর প্রকানো প্রদায়া আল্লাহ্ ো’িা কিুি (গ্রহণ) কনরনছে বকো। প্রস উত্তর প্রদয় প্র ,
সু বেবিেভানি কনরনছে।
এনে হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“প্রোমার িান্ধ্িীনদরনক প্রোমার িিা উবর্ে প্র , ‘আবম আল্লাহ্ ো’িার কানছ প্রদায়া কনরবছ এিং বেবে আমার প্রদায়া
কিুি (গ্রহণ) কনরনছে। এ প্রেনক প্রিাঝা ায় প্র , আল্লাহ্র অবি অিশযই বিদযমাে’। Our God িইবিও প্রোমার পডা
উবর্ে, প্র খানে েুবম আল্লাহ্র অবিন র অনেক েমাণ পানি এিং োরপর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিেীয়
খিীফার Ten Proofs of the Existence of God িইবিও প্রোমার পডা উবর্ে। মি বিষয় হনে, েুবম প্রোমার বেনজর
দৃ ষ্টান্ত বদনয় এবি উপস্থাপে কনরা প্র , ‘আবম একজে বিশ্বাসী, আল্লাহ্র অবিন

দৃ ঢ়ভানি বিশ্বাসী, এিং খে আবম

োাঁর কানছ প্রদায়া কনরবছ, েখে প্রসই সিচশবিমাে আল্লাহ্ আমার প্রদায়া কিুি কনরনছে এিং এিা োাঁর েবে আমার
বিশ্বাসনক আরও শবিশািী কনরনছ’।”
োনসরােুি আহমদীয়ার একজে সদসযা মাোয় স্কাফচ পবরধাে করা সম্পনকচ বজজ্ঞাসা কনর।
হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“ বদ অেয প্রিানকরা প্রোমানক বজজ্ঞাসা কনর, প্রকে েুবম মাোয় স্কাফচ পবরধাে কনরা, োহনি েুবম োনদর িিনে
পানরা প্র , আমানদর ধমচীয় বশক্ষার বভবত্ত হনিা শািীেো এিং আমানদর সিসময়ই শািীে প্রপাশাক পরা উবর্ে এিং
কানরা মাো প্রেনক রাখা শািীে প্রপাশানকরই একবি অংশ। এই কারনণই বিস্টাে বগজচাগুনিানেও প্রদখা ায় প্র , োে িা
সন্নযাবসেীরা আনগকার বদনে এিং এমেবক এখেও স্কাফচ পবরধাে কনরে। এ প্রেনক এিা সািযি হয় প্র , োরাও স্কাফচ
পবরধাে করানক শািীে প্রপাশানকর একবি অংশ িনি গ্রহণ কনর। এজেয আমরা এিা পবরধাে কবর।”
একজে অংশগ্রহণকারীেী বজজ্ঞাসা কনর প্র , কীভানি োনদর উচ্চ বিদযািনয়র মােবসক র্াপ প্রমাকানিিা করা উবর্ে
এিং কীভানি কা চকরভানি পডানশাো করনে হয়।
এর উত্তনর, হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“পনরর বদে াই পডানোর কো োনক, প্রসিা িাবডনে আনগই অধযয়ে কর এিং োরপর খে েুবম প্রোমার বশক্ষনকর
িিৃো শুেনি েখে ো অেু ধািে করা প্রোমার পনক্ষ খুি সহজসাধয হনয় ানি। খে েুবম িাবড বফনর আসনি, েখে
এিা পুেিচার অধযয়ে কনরা। োহনি এিা প্রোমানক খুি একিা র্ানপ প্রফিনে পারনি ো … আল্লাহ্ ো’িার কানছ

প্রদায়াও কনরা। োমান র সময় আল্লাহ্র ো’িার কানছ প্রদায়া কর, প্র ে বেবে প্রোমার কাজনক প্রোমার জেয সহজসাধয
কনর প্রদে।”
র আকদাস উনল্লখ কনরে প্র , বশক্ষােচীনদর সাফনিযর জেয তদবেক পাাঁর্ ওয়াি োমান প্রদায়া করা উবর্ে এিং এর
ফনি োরা শাবন্ত পানি এিং োনদর মােবসক র্াপ এিং উনিগ কনম ানি। উপরন্তু,

র আকদাস বিনশষভানি উনল্লখ

কনরে প্র , পবিত্র কুরআনের ২০:১১৫ ও ২০:২৬-২৯ আয়ােগুনিানে িবণচে প্রদায়া দু ’বি বেয়বমে পডা উবর্ে।
োবসরাে সদসযানদর একজে েশ্ন কনর প্র , আল্লাহ্ ো’িা প্রকে োক-ইসিামী ু নগই মদযপাে বেনষধ কনরে বে, খে
বকো এবি জাো প্র এবি মােু নষর জেয ক্ষবেকর।
হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তনর িনিে:
“ইসিাম-পিচ

ু নগ মক্কায় মােু ষ প্রকানো িাধা-বেনষধ ছাডাই মদযপাে করনো এিং োয়ই মাোি হনো। বকন্তু,

োরপনরও, বকছু প্রিাক বছনিে ারা মদ পছন্দ করেে ো। এমেবক ইসিাম-পিচ ু নগও োরা ভািনেে প্র , মদযপাে
ভানিা েয়। এজেযই োরা কখনো এিা পাে কনরে বে … এর মানে হনে, এমেবক ইসিাম-পিচ ু নগও এমে ধারণা
(ের্বিে) বছি প্র , মদযপাে ভানিা বকছু েয় এিং এিা ক্ষবেকর সািযি হনে পানর।”
হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িযাখযা কনরে প্র :
“পরিেচীনে, মহােিী হ রে মুহাম্মদ (সা.) এর কানছ ইসিানমর বশক্ষা োব ি করা হয় এিং েবেবি বিষনয় আনদশবেনষধ েদাে করা হয়; আর োই ইসিাম একবি পবরপণচ ধনমচ পবরণে হয়। আল্লাহ্ ো’িা িনিে প্র , প্র সি বজবেস
একজে িযবির উপর প্রেবেিার্ক েভাি প্রফিনে পানর, প্রসসি এমেবক সামােয পবরমানণও িযিহার করা উবর্ে েয়।
এই কারনণই পবিত্র কুরআনে একবি সু স্পষ্ট আনদশ বিদযমাে রনয়নছ প্র , আমনদর মদযপাে করা উবর্ে েয়; কারণ,
এর ফনি মােু ষ জ্ঞাে-িুবি হাবরনয় প্রফনি এিং এর ফনি োরা োনদর ইিাদে ও োমান মনোবেনিশ করনে পানর
ো এিং এমেবক অেযনদর সানে োনদর তদেবন্দে আর্রণও মারাত্মকভানি েভাবিে হয়।”
একজে অংশগ্রহণকারীেী আরও বজজ্ঞাসা কনর প্র , একজে অমুসবিমনক প্রিাঝানোর সিনর্নয় ভানিা উপায় কী হনে
পানর প্র , মৃেনদহ কির প্রদওয়া দাহ করার প্রর্নয়ও প্রিবশ সম্মােজেক?
র আকদাস িনিে প্র , ইসিাম অেু সানর, সিনর্নয় ভানিা রীবে হনে, মৃেনদহনক একবি কাপনড আিৃ ে করা এিং
কবফনে কির প্রদওয়া। একই সমনয়, ু র আকদাস িনিে প্র , েবেিা পােচকয েুনি ধরা এিং এনক অপনরর বিশ্বাস
এিং রীবেেীবের বেন্দা কনর বিভাজে উনস্ক প্রদওয়ার পবরিনেচ, সকি মােু নষরই এনক অপনরর ধমচীয় রীবেেীবে এিং
ঐবেনহযর েবে শ্রিাশীি হওয়া উবর্ে।
হ রে হ রে বম চা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে:
“েবেবি ধনমচই মৃেনদনহর েবে শ্রিা েদশচনের পিবে আনছ, আর ইসিানমর বশক্ষা অেু ায়ী কির প্রদওয়া হয়। বদ
আমরা েকচ-বিেকচ ো কবর এিং অেযনদর বশক্ষা সম্পনকচ খারাপ বকছু ো িবি, োহনি প্রকে োরা আমানদর ধমচ
সম্পনকচ প্রেবেিার্ক বকছু িিনি অেিা আমানদর ধনমচর বশক্ষা বেনয় আপবত্ত েুিনি? প্রোমার িিা উবর্ে, ‘এইসি
বিষনয় েকচ ো কনর, আমানদর উবর্ে এনক অপনরর রীবে-প্ররওয়ানজর বিষয়গুনিা একপানশ প্ররনখ, প্রসৌহাদচযপণচভানি
জীিে- াপে করা। আমানদর এনক অপরনক সম্মাে করা উবর্ে।’ এিাই একসানে োকার সনিচাত্তম উপায়।”
সভা র্িাকািীে,
র আকদাসনক অনেবিয়া এিং বিনশষ কনর বেউ সাউে ওনয়িনসর ভয়ািহ িেযা সম্পনকচ
সিচনশষ অিস্থা অিবহে করা হয়। র আকদাস ক্ষবেগ্রি সকনির বেরাপত্তা ও কিযানণর জেয প্রদায়া কনরে।

