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জাভেয়া আহেদীয়া ইভদাভনবিয়ার সাভে ঐবিহাবসক সো করভেন
আহেদীয়া েুসবেে জাো’প্রির বিশ্ব-েধান

“আেরা প্রসই জাবি নই, যারা িদুক িা ছু বর ধারণ কভর – িরং আেরা প্রসই জাবি, যারা
আল্লাহ্ িা’োর সেীভে বসজদায় নি হয়” - হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.)
৩১ অভটাির ২০২০ আহেদীয়া েুসবেে জাো’প্রির বিশ্ব-েধান ও েঞ্চে খেীফািুে েসীহ্ হযরি বেযযা েসরূর
আহেদ (আই.) জাভেয়া আহেদীয়া (আহেদী েুসবেে বেিনারী েবিক্ষণ েবিষ্ঠান) ইভদাভনবিয়ার িিাবধক ছাত্র এিং
নি-উত্তীণয েুিাভল্লগ (ধেয েচারক)-এর সাভে এক অনোইন ক্লাস েবরচােনা কভরন।
এই েেেিাভরর েভিা ইভদাভনবিয়ার আহেদীগণ িাভদর বনভজভদর প্রদি প্রেভক হুযূ র আকদাভসর সাভে বেবেি
হওয়ার সু ভযাগ োে করভেন, আর প্রসই সাভে এবি বছে হুযূ র আকদাভসর সোেবিভে অনু বষ্ঠি জাভেয়া আহেদীয়া
ইভদাভনবিয়ার েেে ক্লাস। এোভি েবিক্ষণরি এিং নি-উত্তীণয েুিাভল্লগ (ধেয েচারক)-গণ িাভদর ধেযীয় ও
আধযাবিক প্রনিার সাভে সেভিিোভি বেবেি হওয়ার এিং বদকবনভদযিনা ও প্রদায়ার আভিদভনর সু ভযাগ োে করভেন।
হুযূ র আকদাস বিেভফাভডযর ইসোোিাভদ িাাঁর কাযযােয় প্রেভক সোর সোেবিে কভরন, আর জাভেয়া আহেদীয়া
ইভদাভনবিয়ার ছাত্র-বিক্ষকিদ আহেদীয়া েুসবেে জাো’ি ইভদাভনবিয়ার জািীয় সদর দির আে-নাসর েসবজদ
কমভেক্স-এর িায়িুে আবফয়াি (োজনা হে) প্রেভক অংিগ্রহণ কভরন।
েবিত্র কুরআন প্রেভক প্রিোওয়াি ও এর অনু িাদ োভের েধয বদভয় অনু ষ্ঠান শুরু হয়। এরের প্রখোফভির কেযাণ
সম্পভকয একবি নযে (ধেযীয় কবিিা) এিং একবি িক্তিা প্রেি করা হয়।
আকাি প্রেভক প্রিাো েসবজদ কেভেক্স-এর বেবডওবচত্র প্রদখাভনা হভে, হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িভেন:

“প্রয এোকায় েসবজদবির অিস্থান, িা অিযন্ত দিযনীয় িভে েভন হভে। আবে যি দূ র প্রদভখবছ, িাভি
ইভদাভনবিয়াভক সাবিযকোভি একবি খুিই দবিনদন ও আকর্যণীয় প্রদি িভে েভন হভয়ভছ। যবদ আেনাভদর প্রদভির
অ-আহেদী প্রোল্লা এিং কিে
য ক্ষ আেনাভদর প্রদভির েি সু দর হভয় যান, িাহভে বনশ্চয়ই আোর েভক্ষ েবির্যভি
ইভদাভনবিয়া সফর করা সম্ভি হভি, ইনিাআল্লহ্। এজনয আেনাভদর প্রদায়া করা উবচি।”

যারা হযরি েসীহ্ েওউদ (আ.)-প্রক বিদ্রূে কভর িা িাাঁর সম্পভকয কিূিাকয িভে, িাভদর েিুযত্তভর কী করা উবচি
এেন েভের উত্তভর হুযূ র আকদাস িভেন প্রয, এেন প্রিা না প্রয, প্রকিে হযরি েসীহ্ েওউদ (আ.)-প্রকই অনযায়োভি
(বিদ্রূভের) েভক্ষয েবরণি করা হভে, িরং এ যু ভগ েহানিী (সা.)-প্রকও ইসোে ও ধভেযর িত্রুরা বনষ্ঠুর আক্রেণ কভর
চভেভছ।
হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িভেন:
“যারা উভেিযেভণাবদিোভি এিং েদ উভেিয বনভয় হযরি েুহাম্মদ রসূ েুল্লহ্ (সা.) িা হযরি েসীহ্ েওউদ (আ.)প্রক িাভদর আক্রেভণর েভক্ষয েবরণি কভর িাভদর বির্য় আল্লাহ্ িা’ো স্বয়ং প্রদখভিন - িা ইহজীিভনই প্রহাক অেিা
েরকাভে। েিুযত্তভর, আহেদী েুসেোন বহভসভি, আোভদরভক অিিযই প্রসই দিান্ত অনু সরণ করভি হভি, যা হযরি
েসীহ্ েওউদ (আ.) বিবখভয়ভছন। বিবন বনভদযি বদভয়ভছন প্রয, িাাঁর অনু সারীভদর বিরূে েবরবস্থবিভি ধধযয ধারণ করভি
হভি। বিবন বিবখভয়ভছন প্রয, িেেভয়াগ িা বনষ্ঠুরিার েিুযত্তভর আোভদর কখভনাই অনু রূে আচরণ করা যাভি না।
আোভদর হৃদভয় িাাঁর জনয যি োভোিাসাই োকুক না প্রকন, প্রকউ যখন িাাঁভক বিদ্রূে িা কিাক্ষ কভরন, কখভনাই
আোভদর সবহংসিা অিেম্বন করা চেভি না।”
হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আভরা িভেন:
“বনবশ্চিোভি, প্রসই আবিসেবিি সত্তা, যাভক আেরা অনয প্রয কাভরা প্রচভয় প্রিবি োভোিাবস, এেনবক হযরি েসীহ্
েওউদ (আ.)-এর প্রচভয়ও প্রিবি, বিবন হভেন েহানিী হযরি েুহাম্মদ (সা.)। আর আজকাে ফ্রাভে এিং অনয কিক
ইউভরােীয় প্রদভি েহানিী (সা.)-প্রক বিদ্রূে কভর িযঙ্গবচত্র েকাবিি হভে। এর েিুযত্তর আোভদর েক্ষ প্রেভক কী
হওয়া উবচি? িা এই প্রয, আোভদরভক েূ িায ভেক্ষা অভনক প্রিবি সংখযায় এিং অভনক প্রিবি িযাকুেিার সাভে
েহানিী (সা.)-এর ওের দরূদ োে করভি হভি। স্মরণ রাখভিন প্রয, যখন আেরা দরূদ োে কবর িখন আেরা
েহানিী (সা.)=এর আধযাবিক উত্তরসূ রীভদর জনযও প্রদায়া কভর োবক, আর িাাঁর আধযাবিক উত্তরসূ রীভদর েভধয

হযরি েসীহ্ েওউদ (আ.)-এর েযযাদা সভিযাচ্চ। অিএি, এবি আোভদর দাবয়ে প্রয, যখন প্রোভক েহানিী (সা.) িা
েসীহ্ েওউদ (আ.)-প্রক কিাক্ষ-বিদ্রূে কভর, িখন আেরা প্রযন দরূদ োভের োধযভে িার উত্তর েদান কবর।”
হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আভরা িভেন:
“উেরন্তু, িযবক্তগি েযযাভয় আোভদরভক সভিযাচ্চ সম্ভািয ধনবিক োন িজায় রাখভি হভি, প্রযন স্বাোবিকোভিই
বিদ্রূেকারীভদর, েুখ িন্ধ হভয় যায়, িারা যখন প্রদখভি, বিদ্রূভের উত্তভর, েভদ েভদ আেরা িাবন্তেূ ণয েবিবক্রয়া িযক্ত
কভর, ইসোভের েকি বিক্ষার দিান্ত উেস্থােন করবছ। িারা প্রদখভি প্রয, আহেদী েুসেোনগণ এেন োনু র্, যারা
সোভজ িাবন্ত, োভোিাসা ও সবহষ্ণুিার বিস্তাভর কাজ কভর। িারা অনু ধািন করভি প্রয, িারা যখন আোভদর সাভে
বিভের্েূ ণে
য াভি কো িভে, েিুযত্তভর, আেরা োভোিাসা ও নম্রিােূ ণয আচরণ কবর। েকিেভক্ষ, এবিই প্রসই
েবিবক্রয়া, যা েবিত্র কুরআন আোভদর বিবখভয়ভছ।”
এর উের আভরা আভোকোি করভি বগভয়, হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িভেন:
“সু িরাং সদা-সিযদা আোভদর েিুযত্তর এই প্রয, আেরা আধযাবিকোভি বনভজভদর সংভিাধন ও উন্নবি করভিা, আল্লহ্
িা’োর সােভন প্রসজদািনি হি। আর আেরা প্রদায়া করভিা প্রযন আল্লহ্ িা’ো ইসোভের িত্রুভদর েে েদিযন
কভরন, প্রযন িারা আোভদর বেয়িেভদর - হযরি েসীহ্ েওউদ (আ.) ও সভিযােবর প্রসই সত্তা যাাঁর েযযাদা সেগ্র
োনিিার িীভর্য অেযাৎ েহানিী হযরি েুহাম্মদু র রসূ েুল্লহ্ (সা.)-প্রক - বিদ্রূে করা প্রেভক বিরি হয়। স্মরণ রাখভিন,
আেরা যা-ই আকাঙ্ক্ষা কবর না প্রকন, িা প্রযন প্রকিে আল্লহ্ িা’োর কাভছই যাচনা কবর। প্রকানরকে িেেভয়াগ িা
কভোরিা েদিযন আোভদর সাভজ না। আেরা প্রসই জাবি নই যারা অস্ত্র ধারণ কভর, যারা িদুক িা ছু বর ধারণ কভর
– িরং আেরা প্রসই জাবি, যারা আল্লহ্ িা’োর সেীভে বসজদায় নি হয়, বনভজভদর আধযাবিক ও ধনবিক অিস্থার
সংভিাধন কভর এিং েহানিী (সা.)-এর উের দরূদ প্রেরণ কভর।”
জাভেয়া আহেদীয়ার আভরকজন ছাত্র িভেন প্রয, আহেদীয়া েুসবেে জাো’ি ইভদাভনবিয়া ২০২৫ সাভে িাভদর
িিিাবর্যকী উদযােন করভি। বিবন হুযূ র আকদাভসর বদকবনভদযিনা কােনা কভরন কীোপ্রি িাভদর এবি উদযােন করা
উবচি এিং আল্লাহ্ িা’োর কাভছ িাভদর কিজ্ঞিা েকাভির সভিযাত্তে উোয় কী হভি োভর।

এভি, হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িভেন:
“এ িিিাবর্যকী উদযােভন, আহেদীয়া েুসবেে জাো’ি ইভদাভনবিয়ার এ েক্ষয বনধযারণ করা উবচি প্রয, আগােী োাঁচ
িছভর িারা অন্তি ১,০০,০০০ (এক েক্ষ) িযবক্তভক আহেদীয়া েুসবেে জাো’প্রি অন্তেুক্ত
য করাভিন। উেরন্তু,
আেনাভদর প্রদভির েভিযক আহেদী বনয়বেি িাজাোি নাোয আদাভয় অেযস্ত হভয় যাওয়া উবচি। ইভদাভনবিয়ার
েভিযক আহেদীভক বনয়বেি েবিত্র কুরআন প্রিোওয়াভি অেযস্ত হভয় যাওয়া উবচি। প্রখোফভি আহেদীয়ার সাভে
ইভদাভনবিয়ার েভিযক আহেদীর গেীর িন্ধন গভ়ে প্রিাো উবচি। েভিযক আহেদীর েহানিী (সা.)-এর উের দরূদ
প্রেরণকারী হভয় যাওয়া উবচি। যবদ আেনারা এ সি করভি োভরন, িাহভে আেনাভদর অজযন অভনক ি়ে হভি।”
ছাত্রভদর েবির্যৎ সফেিার জনয প্রদায়ার োধযভে সো প্রির্ করার েূ ভিয, জাভেয়া আহেদীয়ার আভরা প্রিি কভয়কজন
ছাত্র হুযূ র আকদাস (আই.)-এর সাভে কভোেকেন ও িাাঁর বদকবনভদযিনা গ্রহভণর সম্মান োে কভরন।
েবরসোবিভি হযরি বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িভেন:
“আল্লাহ্ িা’ো আেনাভদর সকভের সু রক্ষা করুন। জাভেয়া আহেদীয়াভি োেরি সকে ছাত্রভক িাভদর ে়োভিানায়
উৎকর্য অজযভনর প্রিৌবফক দান করুন এিং আেনাভদরভক আহেদীয়া েুসবেে জাো’প্রির দিান্ত স্থােনকারী েুিাবল্লগ
(ধেয েচারক) হওয়ার প্রিৌবফক দান করুন। আেনারা সকভে আোভদর জাো’প্রির জনয গভিযর কারণ প্রহান এিং
আহেদীয়া েুসবেে জাো’প্রির বিস্তাভর আেনারা উৎকি েূ বেকা রাখার প্রিৌবফক োে করুন। আেনাভদর প্রদভির
েভিযক োভন্ত োভন্ত এিং এভদি ছাব়েভয় ইসোভের অনু েে সু দর বিক্ষাভক আেনারা ছব়েভয় বদন। এ েভক্ষয আল্লাহ্
িা’ো আেনাভদর সকেভক সফেিা দান করুন। আবেন।”

