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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে ভার্ুুয়াি সভায়
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করসিা মবরশাসসর ওয়াকসে েও োরী সদসযািৃ ন্দ

সভায় হুযূ র আকদাস ধমুীয় ও সামাবজক বিষয়াবদর উপর বিবভন্ন েসের উত্তর েদাে কসরে
২০ বিসসম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সাসে এক ভার্ুুয়াি (অেিাইে) আেু ষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়ার সু সযাগ িাভ করসিা মবরশাসসর
ওয়াকসে েও োরী সদসযািৃ ন্দ।
হুযূ র আকদাস যু ক্তরাসজযর বিিসোসিুর ইসিামািাসদ োাঁর কাযুািয় প্রেসক সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর ওয়াকসে
েও সদসযািৃ ন্দ প্ররাজ বহসি অিবিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে মবরশাসসর জােীয় সদর দির দারুস সািাম মসবজদ
কমসেক্স প্রেসক প্রযাগদাে কসরে।
পবিত্র কুরআে প্রেিাওয়াে ও অেু িাসদর মাধযসম অেু ষ্ঠােবি শুরু হয়, যার পর একবি েযম (ধমুীয় কবিো) পবরসিশে
করা হয় এিং মবরশাসস ওয়াকসে েও বিভাসগর কমুকাসের ওপর একবি সংবিি বরসপািু উপিাপে করা হয়।
এক ঘণ্টার এ সভার িাবক সময় ওয়াকসে েও সদসযািৃ ন্দ োসদর ধমুবিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়ািিী বেসয় হুযূ র
আকদাসসর বেকি প্রিশ কসয়কবি েে করার সু সযাগ িাভ কসরে।
হুযূ র আকদাসসক পবিত্র কুরআসের আয়াে ‘এিং আমরা এই আকাশমেিী ও পৃবেিী এিং এর মধযবিে সকি বকছু
িৃ ো সৃ বি কবর োই’ (৩৮:২৮), আর বকছু মােু সষর প্রপাকা-মাকসের মে বেবদুি বকছু োণীর মূ িয ও উপকাবরো বেসয়
েে সম্পসকু বজজ্ঞাসা করা হয়।
এর উত্তসর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে প্রয,

“আল্লাহ্ ো’িা প্রকাে বকছু ই িৃ ো সৃ বি কসরে বে। সৃ বির প্রকাে অংশই অেুহীে েয়। উদাহরণস্বরূপ িিা যায়, বিচ্ছুর
বিষও বেবদুি বকছু ওষু সধ িযিহৃে হসয়সছ। সাসপর বিসষর প্রিসত্রও একই কো েসযাজয, যা প্রহাবমওপযাবের ওষু সধ
িযিহার করা হসয়সছ। এছাোও, অেযােয বকছু ওষু ধ রসয়সছ যা প্রপাকামাকে ও োণীসমূ হ িযিহার কসর তেবর করা
হসয়সছ, যা অেযোয় অেুহীে বহসসসি বিসিবর্ে হসে পারসো। সু েরাং, এরকম আরও অসেক বকছু আসছ। যবদও
আমরা োসদর উসেশয সম্পসকু অিগে েই, বকন্তু আল্লাহ্ োসদর মসধয বকছু উসেশয প্ররসখসছে এিং োাঁর প্রকাে সৃ বিই
অেেুক েয়।”

হুযূ র আকদাসসক সামাবজক প্রযাগাসযাগ মাধযম বেসয় েে করা হয় এিং অল্প-িয়সী প্রমসয়সদর োসদর অ-আহমদী
িন্ধুসদর সসে একসত্র প্রোিা ছবি সামাবজক প্রযাগাসযাগ মাধযসম প্রপাস্ট করার অেু মবে আসছ বকো প্রস সম্পসকু বজজ্ঞাসা
করা হয়।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) এর উত্তসর িসিে প্রয,
“যবদ আপবে বহজাি পািে করার িয়সসর হে এিং িন্ধুসদর সাসে ছবি উঠাে, োহসি আপোর ছবি সামাবজক
প্রযাগাসযাগ মাধযসম প্রপাস্ট ো করার জেয অিশযই িিা উবর্ে। ঝুবাঁ ক এোসে েেসমই এই জােীয় ছবি প্রোিা
এোসোর প্রর্িা করুে। বকন্তু, প্রযখাসে ইসোমসধয ছবি প্রোিা হসয় প্রগসছ, প্রসখাসে, আবম আসগ প্রযভাসি িসিবছ,
আপোর িন্ধুসদরসক িিু ে, সামাবজক প্রযাগাসযাগ মাধযসম প্রসগুসিা প্রপাস্ট ো করসে। যবদ োরা আপোর ভাি িন্ধু হয়,
োহসি োরা এই অেু সরাধবিসক গ্রহণ করসি এিং সম্মাে জাোসি।”
আসরকজে ওয়াকসে েও সদসযা েে কসরে প্রয, প্রকাে িযবক্ত কীভাসি মহাে আল্লাহ্ ো’িার ভািিাসা অজুে করসে
পাসর এিং কীভাসি জােসে পাসর প্রয, আল্লাহ্ ো’িা োর েবে সন্তুি।
এর উত্তসর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে প্রয,
“যবদ আপবে সিুদা আল্লাহ্ ো’িা যা িসিসছে ো মােয কসরে, েসিই আপবে োাঁর ভািিাসা অজুে করসে পারসিে।
পবিত্র কুরআসে প্রিশ কসয়ক শ’ আসদশ বিদযমাে রসয়সছ। সু েরাং, আপবে যবদ এই সকি আসদশ অেু সরণ কসরে,
েসিই আপবে সিুশবক্তমাে আল্লাহ্র ভািিাসা অজুে করসিে। যবদ আপবে সবঠকভাসি সিুশবক্তমাে আল্লাহ্র ইিাদে

কসরে, েসিই আপবে োর ভািিাসা অজুে করসে পারসিে। আর, যবদ আপবে োর অিাধয হে, েসি আল্লাহ্
আপোর েবে সন্তুি ও েীে হসিে ো।”
হুযূ র আকদাসসক েে করা হয় প্রয, িাচ্চাসদরসক োসদর বপো-মাো যবদ শাসে কসরে িা শাবি প্রদে, েসি কীভাসি
োসদর েবেবিয়া জাোসো উবর্ে। হযূ র আকদাস এর উত্তসর িসিে প্রয, প্রছািখাি িা েুচ্ছ বিষয়গুবির জেয বপোমাোর উবর্ে েয় িাচ্চাসদর বেরস্কার করা; িরং, এর পবরিসেু িাচ্চাসদরসক ভািিাসা এিং প্রকামিোর সাসে িুঝাসো
উবর্ে। বেবে আরও িসিে প্রয, বপো-মাোর বিসশষ কসর োসদর কেযা-সন্তােসদর সাসে প্রকামি ও েম্র আর্রণ করা
উবর্ে।

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে প্রয,
“েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.) িসিসছে প্রয, বেবে িািা-মাসয়র জেয এিা পছন্দ কসরে বে প্রয, োরা প্রছািখাি বিষয়গুবির
জেয অযো িাচ্চাসদরসক িকাঝকা কসরে। িরং বেবে বশবখসয়বছসিে প্রয, বপো-মাোসদর তধযু েদশুে করা উবর্ে
এিং সিুশবক্তমাে আল্লাহ্র কাসছ োসদর সন্তােসদর সংসশাধে এিং োসদর প্রয-সি ত্রুবি-বির্ুযবে ও সমসযা আসছ,
প্রসগুসিা দূ র করার জেয প্রদায়া করা উবর্ে।”
এছাো হুযূ র আকদাস আরও িসিে প্রয, িাচ্চারা িে হওয়ার সাসে সাসে এবি োসদর দাবয়ত্ব প্রয, োরা সিুশবক্তমাে
আল্লাহ্র আসদশগুসিা প্রমসে র্িসি।
আসরকজে ওয়াকসে েও সমাসজ অবিধ মাদসকর বিিার িাসভর উসল্লখ কসর িণুো কসরে, এগুসিার িযিহাসরর েসি
েরুণসদর জীিে কীভাসি মারাত্মকভাসি িবেগ্রি হসচ্ছ।
হযরে আকদাস এর উত্তসর িসিে প্রয, অবিধ মাদকদ্রসিযর িযিহার সমগ্র বিশ্বজুসেই একবি বিশাি সামাবজক
সমসযা। বেবে মাদক দ্রসিযর উৎপাদে ও সরিরাহকারীসদর পুসরাপুবর তেবেকো-বিিবজুে িসি েীব্র বেন্দা জাোে এিং
িসিে, োরা সমগ্র বিসশ্বর সমাজগুসিাসক কিু বষে করসছ। হুযূ র আকদাস োর হোশা এিং আশঙ্কা িযক্ত কসরে প্রয,
সবেযকার অসেু মাদক িযিসায়ীরা এখে এমেবক প্রছাি বশশুসদরসক পযুন্ত অপরাধমূ িক কাসজর োাঁসদ প্রেসি োসদর
অবিধ বিয়াকিাসপ িযিহার করসছ।

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে,
“মাদসকর িযিহার এখে বিসশ্বর সিুত্রই িযাপক এিং এক বিশাি মাবেয়া-প্রগাষ্ঠী দ্বারা এবি বেয়বিে হসচ্ছ, যারা
এমেবক স্কুসির বশশুসদরসক বদসয়ও োসদর মাদক বিবি করাসচ্ছ। োরা শুরুসে বশশুসদরসক সামােয পবরমাণ মাদক
দ্রিয বিোমূ সিয েদাে কসর এিং যখে োরা প্রেশায় আসক্ত হসয় পসে েখে োরা োসদরসক িসি প্রয, আমরা
প্রোমাসক বিোমূ সিয আরও প্রিবশ মাদক-দ্রিয েদাে করসিা যবদ েুবম প্রোমার সহ-বশিােুীসদরসক ও অেযসদর কাসছ
আমাসদর এগুসিা বিবি কসরা। সু েরাং, সমাজ এখে পুসরাপুবরই দূ বষে, সমাসজ প্রকাসো তেবেকো প্রেই। োরা
বেসজসদর ও জাবের বশশুসদর সাসে কী করসছ োর প্রমাসিই পসরায়া কসর ো।”
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িসিে,
“সু েরাং, আমাসদর অিশযই খুি সসর্েে হসে হসি এিং বপোমাোসক অিশযই েজর রাখসে হসি বশশুসদর ওপসর
এিং অসৎ সসের বিপদ সম্পসকু োসদর সন্তােসদরসক উপসদশ বদসে হসি। এিং েকৃে বিষয় হসিা, বপোমাোসক
সন্তােসদর জেয খুিই প্রদায়া করসে হসি প্রযে োরা এ েকাসরর ভয়ািহ অভযাসসর সসে কখেই যু ক্ত ো হয়। োই,
আপবে যবদ এই ধরসের বিয়াকিাসপ যু ক্ত প্রকাে িযবক্ত সম্পসকু জােসে পাসরে, যারা িাচ্চাসদর জীিেসক ধ্বংস
করসছ, েসি আপোর উবর্ে, প্রসই িযবক্তর বিরুসে িযিিা প্রেওয়ার জেয সংবিি কেৃপ
ু িসক অিবহে করা।
বপোমাোসক োসদর িাচ্চাসদর েবেবদসের কাজকমু সম্পসকু খুিই যত্নশীি এিং সজাগ োকসে হসি এিং োরপর
োসদর জেয প্রদায়াও করসে হসি।”
সভাবি সমাি হওয়ার আসগ, ওয়াকসে েও এর এক সদসয হুযূ র আকদাসসক বজজ্ঞাসা কসরে প্রয, প্রকাে িযবক্তর
আধযাবত্মক অিিার পেে িা বপবছসয় যাওয়ার অিিাসক কীভাসি েবেহে করা যায়।
উত্তসর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে,
“ইসিগোর করুে, সিুদা সিুশবক্তমাে আল্লাহ্র কাসছ িমা োেুো করুে, আল্লাহ্র সাহাযয োেুো করুে। োাঁর
সাহাযয োবির জেয বমেবে করুে। বিগবিে বর্সত্ত োর কাসছ োেুো করুে, প্রযে একিার আপবে একবি বেবদুি
আধযাবত্মক মযুাদা অজুে করসি প্রসখাে প্রেসক আর কখেই আপবে পবেে ো হে। বেয়বমে পাাঁর্ ওয়াসক্তর োমায
আদায় করুে; কারণ, সিুশবক্তমাে আল্লাহ্ িসিসছে প্রয, েবেবদসের োমায একজে িযবক্তসক পাবেুি ও িস্তুিাদী
সমাসজর িবেকারক েভাি প্রেসক বেরাপদ ও মুক্ত রাখার জেয সসিুাত্তম উৎস। এিং যখেই প্রকাে খারাপ ধারণা
আপোর মসে েসিশ কসর, সিুদা মসে রাখসিে প্রয, সিুশবক্তমাে আল্লাহ্ আপোসক প্রদখসছে এিং আপোর েবেবি
কাজ-কমুই োাঁর েজরদাবরর আওোভুক্ত।”

