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আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সক্ে ভোর্ুুয়োি সোক্ষোক্ের প্রসৌভোগ্য িোভ
করক্িো কোেোডোয় ওয়োকক্ে েও আেেোি সদসযিৃ ন্দ

েরুণ েজক্ের ওপর েভোি বিস্তোরকোরী একগুচ্ছ সমসোমবয়ক সমসযো সম্পক্কু বদকবেক্দুশেো বদক্িে
হুযূ র আকদোস
১৭ অক্টোির ২০২১, কোেোডোর ওয়োকক্ে েও স্কীক্মর আেেোি (৭-১৫ িছক্রর িোিক) সদসযক্দর সক্ে এক ভোর্ুুয়োি
(অেিোইে) সভো কক্রে আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোে ও পঞ্চম খিীেোেুি মসীহ্ হযরে বমযুো মসরূর
আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদোস (যু ক্তরোক্জযর) বিিক্েোক্ডুর ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোযুোিয় প্রেক্ক এ সভোর সভোপবেত্ব কক্রে, আর েোয়
৫৫০ জে ওয়োকপ্রে েও সদসয অন্টোবরও-র বমবসসগ্োক্ে অিবিে ইন্টোরেযোশেোি প্রসন্টোর প্রেক্ক প্রযোগ্দোে কক্রে।
পবিত্র কুরআে প্রেক্ক প্রেিোওয়োেসহ বকছু আেু ষ্ঠোবেকেোর পর মজবিস আেেোিু ি আহমদীয়োর সদসযগ্ণ হুযূ র
আকদোক্সর কোক্ছ ধমু ও সমসোমবয়ক বিষয়োবদ সম্পক্কু েোক্দর বিবভন্ন েশ্ন উপিোপক্ের সু ক্যোগ্ পোে।
ওয়োকক্ে েওক্দর একজে হুযূ র আকদোসক্ক েশ্ন কক্রে কীভোক্ি েোর পক্ক্ষ বেক্জর হৃদক্য় মহোেিী (সো.)-এর মে
মহোেু ভিেো সৃ বি করো সম্ভি।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রেোমোর বেজ ভোই-প্রিোেক্দর জেয প্রেোমোর প্রযমে সহোেু ভূবে কোজ কক্র, অেয সকক্ির জেয প্রেোমোর অেু রূপ অেু ভূবে
েোকো উবর্ে। মহোেিী (সো.) যো-ই করক্েে, েো আল্লোহ্র খোবেক্র করক্েে। েোাঁর মক্ধয আল্লোহ্র ভোক্িোিোসো বছি।
সু েরোাং, বেক্জর হৃদক্য় আল্লোহ্র ভোক্িোিোসোক্ক আক্রো গ্ভীর কক্রো, আর প্রেোমোর হৃদক্য় আল্লোহ্র ভোক্িোিোসো যে
গ্ভীর হক্ে েোকক্ি, আল্লোহ্র সৃ বির ভোক্িোিোসোও েক্েোই প্রেোমোর হৃদক্য় সৃ বি হক্ি। এছোডোও, মহোেিী (সো.)-এর

ভোক্িোিোসোক্ক আক্রো গ্ভীর কক্রো বযবে আমোক্দরক্ক বশবখক্য়ক্ছে কীভোি আল্লোহ্র ভোক্িোিোসোক্ক গ্ভীরের করক্ে হয়।
এর জেয প্রেোমোক্ক মহোেিী (সো.)-এর জীিেী পোঠ করক্ে হক্ি। এভোক্ি প্রেোমোর হৃদক্য় মহোেিী (সো.)-এর ভোক্িোিোসো
সৃ বি হক্ি, আর এর েিস্বরূপ প্রেোমোর মোক্ে প্রেোমোর সোক্ের মোেু ষক্দর এিাং সোধোরণভোক্ি পুক্রো মোেিজোবের জেয
ভোক্িোিোসো তেবর হক্ি।”
আক্রকজে েরুণ েোর মোধযবমক বিদযোিক্য় প্রয-সমস্ত মন্দ আর্রণ প্রদখো যোয় প্রসগুক্িোক্ক কীভোক্ি এডোক্েো সম্ভি, এ
বিষক্য় হুযূ র আকদোক্সর পরোমশু র্োে।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“স্মরণ রোখক্ি প্রয, েুবম একজে আহমদী মুসিমোে আর েুবম এক প্রখোদোয় বিশ্বোসী এিাং বিশ্বোস কক্রো প্রয, ইসিোম
একবি সেয ধমু এিাং আমরো বিশ্বোস কবর পবিত্র কুরআে প্রশষ শরীয়েধোরী বকেোি যো মহোেিী (সো.)-এর ওপর
অিেীণু হক্য়বছি। আল্লোহ্ েো’িো আমোক্দর িক্ি বদক্য়ক্ছে প্রয, এগুক্িো হক্িো সৎকমু আর এগুক্িো মন্দকমু। সু েরোাং,
যবদ আমরো জোবে প্রকোেিো ভোক্িো এিাং প্রকোেিো মন্দ, েোহক্ি যবদ েুবম প্রিোধশবক্তসম্পন্ন মোেু ষ হক্য় েোক্কো আর প্রেোমোর
বকছু িুবি েোক্ক, েুবম প্রসই বিষয়গুক্িোক্ক এবডক্য় যোওয়োর প্রর্িো করক্ি প্রযগুক্িো মন্দ, প্রযগুক্িো পবরণোক্ম প্রেোমোর
বেক্জর জীিেক্ক ইহকোি এিাং পরকোক্ি বিেি করক্ে পোক্র।”
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে:
“এ কেো প্রভক্িো েো প্রয, যবদ েুবম প্রকোে মন্দ কমু করক্ে েোক্কো েোহক্ি প্রকউ প্রেোমোক্ক প্রদখক্ছ েো। স্মরণ প্ররক্খো প্রয,
আল্লোহ্ েো’িো সিুক্ষণ আমোক্দর উপর দৃ বি রোখক্ছে এিাং েুবম যো বকছু কর বেবে েোাঁর েক্েযকবি সম্পক্কু অিবহে
আক্ছে। সু েরোাং, আল্লোহ্র ভোক্িোিোসো িোক্ভর খোবেক্র, ইসিোক্মর বশক্ষো এিাং আল্লোহ্ েো’িোর আক্দশ-বেক্ষধ
অেু সরক্ণর খোবেক্র, আমোক্দরক্ক ঐ সকি সৎকমু করক্ে হক্ি, যোর আক্দশ আল্লোহ্ েো’িো আমোক্দরক্ক বদক্য়ক্ছে।
সু েরোাং, এভোক্ি েুবম এই সমোক্জর এিাং প্রেোমোর সেীেু বশক্ষোেুীক্দর মোক্ে প্রয মন্দ কমু রক্য়ক্ছ েো এবডক্য় র্িক্ে
সমেু হক্ি।”
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো প্রযোগ্ কক্রে:
“এছোডোও, এর পোশোপোবশ, যবদ েুবম জোক্েো প্রয, প্রেোমোর সেীেু বশক্ষোেুীরো প্রকোে বকছু ভুি করক্ছ, েোহক্ি প্রেোমোর
উবর্ে ঐ বিষক্য়র েবে প্রেোমোর অপছন্দ েকোশ করো। েোক্দর জোেো উবর্ে প্রয, েুবম বিষয়বি পছন্দ কক্রো েো, আর

যখে েোরো জোেক্ি প্রয, েুবম মন্দ বিষয়োবদ পছন্দ কক্রো েো, েখে েোরো প্রেোমোর সোমক্ে এসি মন্দ বিষয়ক্ক পবরহোর
কক্র র্িোর প্রর্িো করক্ি। … এমে বশক্ষোেুীক্দর মধয প্রেক্ক প্রেোমোর িন্ধু প্রিক্ছ প্রেওয়োর প্রর্িো কক্রো যোক্দর েকৃবে
ভোক্িো, যোরো পডোক্শোেোয় ভোক্িো এিাং তেবেকেোয় ভোক্িো।”
আক্রকজে ওয়োকক্ে েও সদসয হুযূ র আকদোসক্ক েশ্ন কক্রে েোর পক্ক্ষ হুযূ র আকদোক্সর সোক্ে একবি সাংক্যোগ্
িোপক্ের কী উপোয় রক্য়ক্ছ, যোক্ে হুযূ র আকদোস েোক্ক িযবক্তগ্েভোক্ি বর্েক্ে পোরক্িে।
এ বিষক্য় িযিহোবরক পরোমশু বদক্য়, হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রেোমোর উবর্ে হক্ি আমোক্ক ঘেঘে বর্বঠ প্রিখো আর েুবম আমোক্ক প্রকোে ভোক্িো প্রকৌেুক, ভোক্িো প্রকোক্েো িণুেো
পোঠোক্ে পোক্রো প্রযে আবম (পরিেুীক্ে) স্মরণ করক্ে পোবর প্রয, এই হি প্রসই িোিক, প্রয আমোক্ক অমুক িো অমুক
বিষক্য় বিক্খবছি।”
আক্রকজে অাংশগ্রহণকোরী হুযূ র আকদোক্সর কোক্ছ জোেক্ে র্োে বেক্জর মক্ে উদয় হওয়ো মন্দ বর্ন্তোর ওপর আমি
করোক্ক এবডক্য় যোওয়োর জেয েোর কী পিবে অিিম্বে করো উবর্ে।

হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“ইক্স্তগ্েোর (প্রখোদো েো’িোর বেকি ক্ষমোর প্রদোয়ো) পক্ডো এিাং এর অেু প্রজক্ে পক্ডো। আল্লোহ্র সোহোযয র্োও এিাং
প্রেোমোর েোমোক্য আল্লোহ্র কোক্ছ প্রদোয়ো কক্রো প্রযে আল্লোহ্ েো’িো প্রেোমোক্ক শয়েোক্ের আক্রমণসমূ হ প্রেক্ক রক্ষো কক্রে।
এছোডোও, আল্লোহ্র সোহোযয র্োও প্রযে আল্লোহ্ েো’িো প্রেোমোক্ক সকি মন্দ বিষয় প্রেক্ক রক্ষো কক্রে। ... যখেই প্রকোে
মন্দ বর্ন্তো প্রেোমোর মক্ে আক্স েখে ভোক্িো বকছু , ভোক্িো িই পডোর প্রর্িো কক্রো। ইক্স্তগ্েোর পোঠ করোও প্রেোমোর জেয
কিযোণকর হক্ি।”

