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আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য লাভ করনলা
মজবলস আেফালুল আহমদীয়া যুক্তরানজযর দবক্ষণাঞ্চনলর সদসযিৃ ন্দ

সমানজর েরুণ েজনের ওপর েভাি বিস্তারকারী সমসামবয়ক বিবভন্ন সমসযািলীর বিষনয় বদকবেনদেশো
েদাে করনলে হুযূ র আকদাস
২৪ এবেল ২০২১ মজবলস আেফালু ল আহমদীয়া যু ক্তরানজযর দবক্ষণাঞ্চনলর ১৩-১৫ িছর িয়সী সদসযনদর সানে এক
ভার্ুেয়াল (অেলাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খলীফােুল মসীহ্ হযরে বমযো
মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিলনফানডের ইসলামািানদ োাঁর কাযোলয় প্রেনক ১৩৫ জে আেফানলর সানে এ ভার্ুেয়াল সভার
সভাপবেত্ব কনরে।
পবিত্র কুরআে প্রেনক প্রেলাওয়ােসহ বকছু আেু ষ্ঠাবেকোর পর মজবলস আেফালু ল আহমদীয়ার সদসযগ্ণ হুযূ র
আকদানসর কানছ ধমে ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পনকে োনদর বিবভন্ন েশ্ন উপস্থাপনের সু নযাগ্ পাে।
হুযূ র আকদাসনক েশ্ন করা হয় মন্দ অভযাস কীভানি দূ র করা যায়।
উত্তনর হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“মসীহ্ মওউদ (আ.) আমানদরনক খুি সু ন্দর একবি েীবে েদাে কনরনছে। ো এই প্রয, যবদ েুবম প্রকাে মন্দ অভযাস
িা পাপ পবরেযাগ্ করনে র্াও, েনি সিেেেম প্রর্ষ্টা কনরা প্রসই পাপনক ঘৃ ণা করনে — প্রসই পাপনক ঘৃ ণা কনরা এিং
বেজ মনে এিং আল্লাহ্ ো’লার কানছও এক দৃ ঢ় েবেজ্ঞা কনরা প্রয, েুবম আর কখনো এ পাপ িা মন্দ কমে করনি ো।
এর পাশাপাবশ আল্লাহ্ ো’লার কানছ প্রদায়াও কনরা, প্রযে বেবে প্রোমানক এ পাপ প্রেনক রক্ষা কনরে। … সু েরাং এর
সিিাই বেভের কনর প্রোমার দৃ ঢ় েবেজ্ঞা এিং প্রসই মন্দ অভযাস িা পানপর েবে প্রোমার ঘৃ ণার ওপর।”

একজে বেফল েশ্ন কনরে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িইনয়র মনধয েিীেনদর পডার জেয হুযূ র আকদাস প্রকাে
িইগুনলার সু পাবরশ করনিে।
উত্তনর হুযূ র আকদাস উনল্লখ কনরে প্রয, ‘বকশবেনয় েূ হ’ এিং ‘হাকীকােুল ওহী’ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমে িইনয়র
মনধয পনড প্রযগুনলা েিীেনদর জেয েুলোমূ লকভানি সহনজ প্রিাধগ্ময হনে পানর। েনি, হুযূ র আকদাস িনলে প্রয,
শুরুনে েিীেনদর িই পডার আগ্রহ গ্নড প্রোলার জেয মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃবেসমূ নহর সংকলে সম্ববলে
িইগুনলার সু র্ীপত্র প্রদনখ বেনজর আগ্রনহর বিষনয়র ওপর প্রছাি প্রছাি উদ্ধৃবে পডা উবর্ে।
হুযূ র আকদাস এ েসনে পাাঁর্ খনে The Essence of Islam বশনরাোনম েকাবশে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রলখেী
প্রেনক বিবভন্ন বিষনয় উদ্ধৃবের সংকলনের বদনক দৃ বষ্ট আকষেণ কনরে প্রযখানে বিবভন্ন বিষয়িস্তুর উপর বেিোবর্ে
উদ্ধৃবেসমূ হ রনয়নছ যা প্রেনক েিীে পাঠকগ্ণ পডার জেয বকছু উদ্ধৃবে িাছাই কনর বেনে পানরে এিং এভানি
বেনজনদর আগ্রহ গ্নড েুলনে পানরে।
একজে অংশগ্রহণকারী েশ্ন কনরে প্রয, পবরিানরর অেযােয সদসযনদর প্রর্নয় িয়নস কবেষ্ঠ হওয়া সনেও বক প্রকউ
িাসায় োমানয ইমামবে করনে পানরে। হুযূ র আকদাস িনলে প্রয, অিশযই পানরে, যবদ োর ধমেীয় জ্ঞাে োনক এিং
যবদ পবিত্র কুরআনের যনেষ্ট অংশ োর মুখস্ত োনক, েনি বেবে এমেবক মসবজনদও োরাবির োমানযর ইমামবে
করনে পানরে।

আেফানলর একজে েশ্ন কনরে, লায়লােুল কদনরর রানে কী ঘনি?
লায়লােুল কদনরর ধারণা সম্পনকে িুবিনয় িলনে বগ্নয় হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.) িনলে প্রয, রমযানের প্রশষ দশ বদনে, এমে একবি বিনশষ রাে রনয়নছ প্রযখানে আল্লাহ্
ো’লা প্রকাে িযবক্তর সকল প্রদায়া কিুল কনরে। একই সমনয়, এ (লায়লােুল কদর) প্রেনক কলযাণ লানভর জেয
প্রোমানক একজে েকৃে মু’বমে হনে হনি। এমে ো প্রয, প্রকাে োবস্তক িযবক্ত মসবজনদ আসনি, িা এমে প্রকাে িযবক্ত
প্রয পূ নিে প্রকােবদে োমায আদায় কনর বে, আর প্রকিল লাইলােুল কদনরর রানে বসজদায় বগ্নয় িলনি, ‘প্রহ আল্লাহ্
ো’লা আমার প্রদায়া কিুল কর।’ ো। যবদ েুবম েকৃে মু’বমে হনয় োনকা, বেয়বমে পাাঁর্ প্রিলার োমায আদায় কনরা,
পবিত্র কুরআে প্রেলাওয়াে কনরা, ইসলানমর বশক্ষাসমূ নহর অেু শীলে কনরা, েনি েুবম প্রসই রাে প্রেনক কলযাণ লাভ
করনে পানরা।”

হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনলে:
“মহােিী (সা.) িনলনছ প্রয, রমযানের প্রশষ দশ রানের মনধয বিনজাড রােগুনলানে, অেোৎ, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯
োবরনখর রােগুনলানে আমানদর প্রসই রানের অেু সন্ধাে করা উবর্ে। প্রকান্ রাে ো বেবে সু বেবদেষ্ট কনর উনল্লখ কনরে
বে।”
হুযূ র আকদাসনক পবিত্র কুরআনের বিবভন্ন অংশ বেবে কীভানি মুখস্ত কনরনছে এিং এ বিষনয় োর বেজ অবভজ্ঞো
কী, এ সম্পনকে েশ্ন করা হয়।
হুযূ র আকদাস িণেো কনরে প্রয, োাঁর শশশনি বেবে রািওয়ানে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের একবি স্কুনল পডানশাো
করনেে, প্রযখানে ধমেীয় জ্ঞানের বিনশষ ক্লাস প্রেওয়া হনো, যার পাঠযক্রনমর মনধয পবিত্র কুরআনের বিবভন্ন অংশ মুখস্থ
করা অন্তভুেক্ত বছল।

হুযূ র আকদাস িনলে প্রয, অেযােয আেফানলর সনে বেবেও পবিত্র কুরআনের বিবভন্ন অংশ মুখস্থ করনেে এিং পবিত্র
কুরআে মুখনস্থর বিবভন্ন েবেনযাবগ্োয় অংশগ্রহণ করনেে।
অল্প িয়নস পবিত্র কুরআে মুখস্থ করার গুরুনত্বর বিষনয় পরামশে বদনে বগ্নয় হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.)
িনলে:
“আেফাল বহনসনি, প্রোমানদর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে প্রযে পবিত্র কুরআনের অন্তে প্রশষ বিশবি িা বত্রশবি সূ রা প্রোমানদর
মুখস্থ হনয় যায়। এভানি প্রোমানদর আগ্রহও গ্নড উঠনি। আিার প্রের িছর িা োর উপনরর িয়নসর আেফাল এিং
প্রখাদ্দামুল আহমদীয়ার সদসযনদরও এর পাশাপাবশ সূ রা আল্ িাকারার েেম ১৭ বি আয়াে মুখস্থ করার প্রর্ষ্টা করা
উবর্ে এিং এর পাশাপাবশ এ আয়ােগুনলার অেেও জাোর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে। এভানিই েুবম বেনজর ঈমােনক
শবক্তশালী করনে পানরা এিং পাবরপাবশ্বেকো ও মন্দ প্রলাকনদর কুেভাি প্রেনক বেনজনক রক্ষা করনে পানরা।”
আেফানলর একজে হুযূ র আকদাসনক োাঁর পাবকস্তানে কািানো সমনয়র মধয প্রেনক বকছু স্মৃবে িণেো করার জেয
অেু নরাধ কনরে।
হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.) স্মৃবের্ারণ কনর িনলে:
“পাবকস্তানে, আবম রািওয়ানে িাস করোম, যা এমে একবি শহর প্রযখানে সংখযাগ্বরষ্ঠ অবধিাসী আহমদী। যখে
আমরা আেফাল বছলাম, আমরা ফজনরর োমানযর পূ নিে “সানল্ল আলা” [োমানয আহ্বানের জেয বিনশষ সু নর পবঠে
দরূদ] পডোম। এমে েনেযক এলাকা প্রযখানে আেফানলর িযিস্থাপো েবেবষ্ঠে বছল, প্রসখানে োরা ফজনরর
োমানযর পূ নিে “সানল্ল আলা” পনড মােু ষনক োমানযর জেয জাগ্ানেে।”
একজে েশ্নকারী পাপ সম্পনকে েশ্ন কনরে এিং জােনে র্াে সকল পানপর ক্ষমা হওয়া সম্ভি বকো।
উত্তনর হুযূ র আকদাস আল্লাহ্ ো’লার দয়ার বিশালো কীরূপ এিং কীভানি েনেযক িযবক্তর প্রশষ বির্ার আল্লাহ্র
হানে োনক ো উপস্থাপে কনর, এমে দু ’বি গ্ল্প িনলে।
বশক্ষণীয় গ্ল্প দু ’বি িণেো করার পর হযরে বমযো মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“সু েরাং আল্লাহ্ ো’লাই বসদ্ধান্ত প্রেনিে, প্রক জান্নানে যানি আর প্রক জাহান্নানম। বকন্তু এবি আমানদর কেেিয প্রয,
আমরা প্রযে আল্লাহ্ ো’লার বেনদেশািলী অেু সরনণর প্রর্ষ্টা কবর এিং বেনজনদরনক প্রকাে পরীক্ষার মনধয বেপবেে ো
কবর। এমে ভািা উবর্ে েয় প্রয, ‘আমরা যা-ই কবর আমানদর ক্ষমা করা হনি এিং আমরা জান্নানে যানিা।’ আল্লাহ্
ো’লা িনলে, ‘এই হল আমার আনদশ, এই হল আমার বেনদেশ, এই হল আমার বশক্ষা, এিাই পবিত্র কুরআনে প্রদওয়া
হনয়নছ। যবদ েুবম েকৃে মু’বমে, েকৃে মুসলমাে হনয় োনকা, েনি আমার আনদশ-বেনষধ পালে কনরা। োহনল এবি
আমার েবেশ্রুবে প্রয, আবম প্রোমানক জান্নানে প্রেরণ করনিা’।”

