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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাননর সানে ভার্ুুয়াি সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ
করনিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া গ্াবিয়ার সদসযিৃ ন্দ

“... আবম প্রদ নে পাই জামা’প্রের সদসযগ্ণ োনদরই ঈমানন কেটা দৃ ঢ় ও অটি। োনদর প্রর্হারায় আবম
ব িাফনের েবে ভানিািাসা প্রদ নে পাই ...”
– হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)
২৯ প্রম ২০২১ মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহমদী েরুণ-যু িকনদর অঙ্গ-সংগ্ঠন) গ্াবিয়ার
সদসযনদর সনঙ্গ এক ভার্ুুয়াি (অনিাইন) সভা কনরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম িীফােুি
মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বটিনফানডুর ইসিামািানদ োাঁর কাযুািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরন, আর প্র াদ্দাম সদসযগ্ণ
িানজুনি এমবটএ ইন্টারনযাশনাি গ্াবিয়া স্টুবডওস প্রেনক অনিাইনন প্রযাগ্দান কনরন।
মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া গ্াবিয়ার কমুকানের উপর একবট বভবডও প্রেনজনন্টশন-সহ বকছু আনু ষ্ঠাবনকোর পর
উপবিে সদসযিৃ ন্দ হুযূ র আকদাসনক োনদর ধমু-বিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ বননয় প্রিশ বকছু েশ্ন করার সু নযাগ্
িাভ কনরন।

প্র াদ্দানমর একজন হুযূ র আকদানসর কানছ জাননে র্ান, আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে এিং প্রদনশর প্রসিা বেবন কীভানি
করনে পানরন।
একজন

ানদম কীভানি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সনিুাত্তম প্রসিা করনে পানর, ো িযা যা কনর হযরে বমযুা

মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“আপনারা ‘প্র াদ্দামুি আহমদীয়া’ — আল্লাহ্র প্রসিক, আর োই সনিুাত্তম উপায় হনিা এই প্রয, আপনানদর সকি
কানজ আন্তবরক ও সৎ প্রহান। … সনিুাত্তম উপায়, একজন

ানদম বহনসনি, আপনার ওপর আহমদীয়া মুসবিম

জামা’প্রের প্রসিায় প্রয-দাবয়ত্বই অপুণ করা প্রহাক না প্রকন, ো পািন করার জনয আপনার সিুদা েস্তুে োকা উবর্ে।”
আহমদী যু িকগ্ণ কীভানি োনদর প্রদনশর প্রসিা করনে পানরন, প্রস বিষনয় পরামশু বদনে বগ্নয়, হযরে বমযুা মসরূর
আহমদ (আই.) িনিন:
“আপনানদর প্রদনশর প্রসিা করনে হনি আপনানদরনক সিুদা সৎ এিং আন্তবরক হনে হনি। উদাহরণস্বরূপ, যবদ
আপবন প্রকান সরকাবর বিভানগ্ র্াকবর কনরন, আপনার অবেশয় আন্তবরক এিং সৎ হওয়া উবর্ে। মানু নষর জানা
উবর্ে প্রয, ‘ইবন প্রসই িযবি বযবন কনঠার পবরশ্রমী এিং সৎ এিং োর কানজর বিষনয় আন্তবরক। বেবন প্রদনশর জনয
বননিবদেোণ। বেবন প্রদশনক ভানিািানসন।’ আমরা সিুদা িনি োবক প্রয, ‘প্রদশনেম ঈমাননর অঙ্গ’, আর োই যবদ এ
বিষয়বট আপনানদর মাোয় োনক, োহনি আপনারা আপনানদর ঈমাননর এক অবিনেদয অঙ্গ বহনসনি আপনানদর
প্রদনশর প্রসিা করনিন। সু েরাং, আপবন প্রদনশরই প্রসিায় বননয়াবজে োকুন িা আহমদীয়া মুসবিম জামানের প্রসিায়,
এগুনিাই হি প্রসই সকি বিষয় যা আপনানদর সিুদা মনন রা নে হনি — বননজর কানজ আন্তবরক এিং সৎ প্রহান।”
আনরকজন ানদম েশ্ন কনরন আবিকা কীভানি স্বয়ংসম্পূ ণু এিং উন্নে হনে পানর।
এক বিস্তাবরে উত্তনর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িযা যা কনরন:
“এমন প্রযনকান জাবে যা কনঠার পবরশ্রম কনর ো উন্নে হনি এিং বনজ িক্ষয অজুন করনি। েেম প্রয-বিষয়বটর
উপর আপনানদর প্রিবশ গুরুত্ব আনরাপ করা উবর্ে, ো হনিা বশক্ষা। আপনানদর সাক্ষরোর হার ু িই উাঁর্ু হওয়া
উবর্ে — প্রকিি এ নয় প্রয, েনেযক ছাত্র প্রযন োেবমক বশক্ষা িাভ কনর, িরং আবিকার সরকারগুনিার িক্ষয এই

হওয়া উবর্ে প্রয, োনদর প্রদনশর েনেযক িযবিনক, প্রছনি প্রহাক িা প্রমনয়, পুরুষ প্রহাক িা নারী, উচ্চ বশবক্ষে হনে
হনি। নূ যনেম র্াবহদা হওয়া উবর্ে মাধযবমক বশক্ষা আর যবদ (বিশ্ববিদযািয় হনে) স্নােক করা যায় েনি ো আরও
উত্তম হনি। যবদ আপনারা বশবক্ষে হন এিং আপনানদর বশক্ষার হার উাঁর্ু হয়, এবট আপনানদর মননক েশস্ত করনি।
আপনারা প্রদ ার প্রর্ষ্টা করনিন বিশ্ব কী করনছ, বিশ্ব প্রকান্ পনে অগ্রসর হনে, এিং ে ন আপনারা আপনানদর
বননজনদর িক্ষয, উনদ্দশয ও গ্ন্তিয বনধুারণ করনিন।”

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন:
“আপনানদর কানজ সৎ এিং আন্তবরক প্রহান। যবদ আপবন বশক্ষক হন, েনি আপনার ছাত্রনদর পূ ণু েস্তুবে বননয়
পডাননার বিষনয় পূ ণু মননানযাগ্ী হন। যবদ আপবন আমিা হন, েনি আপবন আপনার কানজ অেযন্ত আন্তবরক এিং
সৎ হন এিং আপনার ওপর অবপুে দাবয়নত্বর সনিুাচ্চ িক্ষয অজুনন এিং বনধুাবরে সমনয়র মনধয কাজবট সম্পাদনন
আপনার প্রজার েনর্ষ্টা র্ািাননা উবর্ে। সু েরাং, কনঠার পবরশ্রম করুন, সেোর সানে কাজ করুন এিং বনজ কানজ
এিং বনজ প্রদনশর েবে আন্তবরক প্রহান আর এবট আপনানদর উন্নয়নন সাহাযয করনি। মূ ি বিষয় যা আবম িনিবছ, ো
হি বশক্ষা। েনেযক িযবির উন্নেের বশক্ষািানভর জনয সংগ্রাম করা উবর্ে। আর প্রসই জ্ঞান ও েজ্ঞানক আপনানদর
জাবের উন্নয়নন এিং জাবের প্রসিায় েনয়াগ্ করা উবর্ে।”
আনরকবট েনশ্নর বিষয়িস্তু বছি িস্তুিাবদোনক এবডনয় কীভানি ধমু-বিশ্বানসর বনকটিেুী োকা যায়।
উত্তনর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“সনিুাত্তম উপায় এই প্রয, আল্লাহ্র েবে আপনার দাবয়ত্ব োাঁর ইিাদনের মাধযনম পূ ণু করুন। বননজর ঈমানন দৃ ঢ় ও
অটি োকুন, আর এ বিশ্বাস রা ু ন প্রয, আল্লাহ্ ো’িা আপনানদর প্রদায়া প্রশাননন, এিং প্রদায়ায় সাডা প্রদন, আর
োরপর োাঁর কানছ প্রদায়া করুন প্রযন বেবন আপনানক িস্তুিাবদো প্রেনক রক্ষা কনরন।”

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন:
“বিেীয়ে, পবিত্র কুরআনন আমানদর জনয েদত্ত সকি আনদশ-বননষধ প্রমনন র্িার প্রর্ষ্টা করুন, এিং মহানিী (সা.)
যা অনু শীিন করনেন, ো অনু সরণ করুন। এমন িযবির বদনক দৃ বষ্টপাে করনিন না বযবন দু বনয়ািী সম্পনদ িা অেুবিনত্ত আপনার উপনর। সিুদা োর বদনক দৃ বষ্ট বদন বযবন — দু বনয়ািী সম্পনদ — আপনার প্রর্নয় বননর্ অিিান কনরন।
েনি আধযাবিক মযুাদার প্রক্ষনত্র, সিুদা প্রসই িযবির বদনক দৃ বষ্ট বদন, বযবন আধযাবিক ও ননবেকভানি আপনার প্রর্নয়
উাঁর্ু মাননর এিং উচ্চের এক স্তনর অিিান কনরন। এভানি আপবন আপনার অগ্রাবধকারসমূ হ পবরিেুন করনিন।
িস্তুিাদী বিষয় িা িস্তুিাদী মানু নষর অনু সরনণর পবরিনেু, আপবন প্রসই সকি মানু নষর অনু সরনণর প্রর্ষ্টা করনিন যারা
আধযাবিক ও ননবেকভানি উন্নে।”
অংশগ্রহণকারীনদর একজন েশ্ন কনরন, হুযূ র আকদাস বিনশ্বর বিবভন্ন অংনশর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিবভন্ন
শা ার সানে ভার্ুুয়াি সভাসমূ হ কনর উপকৃে হনেন বকনা।
হুযূ র আকদাস োনকই েশ্ন কনরন, বেবন এ সভাগুনিা প্রেনক উপকৃে হনেন বকনা, যার উত্তনর প্রসই ানদম িনিন
প্রয, বেবন অিশযই এমবটএ ইন্টারনযাশনানি সম্প্রর্াবরে পূ িুিেুী ভার্ুুয়াি সভাসমূ নহ এিং ইউবটউনি এগুনিার বভবডও
বিপসমূ হ প্রেনক হুযূ র আকদানসর বদকবননদুশনা এিং উত্তরসমূ হ শুনন উপকৃে হনেন।

এরপর, হুযূ র আকদাস উনল্ল

কনরন কীভানি এই ভার্ুয়
ু াি সভাগুনিা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সদসযনদর

উৎসাহ-উদ্দীপনা এিং ঈমান সরাসবর েেযক্ষ করার সু নযাগ্ কনর বদনে।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“অন্তে একবট িাভ যা এই ভার্ুয়
ু াি সভাগুনিা প্রেনক আমার হনয় োনক ো এই প্রয, আবম আপনানদর প্রর্হারাগুনিা
প্রদ নে পাই। আবম প্রদ নে পাই জামা’প্রের সদসযগ্ণ োনদরই ঈমানন কেটা দৃ ঢ় ও অটি। োনদর প্রর্হারায় আবম
ব িাফনের েবে ভানিািাসা প্রদ নে পাই, প্রযমনটা আপনার প্রর্হারানেও প্রদ নে পাবে। সু েরাং, এই হি প্রসই
কিযাণ যা আবমও এইসি ভার্ুয়
ু াি সভাসমূ হ প্রেনক িাভ করবছ।”
আনরক ানদম হুযূ র আকদাসনক েশ্ন কনরন, পরকানির েমাণ কীভানি প্রদয়া প্রযনে পানর।

হুযূ র আকদাস িনিন প্রয, প্র াদা ো’িার প্রেবরে নিী-রসূ িনদর ভবিষযিাণীসমূ হ সেয েমাবণে হনয়নছ, আর োই
মৃেুযর পরিেুী জীিন সম্পনকু োনদর সাক্ষয বিশ্বাসীনদর জনয যনেষ্ট হওয়া উবর্ে।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“সকি নিী, োনদর যু নগ্, আমানদরনক বকছু সু সংিাদ বদনয় োনকন এিং বকছু বিষনয় সেকুও কনর োনকন। োাঁরা
বকছু ভবিষযিাণী কনরন, আর আমরা অিনিাকন কবর কীভানি প্রসই ভবিষযিাণীগুনিা পবরপূ ণু হয়। … সু েরাং,
আমানদর অবভজ্ঞো িনি প্রয, নিীরা যা-ই িনিন, ো সেয হনয় োনক। আর োাঁরা আমানদরনক িনিনছন প্রয, পরকানি
একবট জীিন রনয়নছ, যা বর্রন্তন জীিন এিং আল্লাহ্ ো'িা োনদর পুরস্কৃে করনিন যারা এই পৃবেিীনে সৎকমু
কনরন, আর োনদরনক শাবস্ত বদনিন যারা আল্লাহ্ ো’িার আনদশ-বননষধ অনু সরণ করনছন না, এিং যারা োাঁর েবে,
এিং অনযানয সৃ বষ্টর েবে োনদর দাবয়ত্ব পািন করনছন না।”
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িযা যা কনর িনিন:
“যবদ আল্লাহ্ ো’িার ওপর আপনার ঈমান োনক, েনি বেবনও আপনানক বকছু বনদশুন প্রদ ানিন। এমন অননক
মানু ষ আনছন যারা োনদর স্বনে প্রদন নছন অেিা আল্লাহ্ ো’িা অনয প্রকান উপানয় োনদরনক মৃেুযর পরিেুী জীিন
সম্পনকু প্রদব নয়নছন।”

