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

“... সিুদা বর্ন্তা করনি প্রে, আল্লাহ্ ো’িা প্রোমানক প্রদখনেন।”
– হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.)
৩০ প্রম ২০২১ মজবিস আেফািু ি আহমদীয়া (৭-১৫ িের িয়সী আহমদী িািকনদর অঙ্গ-সংগ্ঠন) গ্াবিয়ার
সদসযনদর সনঙ্গ এক ভার্ুুয়াি (অনিাইন) সভা কনরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি
মসীহ্ হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.)।
হুেূ র আকদাস বিিনফানডুর ইসিামািানদ োাঁর কােুািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরন, আর আেফাি সদসযগ্ণ
িানজুনি আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে গ্াবিয়ার সদর দির প্রেনক অনিাইনন প্রোগ্দান কনরন।
পবিত্র কুরআন প্রেনক বেিাওয়াে বদনয় শুরু হনয় বকেু আনু ষ্ঠাবনকোর পর সভায় উপবিে সদসযিৃ ন্দ হুেূ র
আকদাসনক োনদর ধমু-বিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ বননয় প্রিশ বকেু েশ্ন করার সু নোগ্ িাভ কনরন।
সভায় প্রোগ্দানকারী আেফানির একজন হুেূ র আকদানসর কানে প্রখাদা ো’িার সানে একবি অেুিহ সম্পকু গ্ন়ে
প্রোিার সনিুাত্তম মাধযম সম্পনকু জাননে র্ান।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“সনিুাত্তম উপায় এই প্রে, প্রোমানদর সিসময় বর্ন্তা করা উবর্ে প্রে, আল্লাহ্ ো’িা প্রোমানদরনক প্রদখনেন। েুবম োই
কনরা, আল্লাহ্ ো’িা ো প্রদখনেন। েখন এ ধরননর বর্ন্তা-ধারা োকনি েখন েুবম মন্দ কমু করনি না এিং আল্লাহ্

ো'িা ো করনে িনিনেন ো অনু সরনণর প্রর্ষ্টা করনি এিং আল্লাহ্ ো’িা ো করনে বননষধ কনরনেন প্রসগুনিানক
পবরেযাগ্ করার প্রর্ষ্টা করনি। সু েরাং, সিসময় বর্ন্তা করনি প্রে, েুবম প্রেখাননই োনকা না প্রকন, আল্লাহ্ ো’িা
প্রোমার েবেবি কাজ-কমু প্রদখনেন। েুবম মানু নষর কাে প্রেনক বননজনক িু কানে পানরা, বকন্তু আল্লাহ্ ো’িার কাে
প্রেনক িু কানে পানরা না।”

আনরা বিস্তাবরে িিনে বগ্নয়, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“বিেীয়ে, আল্লাহ্ ো’িা িনিনেন প্রে, দদবনক পাাঁর্বি নামাে ফরে। প্রোমানক অিশযই পাাঁর্ প্রিিার নামাজ আদায়
করনে হনি এিং প্রোমানক বসজদায় প্রদায়া করনে হনি প্রেন আল্লাহ্ ো’িা প্রোমানক একজন সু দৃঢ় এিং অবির্ি
(আহমদী) িানান এিং প্রদায়া কনরা প্রেন প্রোমার সানে আল্লাহ্ ো’িার একবি ঘবনষ্ঠ সম্পকু োনক এিং বেবন প্রোমার
প্রদায়া প্রশাননন।”
আনরকজন বশশু হুেূ র আকদাসনক েশ্ন কনরন, একজন োত্র কীভানি সফি হনে পানর এিং ি়ে হওয়ার সানে সানে
উন্নবে করনে পানর।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“োত্র বহনসনি, প্রোমানক অনু ধািন করনে হনি প্রোমার দাবয়ত্বসমূ হ কী কী। প্রোমানক একবি িক্ষয এিং উনেশয
বনধুারণ করনে হনি। েবদ েুবম বিজ্ঞানী হনে র্াও, োহনি সিসময় স্মরণ রাখনি প্রে, প্রোমানক কনঠার পবরশ্রম
করনে হনি। েবদ েুবম বর্বকৎসক হনে র্াও, প্রোমানক কনঠার পবরশ্রম করনে হনি — অনু রূপভানি, েবদ েুবম
েনকৌশিী, আইনজীিী িা অনয বকেু হনে র্াও, প্রসনক্ষনত্রও। সু েরাং, এভানি একবি িক্ষয বনধুারণ কনরা এিং প্রসবি
অজুননর জনয কনঠার পবরশ্রম কনরা।”
আনরকজন বেফি হুেূ র আকদাসনক েশ্ন কনরন, একজন মুসিমাননর জনয োর জন্মবদন উদোপন করা েোেে
বকনা।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“আহমদী বশশু বহনসনি বননজনদর ঘনর প্রোমরা জন্মবদন উদোপন করনে পানরা; বকন্তু অনযনদর আমন্ত্রণ জাবননয়
পয়সা খরর্ করার প্রকান েনয়াজন প্রনই। েুবম প্রোমার পবরিানরর সানে একনত্র িসনে পানরা আর বকেু বমষ্টান্ন েস্তুে
কনর ো উপনভাগ্ করনে পানরা। … বকন্তু অননক মানু ষনক আমন্ত্রণ জাবননয় এনক এমনভানি উদোপন করা ো
বিিাবসো, োর প্রকান অনু মবে প্রনই। আমরা কখনও মহানিী (সা.) িা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িা অনয কানরা
জন্মবদন উদোপন কবর না। সু েরাং, েবদ আমরা মহানিী (সা.)-এর জন্মবদন উদোপন না কবর, োহনি আমানদর
বননজনদর জন্মবদন উদোপননর কীইিা েনয়াজন? সু েরাং, প্রোমরা পবরিানরর সদসযনদরনক বননয় একনত্র িসনে পানরা
আর প্রোমার মা প্রোমার জনয প্রকান ভানিা খািার েস্তুে করনে পানরন, প্রেমন, প্রকান প্রকক িা প্রপবি িা অনয প্রকান
বমষ্টান্ন িা প্রে খািার েুবম পেন্দ কনরা।”

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন:
“প্রেভানি আবম িনিবে, েুবম ঘনর উদোপন করনে পানরা, বকন্তু প্রোমার সেীেু িন্ধুনদর আমন্ত্রণ জানানি না, প্রকননা
এবি সময় ও অনেুর অপর্য়। এর পবরিনেু, েবদ প্রোমার েনেষ্ট অেু োনক, েুবম অেু দান-খয়রাে করনে পানরা প্রেন
গ্বরি মানু ষ প্রোমার অেু প্রেনক বকেু খািার উপনভাগ্ করনে পানর। পৃবেিীনে এমন এে প্রিবশ সংখযক মানু ষ রনয়নে
োরা এমনবক বননজনদর দদবনক খািানরর প্রমৌবিক র্াবহদা প্রেনকও িবঞ্চে। োরা দাবরদ্র্যবিষ্ট, োরা দু নভুানগ্ বনপবেে।
সু েরাং, িৃ ো প্রকান বকেু র বপেনন অেু িযয় না কনর, প্রোমানদর উবর্ে গ্বরিনদরনক সাহােয করা।”
প্রখাদা ো’িার কানে কৃেজ্ঞো েকানশর গুরুত্ব িুঝানে বগ্নয়, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“এর পাশাপাবশ, প্রোমানদর দু ই রাকাে নফি নামাে পন়ে প্রোমানদর জন্মবদন উদোপন করা উবর্ে। আল্লাহ্ ো’িার
কানে কৃেজ্ঞো েকাশ কনরা প্রে, বেবন প্রোমানদরনক এ জীিন দান কনরনেন, এিং প্রোমানদরনক এেবকেু বদনয়
আবশসমবিে কনরনেন। আর োাঁর সাহােয র্াও এিং প্রদায়া কনরা, প্রেন বেবন সিসময় প্রোমানক আনরা প্রিবশ দান
কনরন, প্রেন েুবম প্রোমার সম্প্রদায় এিং জাবের জনয আরও প্রিবশ কিযাণকর এক সম্পনদ পবরণে হনে পানরা।”
আনরকজন বশশু হুেূ র আকদাসনক েশ্ন কনরন, প্রকউ বখিাফেনক কীভানি সনিুাত্তমভানি ভািিাসনে এিং এর প্রসিা
করনে পানরন।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“েবদ েুবম আল্লাহ্ ো’িার আনদশ অনু সরণ কনর র্নিা এিং েু গ্-খিীফার বননদুশািিী অনু সরণ কনরা, োর অেু এই
প্রে, েুবম বখিাফনের িযিিাপনানক ভািিানসা।”
েু গ্-খিীফার বদকবননদুশনা অনু সরনণর গুরুনত্বর ওপর আনরা প্রজার বদনয়, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“েু গ্-খিীফার েদত্ত বননদুশািিী অনু সরণ কনরা, প্রকননা েু গ্-খিীফা সিসময় প্রোমানদরনক পবিত্র কুরআননর বশক্ষা,
মহানিী (সা.)-এর িযিহাবরক দৃ ষ্টান্ত এিং মসীহ্ মওউদ (আ.) েদত্ত ঐ সকি বশক্ষার বিশদ িযাখযা অনু োয়ী বননদুশনা
েদান কনর োনকন। সু েরাং, েবদ েুবম খিীফােুি মসীহ্'র বননদুশনা অনু সরণ কনর র্নিা এিং োর খুেিাসমূ হ
প্রশাননা, েনি এর অেু হি েুবম খিীফােুি মসীহ্নক ভানিািানসা, আর েুবম বখিাফনের িযিিাপনার সু রক্ষা করনে
এিং এর সাহােয করনে দৃ ঢ়েবেজ্ঞ।”

একজন বেফি োর এ আকাঙ্ক্ষা িযক্ত কনরন প্রে, হুেূ র আকদাস শীঘ্র গ্াবিয়া সফর করনিন।
উত্তনর, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“বঠক আনে, োহনি এর জনয প্রদায়া কনরা। প্রদায়া কনরা প্রেন আল্লাহ্ ো’িা েোসম্ভি শীঘ্র আমানক গ্াবিয়া সফর
করার সু নোগ্ কনর প্রদন। আবমও গ্াবিয়া সফর করনে র্াই। আবম জাবননা প্রোমরা আমার সফনরর জনয প্রিবশ
উদগ্রীি নাবক আবম প্রোমানদর প্রর্নয় প্রিবশ উদগ্রীি! আমানদর উভনয়রই প্রদায়া করা উবর্ে। েখন আল্লাহ্ ো’িা
আমানদর প্রদায়া কিুি করনিন, েখন আবম গ্াবিয়া সফর করনিা, ইনশাআল্লাহ্, আর েখন প্রসখানন প্রোমানদর সানে
সামনাসামবন সাক্ষাে হনি।”

