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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে ভার্ুুয়াি সভায়
বমবিে হওয়াি সম্মান িাভ কিনিা মজবিস আনসারুল্লাহ্ িাাংিানদশ

“েবেবি কাজ অিশযই প্রদায়াি মাধযনম সম্পন্ন কিনে হনি।”
— হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)
১৬ জানু য়াবি ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযিে বমযুা মসরূি
আহমদ (আই.)-এি সানে এক ভার্ুুয়াি (অনিাইন) আনু ষ্ঠাবনক সভায় বমবিে হওয়াি সু নযাগ িাভ কিনিা মজবিস
আনসারুল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসবিম িনয়ানজযষ্ঠ পুরুষনদি অঙ্গ-সাংগঠন) িাাংিানদশ-এি নযাশনাি আনমিা (জােীয়
কাযুবনিুাহী পবিষদ) এিাং এি আঞ্চবিক প্রনেৃিৃ ন্দ।
হুযূ ি আকদাস যু ক্তিানজযি বিিনফানডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযুািয় প্রেনক সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি আনমিাি
সদসযিৃ ন্দ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে, িাাংিানদনশি জােীয় সদি দিি ঢাকাি দারুে েিিীগ মসবজদ কমনেক্স
প্রেনক প্রযাগদান কনিন।
ঘণ্টািযাপী এ সভায়, উপবিে সকনিই হুযূ ি আকদানসি সনঙ্গ কো িিাি সু নযাগ িাভ কনিন আি নযাশনাি মজবিনস
আনমিাি সদসযগণ বনজ বনজ বিভানগি কানজি বিনপািু প্রপশ কিাি এিাং বিবভন্ন বিষনয় হুযূ ি আকদানসি পিামশু ও
বদকবননদুশনা িানভি সু নযাগ পান।
হুযূ ি আকদাস মজবিনস আনসারুল্লাহ্ি সদসযনদিনক পবিত্র কুিআন বশক্ষায় উৎসাবহে কনিন। বেবন িক্ষয বনধুািণ
কনিন প্রয, োনদি শেভাগ সদসয প্রযন দদবনক পাাঁর্ প্রিিা নামায আদানয় বনয়মানু িেুী হয়।
আনসারুল্লাহ্ি সদসযনদিনক দদবহকভানি সবিয় ও কমুক্ষম োকাি গুরুত্ব সম্পনকু হযিে বমযুা মসরূি
আহমদ (আই.) িনিন:
“প্রয-সকি আনসারুল্লাহ্ সদনসযি িাই-সাইনকি আনে, োনদি উবর্ে এবি েবেবদন িযিহাি কিা। মজবিনস
আনসারুল্লাহ্ি সনফ দওপ্রমি (অনূ ধু ৫৫ িেনিি) সদসযগনণি জনয এিা প্র য় প্রয, োিা গাবি, িাস িা অনযানয

যানিাহন িযিহানিি পবিিনেু সাইনকি র্াবিনয় োনদি কমুিনি যাোয়াে কনিন অেিা িযায়ানমি জনয অনয সমনয়ও
বকেু িা সাইনকি র্ািান।”
মজবিনস আনমিাি একজন সদসয বজজ্ঞাসা কনিন প্রয, প্রকাননা িযবক্ত কীভানি োি দনবেকোি উন্নবে সাধন কিনে
পানিন।
এি জিানি হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“সিুশবক্তমান আল্লাহ্ িনিনেন প্রয, মানি সৃ বিি উনেশয হনিা ইিাদে। যবদ আপনািা ইিাদনেি যোযে অবধকাি
আদায় কনি সিুশবক্তমান আল্লাহ্ি ইিাদে কনিন, যবদ আপনািা সমস্ত শেু পািন কনি আপনানদি দদবনক পাাঁর্
ওয়ানক্তি নামায আদায় কনিন, আি যবদ আপনািা সিুশবক্তমান আল্লাহ্ি সামনন নে হন, আি প্রসজদায় োাঁি বনকি
আন্তবিকভানি প্রদায়ায় িে হন, আি বননজনদি কৃে পানপি জনয ক্ষমা োেুনা কনিন, আি যবদ আপনািা আপনানদি
ভবিষযে েজনেি মঙ্গনিি জনয সিুশবক্তমান আল্লাহ্ি বনকি বমনবেপূ ণু প্রদায়া কনিন, আি যবদ আপনািা বননজনদি
আধযাবিক উন্নবেি জনয প্রদায়া কনিন আি বননজনদি প্রসজদায় িন্দন কনিন, প্রসনক্ষনত্র সিুশবক্তমান আল্লাহ্ িনিন
প্রয, বেবন আপনানদি প্রদায়াসমূ হ কিুি কিনিন। সু েিাাং, বননজনদি িযবক্তগে উন্নবেি জনয আপনানক অিশযই
সিুশবক্তমান আল্লাহ্ি কানে বমনবে কিনে হনি। েবেবি কাজ প্রদায়াি মাধযনম সম্পন্ন কিাই আমানদি মূ ি িক্ষয এিাং
এিাই মানি সৃ বিি উনেশয।”
যািা ডানক সািা প্রদন না প্রস িকম সদসযদিনক কীভানি সবিয় কিা যায়, এ সম্পনকু হুযূ ি আকদাসনক েশ্ন কিা
হয়।
এ বিষনয় েনর্িা র্ািাননাি প্রক্ষনত্র একবি বিস্তাবিে ও সমবিে রূপনিখা েদান কনি হযিে বমযুা মসরূি
আহমদ (আই.) িনিন:
“আমানদি কাজ হনে সিুদা স্মিণ কিাননা এিাং আমানদি সদসযনদি মননানযাগ আকষুণ কিা। োনদি স্মিণ কবিনয়
বদন প্রয, োিা আহমদী মুসিমান। প্রস বহনসনি বকেু দাবয়ত্ব এিাং কেুিয আনে যা আমানদিনক অিশযই পািন কিনে
হনি। আমানদিনক বননদুশ প্রদওয়া হনয়নে ‘যাবিি’ [পবিত্র কুিআন অনু সানি এি অেু হনিা, ‘িমাগে স্মিণ কিাপ্রে
োনকা’]। মানু ষনক উপনদশ েদান কিনে এিাং িমাগে স্মিণ কবিনয় বদনে আমানদিনক বননদুশ েদান কিা হনয়নে।
এবি সিুশবক্তমান আল্লাহ্ কেৃক
ু েদত্ত আনদশ, যা মহানিী মুহাম্মদ (সা.)-প্রক প্রদওয়া হনয়নে এিাং এিাই প্রসই
আনদশ, যা আমিা অিশযই অনু সিণ কিনিা।”
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিন:
“বকেু মানু ষ আনেন যািা অিস হনয় পনিন আি োনদিনক স্মিণ কবিনয় বদনয় আিসয কমাননা যায়। এ ধিননি
প্রিাকনদিনক প্রকামিোি সানে আকৃি কিা উবর্ে। যবদ োনদি েবে ভািিাসাি সানে আর্িণ কিা হয়, োহনি
আনসারুল্লাহ্ি িয়নস উপনীে হনিও োিা আপনাি কমুসূবর্গুনিানে অাংশগ্রহণ কিা শুরু কিনিন।”
হুযূ ি আকদাস িনিন প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি েবেবি অঙ্গ-সাংগঠননি কাে প্রেনক একবি সমবিে েনর্িা
োকা উবর্ে — েরুণ, নািী ও েিীণনদি জনয। বশশুনদি আিও সবিয় কিাননাি জনয আহমদী পবিিানিি সাংবিি
সদসযনদি সানে প্রযাগানযাগ কিনে হনি অেিা যবদ প্রকাননা পবিিানিি নািী সদসযিা আিও প্রিবশ সবিয় হনয় যান,
োহনি োিা পবিিানিি অনয সদসযনদি ওপনি ইবেিার্ক েভাি প্রফিনে পানিন।
একবি পবিিানিি আনসাি সদসযনদি দাবয়ত্বািিী সম্পনকু আিও বিস্তাবিে িণুনা কনি হযিে বমযুা মসরূি আহমদ
(আই.) িনিন:

“আপনানদি বননজনদিও আনসািনদি দৃ বি আকষুণ কিা উবর্ে প্রয, যবদ োিা মননানযাগ না প্রদন, েনি োনদি সন্তান
এিাং পবিিািও আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে প্রেনক দূ নি সনি যানি এিাং এি ফনি োনদি ওপি প্রনবেিার্ক েভাি
পিনি। োনদি স্মিণ কবিনয় প্রদওয়া উবর্ে প্রয, প্রসনক্ষনত্র (িনয়ানজযি বহনসনি) োিা দায়ী হনিন এিাং আল্লাহ্ি বনকি
োনদিনক জিািবদবহ কিনে হনি। অেএি, ভািিাসা ও েজ্ঞাি সানে োনদিনক স্মিণ কিানে োকুন ... আমানদি
কাজ হনে মানু ষনক স্মিণ কবিনয় যাওয়া, প্রযভানি পবিত্র কুিআনন আমানদিনক বননদুশ প্রদওয়া হনয়নে।”
সভাি প্রশনষ হুযূ ি আকদাস (আই.) আিও অবধক সদসযনদিনক অনিাইন অনু ষ্ঠানগুনিাি সানে যু ক্ত হওয়াি জনয
উৎসাবহে কনিন। বেবন িনিন প্রয, যািা আধু বনক েযু বক্তি সানে পবিবর্ে নয়, োনদি েবশক্ষণ প্রদওয়া উবর্ে; প্রযন
োিা সহনজই ভার্ুুয়াি অনু ষ্ঠানগুনিানে অাংশগ্রহণ কিনে পানিন।

