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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভার্ুুয়াি সভায়
বমবিে হওয়াি সম্মাে িাভ কিনিা িাাংিানদনেি ওয়াকনে েও সদসযিা

“সিুদা প্রেিােনেি সনে আপোি িন্ধে েবিোিী কিাি প্রর্ষ্টা করুে”
- হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)
৩০ জােু য়াবি ২০২১ িাাংিানদনেি ওয়াকনে েও বিনমি ১৩৫ জনেিও প্রিবে পুরুষ সদনসযি সনে এক ভার্ুুয়াি
(অেিাইে) সভা কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম েিীোেুি মসীহ্ হযিে বমযুা মসরূি
আহমদ (আই.)।
হুযূ ি আকদাস বিিনোনডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযুািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি ওয়াকনে েও
সদসযগণ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি জােীয় কাযুািয়, ঢাকাি দারুে েিিীগ মসবজদ কমনেক্স প্রেনক
প্রযাগদাে কনিে।
পবিত্র কুিআে প্রেনক প্রেিাওয়ানেি মাধযনম অেু ষ্ঠাে শুরু হয়। এি পনি একবি েযম (ধমুীয় কবিো) এিাং
মহােিী (সা.)-এি হাদীস ও হযিে মসীহ্ মওউদ (আ.) এি প্রিেেী প্রেনক পাঠ কিা হয়।
এক ঘণ্টাি এই সভাি িাবক সমনয়, ওয়াকনে েও বিনমি সদসযিা োনদি ধমুবিশ্বাস, জীিে উৎসগুকিণ এিাং
সমসামবয়ক বিষয়াবদ বেনয় হুযূ ি আকদানসি বেকি প্রিে বকছু েশ্ন উত্থাপে কিাি সু নযাগ িাভ কনিে।
ইসিানমি প্রসিায় একজে ওয়াকনে েও কীভানি োি জীিে উৎসগু কিাি অেীকািনক উত্তমরূনপ পূ িণ কিনিে—
প্রস বিষনয় এক েনশ্নি জিানি হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আপোি জনেি আনগ আপোি বপো-মাো ইসিানমি প্রসিায় আপোি জীিে উৎসগু কনিে এিাং যেে আপবে ১৫
িছি িয়নস উপেীে হে, েেে আপবে ওয়াকপ্রে েও-এি অেীকাি েিায়ে কনিে। যবদ আপবে এবি মাোয় িানেে,
োহনি আপবে অেু ধািে কিনে পািনিে প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি প্রসিায় আপবে একজে জীিে

উৎসগুকািী, আি একজে ওয়াকনে েও-এি েেমে কেুিয হনে, সিুেবিমাে আল্লাহ্ি আনদে মােয কিা, অেু সিণ
এিাং অেু েীিে কিা ... আপবে শুধু মাত্র েেেই ওয়াকনে েও-এি প্রর্েো অক্ষুণ্ন িােনে পািনিে যেে আপবে
উপিবি কিনিে প্রয, পবিত্র কুিআনে সিুেবিমাে আল্লাহ্ কেতুক েদত্ত সকি আনদে-বেনষধ আপোনক পািে কিনে
হনি।”
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“আপোনক অিেযই দদবেক পাাঁর্ ওয়াি োমায আদায় কিনে হনি এিাং প্রছনিনদি জেয সিনর্নয় উত্তম পদ্ধবে হনিা,
দদবেক পাাঁর্ ওয়াি োমায জামা’প্রে আদায় কিা। প্রস-সি োমানয আল্লাহ্ ো’িাি কানছ উৎসাহ-উদ্দীপোি সানে
প্রদায়া করুে প্রযে বেবে আপোনদিনক সকি মন্দ কাজ প্রেনক িক্ষা কনিে এিাং আপোনক ওয়াক নে েও বহনসনি
আপোি দাবয়ত্বািিী এিাং আল্লাহ্ ো’িাি সকি আনদে পািনে সক্ষম কনিে। বিেীয়ে, আপবে েবেবদে পবিত্র
কুিআে প্রেিাওয়াে কিনিে এিাং শুধু মাত্র আিিী ভাষায় এবি প্রেিাওয়াে কিনিে ো, িিাং এি পাোপাবে এি
অেুও হৃদয়েম কিাি প্রর্ষ্টা কিনিে।”
এ ছাড়াও হুযূ ি আকদাস িযােযা কনিে প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি প্রেিােনেি সানে একবি দত ঢ় ও েবিোিী
সম্পকু িজায় িাোও অপবিহাযু।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“সিুদা প্রেিােনেি সানে আপোি িন্ধেনক দত ঢ় ও েবিোিী কিাি প্রর্ষ্টা করুে এিাং এবি প্রকিি েেেই সম্ভি যেে
আপবে যু গ-েিীোি সমস্ত ভাষণ, িিতো এিাং বেনদুেো শুেনিে। এভানিই আপবে আপোি ধমু-বিশ্বাসনক েবিোিী
কনি একজে উত্তম ওয়াকনে েও-এ পবিণে হনে পািনিে।”

সভায় উপবিে একজে কম-িয়সী ওয়াকনে েও বজজ্ঞাসা কনিে প্রয, আল্লাহ্ প্রকে কনিাো ভাইিাস পাবঠনয়নছে।
এি উত্তনি হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“পতবেিীনে অনেক অসু ে-বিসু ে আনস। উদাহিণস্বরূপ, বিবভন্ন সমনয় িাইেনয়নডি োদূ ভাু ি অেিা ফ্লু (সবদু-কাবে) িা
অেয প্রকানো অসু নেিও োদূ ভাু ি ঘনি োনক। কেেও কেেও এসি প্রিাগ-িযাবধি মনধয প্রযগুনিা বিস্তাি িাভ কনি
দিবশ্বক মহামািীনে পবিণে হয়, প্রসগুনিানক সিুেবিমাে আল্লাহ্ মােিজাবেনক এ কো স্মিণ কিানোি জেয প্রেিণ
কনিে প্রয, এক প্রোদা আনছে এিাং োিা প্রযে োাঁি বেকি েেযািেুে কনি এিাং োনদি কতে পাপিাবেি জেয ক্ষমা
োেুো কনি এিাং অসু িো প্রেনক বেনজনদিনক িক্ষা কিাি জেয প্রর্ষ্টা কনি এিাং সৎকমু সম্পাদে কনি।”
অাংেগ্রহণকািীনদি একজে উনল্লে কনিে প্রয, হুযূ ি আকদাস োনক িাইনিবিয়ায় আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িািা
পবির্াবিে একবি হাসপাোনি ডািাি বহনসনি বেযু ি কনিনছে। বেবে হুযূ ি আকদানসি বেকি প্রদায়া এিাং বদকবেনদুেোি জেয আনিদে জাোে।
এনে হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আপোি েবে আমাি বদক-বেনদুেো এই প্রয, আপোি উবর্ে আবিকাি জেগণনক সবেযকানিি আন্তবিকো এিাং
প্রসিাি প্রর্েোয় সমতদ্ধ হনয় প্রসিা কিা। আবিকাি জেগণ এ িকম প্রয, যবদ োনদি সানে উত্তম আর্িণ কিা হয় আি
োনদি প্রদোনোো কিা হয়, োহনি োিা আপোি েবে আন্তবিকভানি কতেজ্ঞ হনি এিাং োিা আেবন্দে হনি প্রয,
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে োনদি প্রসিা কিনছ। আপবে যবদ উত্তম আর্িণ এিাং উত্তম েমুো েদেুে ো কনিে,
োহনি একজে জীিে-উৎসগুকািী ডািাি বহনসনি যোযেভানি প্রসিা কিাি পবিিনেু, আপবে আমানদি জামা’প্রেি
িদোনমি কািণ হনিে। সিুদা মনে িােনিে, আল্লাহ্ ো’িাি োবেনি মােু নষি প্রসিাি উনদ্দনেয আপবে প্রসোনে
যানেে। োই মােু নষি প্রসিা কনিই আপোনক আল্লাহ্ি সন্তুবষ্ট অজুে কিনে হনি।”
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদে কেতুক বেমুাণাধীে একবি বর্বকৎসা-প্রকনে জীিে-উৎসগুকািী বহনসনি কানজি
জেয বেযু ি আনিকজে ডািািও প্রদায়া এিাং বদক-বেনদুেো র্াে।

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আপোনক অিেযই কনঠাি পবিশ্রম এিাং প্রদায়া কিনে হনি। একজে ডািানিি সিসময় মনে িাো উবর্ে প্রয,
একমাত্র আল্লাহ্ ো’িাই একজে প্রিাগীনক আনিাগয দাে কনি োনকে। োই, এ কািনণ, যেেই আপবে প্রকানো প্রিাগী
প্রদনেে, োনক প্রদোি আনগ প্রদায়া করুে এিাং যেে আপবে প্রেসবিপেে (িযিিাপত্র) বিনেে, েেে এি উপনি
‘হুয়াশ-োেী’ [বেবেই আনিাগযদাো] বিেুে ... আি, প্রয-সকি প্রিাগীনক আপবে প্রদনেনছে, িানে োমানয [োহাজ্জু নদ]
োনদি জেয বিনেষভানি প্রদায়া করুে, প্রযে আল্লাহ্ োনদিনক সু স্বািয দাে কনিে এিাং আপোি হানে োনদি
আনিাগয (বেো) দাে কনিে।”
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিে:
“েনেযক প্রিাগীি েবেই বিনেষ মনোনযানগি সানে অেযন্ত দয়ার্দ্ু আর্িণ করুে। যবদ আপবে এরূপ কনিে, োহনি
োি েবে আপোি উত্তম আর্িনণি িািাই প্রিাগীি অসু িোি অনেকিা উন্নবে সাধে কিনি এিাং িাবক অসু িো
ঔষধ িািা বেিাময় হনি। যবদ আপবে প্রদায়া কনিে এিাং ঔষধ েদাে কনিে, োহনি আপোি বেকি প্রয-সি প্রিাগী
আনসে োনদি মনধয সনিুাচ্চ সাংেযক প্রিাগীি বর্বকৎসা কিানোি প্রেৌবেক েদাে কিনিে আল্লাহ্ এিাং আপোি
মাধযনম োনদিনক সু িো দাে কিনিে।”
একজে ওয়াকপ্রে েও েশ্ন কনিে, ওয়াকনে েও সদসযনদি কী ধিনেি গঠেমূ িক বিনোদনেি অেু ষ্ঠাে প্রদো উবর্ে।
হুযূ ি আকদাস িনিে প্রয, বিবভ োিক িা র্িবচ্চত্র প্রদোি পবিিনেু, বিবভন্ন বেক্ষামূ িক অেু ষ্ঠাে প্রদো উবর্ে। উপিন্তু,
হুযূ ি আকদাস পুেিায় দদবেক পাাঁর্ ওয়াি োমায আদানয়ি গুরুত্ব েুনি ধনি িনিে প্রয, পবিত্র কুিআনে উনল্লে কিা
হনয়নছ, দদবেক পাাঁর্ ওয়াি োমায আদায় একজে িযবিনক অনেবেক কাজ প্রেনক বিিে িােনে পানি। আি োই,
যোযে পবিশ্রনমি সানে োমায আদানয়ি জেয সি ধিনেি েনর্ষ্টা র্ািানো উবর্ে।
হুযূ ি আকদাস আিও পিামেু প্রদে প্রয, কবম্পউিাি এিাং অেিাইে-প্রগম প্রেিা, যা মােু ষনক অিস কনি প্রোনি এিাং
োনদি মােবসক স্বািযনক েভাবিে কনি, প্রস-সনিি পবিিনেু িাইনিি কাযুিম ও প্রেিাধু িায় অাংে প্রেওয়া এিাং
িন্ধুনত্বি জেয ভাি সেী প্রোাঁজা অবধকেি প্রশ্রয়।
অিসো এিাং ো এড়ানোি পদ্ধবে সম্পবকুে আনিকবি েনশ্নি উত্তনি হুযূ ি আকদাস িনিে প্রয, বেশু এিাং বকনোিেরুণনদি কনঠাি পবিশ্রম এিাং ধািািাবহকোি সানে কাজ কিাি প্রর্ষ্টা কিা উবর্ে। োনদি সময় প্রযে একবি

েিেসূ এিাং কাযুকি উপানয় িযয় কিা হয়, প্রসজেয একবি দদেবন্দে সময়-সূ বর্ দেবিি পিামেু বদনয় বেবে িনিে প্রয,
সিুেবিমাে আল্লাহ্ি ইিাদনেি মাধযনম েবেিা বদে [এি কাযুিম] শুরু কিা উবর্ে।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আমিা কীভানি আিসয প্রেনক মুবি প্রপনে পাবি? দত ঢ়-সঙ্কনেি মাধযনম। েবেজ্ঞা করুে প্রয, আপবে অিসো েদেুে
কিনিে ো। েেমে, েজনিি োমানযি উনদ্দনেয প্রভানি ঘুম প্রেনক উঠুে এিাং োিপি পবিত্র কুিআে প্রেিাওয়াে
করুে। প্রদায়া কিাি সমনয় সিুেবিমাে আল্লাহ্ি বেকি বেনজনদি আিসয দূ ি কিাি জেযও প্রদায়া কিা উবর্ে।”
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আনিা িনিে:
“িযবিগে দত ঢ়-সঙ্কেই হনিা সিুেধাে বিষয়। এই িযাপানি অেয প্রকউই আপোনক সাহাযয কিনে পািনি ো।
আপোি বেনজনকই এি জেয িযিিা গ্রহণ কিনে হনি। একজে ডািাি শুধু মাত্র ওষু ধ বদনে পানিে। বেবে প্রজাি
কনি আপোি মুনে ওষু ধ ঢুবকনয় বদনে পািনিে ো। আপোনকই স্বয়াং আপোি বর্বকৎসা গ্রহণ কিনে হনি। দদবেক
পাাঁর্ ওয়াি োমায বেধুাবিে সমনয় আদায় করুে এিাং সিুেবিমাে আল্লাহ্ি বেকি আপোনদি অিসো দূ ি কিাি
জেয প্রদায়া করুে।”

