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জামেয়া আহেদীয়া কাবদয়ামের সামে আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রের বিশ্ব-েধামের
ঐবেহাবসক ক্লাস অেু বিে

“...আবে আল্লাহর সােমে বসজদািেে হময়বি, আোর হৃদয় উজাড় কমর বদময় োাঁর সােমে অশ্রুবিসজজে
কমরবি। আবে আল্লাহ ো’লার কামি প্রদায়া কমরবি, আর বেবে এেে উপকরণসেূ হ তেবর কমর বদময়মিে যা
আোর জেয সহায়ক হময়মি, আর আোর সি দু বিন্তা দূ র কমর বদময়মি।”
– হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.)
১৭ এবেল ২০২১ ভারমের জামেয়া আহেদীয়া (আহেদীয়া েুিাবল্লগ িা ধেজেচারকমদর েবিক্ষণ কমলজ) কাবদয়ামের
১৯ জে িামের সামে পয়াঁষবি বেবেমের এক ভাচুজয়াল (অেলাইে) ক্লাস পবরচালো কমরে আহেদীয়া েুসবলে
জাো’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চে খলীফােুল েসীহ হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.)।*
এবে বিল বিেীয়িার যখে হুযূ র আকদাস জামেয়া আহেদীয়া কাবদয়াে-এর সামে একবে ক্লাস পবরচালো কমরমিে —
েেেিার বিল ২০০৫ সামল, যখে হুযূ র আকদাস কাবদয়াে সফর কমরে প্রসই সেময়। েবেশ্রুে েসীহ (আ.)-এর
আবিসেবিে িাসভূ বেমে েবেবিে এ ঐবেহাবসক এিং েেে জামেয়া আহেদীয়া প্রেমক আমরা একিার েবিক্ষণরে
েুিামল্লগগণ (ধেজেচারক) সেমিেভামি োমদর আধযাবিক ও ধেজীয় প্রেোর সামে বেবলে হময় োাঁর পেবেমদজিো ও
প্রদায়া চাওয়ার সু মযাগ লাভ করমলে।

*

স্থােীয় প্রকাবভড-১৯ জবেে বিবধবেমষমধর কারমণ জামেয়া আহেদীয়া কাবদয়ামের িােসংখযা সীবেে করা হয়।

হুযূ র আকদাস বেলমফামডজর ইসলাোিামদ োাঁর কাযজালয় প্রেমক এ সভার সভাপবেত্ব কমরে, আর জামেয়ার িােিৃ ন্দ
ভারমের কাবদয়ামে অিবস্থে পবিে কুরআে েদিজেী হল প্রেমক ভাচুজয়ালভামি সভায় প্রযাগদাে কমরে।
অেু িামের শুরুমে পবিে কুরআে প্রেমক প্রেলাওয়াে করা হয় এিং এর পর েহােিী হযরে েুহাম্মদ (সা.)-এর একবে
হাদীস উপস্থাপে করা হয়। োরপর একবে েযে (ধেজীয় কবিো) পবরমিিে করা হয় এিং েসীহ েওউদ (আ.)-এর
প্রলখেী প্রেমক একবে উদ্ধৃবে পাঠ করা হয়। এরপর জামেয়া আহেদীয়া কাবদয়ামের বেবিপাল জামেয়া আহেদীয়ার
কেজকামির ওপর একবে বরমপােজ প্রপি কমরে। এমে উমল্লখ করা হয় প্রয, িেজোমে জামেয়া আহেদীয়া কাবদয়াে-এ
২৩৮ জে িাে পড়ামিাো করমিে এিং ২৫ জে বিক্ষক প্রসখামে প্রসিারে আমিে।
একবে বভবডও পবরমিিোয় হুযূ র আকদাসমক জামেয়ার োঙ্গণ এিং কাবদয়ামের অেযােয ঐবেহাবসক স্থােসেূ মহর বকিু
িবি ও বভবডওবচে প্রদখামো হয়।
এরপর, িােিৃ ন্দ েিীে েুিামল্লগমদর জেয োসবঙ্গক বিবভন্ন বিষময় েশ্ন করার সু মযাগ পাে।
একজে িাে জােমে চাে বহন্দুমদর বেকে কীভামি কাযজকর েিলীগ করা প্রযমে পামর। হুযূ র আকদাস উত্তমর িমলে
প্রয, ভারমে ইমোেমধযই অমেক েিলীগী কেজকাি চলমি এিং এর বকিু উত্তে ফলাফলও পাওয়া প্রগমি। হুযূ র
আকদাস িমলে প্রয, োমদর উবচে োমদর েমচষ্টার পবরবধমক আমরা বিস্তৃে করা।
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“এবে একজে েুিাবল্লমগর দাবয়ত্ব োর স্থােীয় এলাকার বিমিষ পবরমিি-পবরবস্থবে বিমেষণ কমর েদেু যায়ী োমদর
েিলীগী কেজকািমক সম্প্রসাবরে করা এিং োেু ষমক ইসলামের েকৃে বিক্ষা সম্পমকজ অিবহে করা। বহন্দু, বিখ,
বিস্টােসহ বিবভন্ন ধেজবিশ্বামসর োেু মষর সামে আপোমদর সু সম্পকজ োকা উবচে…”
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) আমরা িমলে:
“উত্তীণজ হওয়ার পর যখে আপোরা েুিামল্লগ বহমসমি কেজমক্ষমে েমিি করমিে, েখে সিজদা বেমজর পবরচময়র
গবিমক সম্প্রসাবরে করমে সমচষ্ট োকুে এিং োেু ষমক ইসলামের িাবন্তপূ ণজ বিক্ষা সম্পমকজ অিবহে করুে। … সু েরাং
এর সিোই বেভজর করমি আপবে কেো পবরশ্রে করমে েস্তুে আমিে োর ওপর। আোর কাজ হল পে প্রদখামো
এিং বদকবেমদজিো ও (ইসলামের বিক্ষা সংক্রান্ত) উপকরণ [িক্তৃো, িই, েমশ্নাত্তর ইেযাবদ] েদাে করা আর আবে
বিিদভামি ো কমরবি। এখে এগুমলামক কামজ লাগামো আপোমদর দাবয়ত্ব।”

২০০৫ সামল হুযূ র আকদামসর কাবদয়াে সফমরর দীর্জস্থায়ী কলযাণরাবজ ও আবিসসেূ মহর উমল্লখ কমর এক িাে েশ্ন
কমরে হুযূ র আকদাস কমি আিার কাবদয়াে আসমিে।
উত্তমর কাবদয়াে সফমরর ঐকাবন্তক আকাঙ্ক্ষা েকাি কমর, হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“আোর আকাঙ্ক্ষা রময়মি কাবদয়াে সফর করার। আবে হয়মো গে িির আসোে অেিা োর পূ মিজর িিমর, বকন্তু
বিদযোে পবরবস্থবের কারমণ ো সম্ভি হয় বে। ২০০৮ সামলও আবে কাবদয়াে সফমরর প্রচষ্টা কমরবিলাে। বকন্তু দবক্ষণ
ভারে সফমরর পরই (যু ক্তরামজয) বফমর আসমে িাধয হই, প্রকেো আোমক পরােিজ প্রদয়া হময়বিল প্রয, প্রস সেময়
বিদযোে পবরবস্থবেমে এেে করাই প্রশ্রয়। ইেিাআল্লাহ্ যখেই সম্ভি হমি, আবে এমস আপোমদর সামে সাক্ষাৎ
করমিা। েেবদমে আপোরা হয়মো কেজমক্ষমে েমিি করমিে অেিা েখেও জামেয়ার িাে োকমিে। এর ওপর
বেভজর করমি জামেয়ার ক্লামস োবক কেজমক্ষমে বেময়াবজে েুিামল্লগমদর সামে সভায় আপোমদর সামে প্রদখা হমি।
সু েরাং প্রদখা যাক; যখেই আল্লাহ্ ো’লা সু মযাগ সৃ বষ্ট কমর বদমিে, ইেিাআল্লাহ্ আবে আসমিা।”
একজে িাে েশ্ন কমরে হুযূ র আকদামসর সামে এক িযবক্তগে সম্পকজ কীভামি গমড় প্রোলা সম্ভি।
িােবেমক এ বিষময় একো উপায় িলমে বগময় এিং যু গ-খলীফার সামে তেকমেযর েকৃে লক্ষমণর উপর আমলাকপাে
কমর হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“আপোর বচবঠর প্রকাোয় আপোর একবে িবি লাবগময় বদে, আর এমে আবে প্রজমে যামিা প্রয, আপবে বচবঠবে
বলমখমিে এিং ধীমর ধীমর আপোমক বচেমে শুরু করমিা। বিবভন্ন জামেয়ার প্রিি বকিু সজাগ িাে রময়মিে যারা
ইমোেমধযই এর প কমর যামেে আর এভামি সেময়র সামে সামে োমদরমক আবে িযবক্তগেভামি বচেমে শুরু কবর।
যারা যু ক্তরামজয িাস কমরে, োমদরমক আবে বচবে, প্রকেো োরা োয়ই আোর সামে সাক্ষাে কমর োমকে। েমি,
প্রকিল িযবক্তগে পবরচয় োকা এিং কাউমক িযবক্তগেভামি প্রচো এেে একবে বিষয় েয় যা বেময় গবিজে হওয়া উবচে।
বখলাফমের সামে েকৃে সংমযাগ এিং িন্ধে যু গ-খলীফার বেমদজিািলী ও কেজ-পবরকল্পোসেূ হ িাস্তিায়মের এিং এর
জেয অেযমদরমক উিু দ্ধ করার োমে রময়মি। আর োই আপোমদর এই েকৃে আধযাবিক সংমযাগ স্থাপমের জেয
প্রদায়া করা উবচে।”

হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“জামেয়ামে োকাকালীে এিং জামেয়া প্রেমক উত্তীণজ হওয়ার পর একজে েুিামল্লমগর উমেিয এই োমক প্রয, েবেবে
অবেক্রান্ত বদমের সামে োর এই উপলবি প্রযে ক্রোগে িবক্তিালী হমে োমক প্রয, োর দাবয়ত্ব হমলা যু গ-খলীফার
এক ‘সু লোমে োসীর’ (েকৃে বেমিবদেোণ সাহাযযকারী) হময় যাওয়া। যবদ আপবে োাঁর হময় যাে, বেজ দাবয়ত্বসেূ হ
পবরপূ ণভ
জ ামি পালে কমরে, োকওয়ার সামে কাজ কমরে এিং একবেিভামি প্রদায়া কমরে, োহমল আল্লাহ্ ো’লা স্বয়ং
এেে উপলক্ষ তেবর কমর প্রদে যার োধযমে আপবে যু গ-খলীফার তেকেয অজজমে সক্ষে হমিে। সু েরাং যু গ-খলীফার
‘সু লোমে োসীর’ হময় যাওয়া এিং োাঁর কেজকাি ও পবরকল্পোসেূ হমক এবগময় বেময় যাওয়ার োমেই োাঁর েকৃে
তেকেয বেবহে।”
আমরকজে িাে েশ্ন কমরে, পল্লী এলাকায় িসিাসকারী োেু মষর কামি কীভামি ধেজ েচার করা প্রযমে পামর, প্রযখামে
োেু ষ জবেমে কাজ কমরে এিং অেযন্ত পবরশ্রমের কাজ কমরে আর এর ফমল োমদর প্রিবি সেয় োও োকমে
পামর।
পল্লী এলাকায় কীভামি েিলীগ করা প্রযমে পামর এ বিষময় বদকবেমদজিো েদাে কমর হুযূ র আকদাস োাঁর বেজ
িােজীিে প্রেমক েিলীমগর একবে িযবক্তগে র্েো িণজো কমরে:
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“প্রযখামে েিলীগী কামজর জেয এক আন্তবরক আকাঙ্ক্ষা োমক, প্রসখামে েেুে পে ও সু মযামগর সৃ বষ্ট হয়। আোর
িােজীিমে যখে আবে বিশ্ববিদযালময় পড়ামিাো করবিলাে, েজবলস প্রখাোেুল আহেদীয়ার পক্ষ প্রেমক বেমদজিো
আসমলা প্রয, আোমদরমক েিলীমগর জেয প্রির হমে হমি। সু েরাং আেরা কময়কজে যু িক সাইমকমল কমর
গ্রােগুমলামে প্রগলাে। প্রসখামে আেরা কৃষকমদরমক োমদর কামজ সাহাযয করার েস্তাি বদোে, প্রযেে ফসমল পাবে
প্রদয়া এিং এরপর প্রসৌজমেযর খাবেমরও োরা আোমদর সামে িসমেে এিং বকিু সেয় কো িলমেে। এভামি,
োমদর কামি আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রের পবরচয় েুমল ধরার আোমদর সু মযাগ হময়বিল …”

হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) আমরা িযাখযা কমর িমলে:
“সু েরাং আপোরা যবদ গ্রামেও যাে, আপোমদর যবদ আকাঙ্ক্ষা োমক, োহমল সি সেয়ই প্রকাে ো প্রকাে উপায় খুমাঁ জ
পাওয়া সম্ভি … সিোই আপোর উপর বেভজর কমর — আপবে কেো দক্ষ আর কেখাবে উেীপো আপোর েমধয
রময়মি। যবদ কামরা োমে উেীপো ো োমক েখে বেবে ভামিে ‘কাজ কমর কী হমি?’ বকন্তু যবদ কামরা োমে এক
আকাঙ্ক্ষা োমক, েমি বেবে প্রিাে প্রেমক প্রিাে সু মযাগ প্রপময়ও কামজ লাগাে।”
হুযূ র আকদাসমক আমরা েশ্ন করা হয় বেবে কখমো এেে সেসযার েুমখােুবখ হময়মিে বকো, যা োাঁর জেয চরে
প্রপমরিােীর কারণ হময়বিল।
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“আল্লাহর ফযমল আবে এেে প্রকাে অসাধারণ সেসযার েুমখােুবখ হই বে যা আোর জেয চরে প্রপমরিাবে িা তেরামিযর
কারণ হময়মি। আোর িােজীিমে, িাে বহমসমি আোর পরীক্ষায় পাি করার বিষময় আবে বচবন্তে হোে আর োই
এেে পবরবস্থবেমে আবে আল্লাহর সােমে বসজদািেে হময়বি, আোর হৃদয় উজাড় কমর বদময় োাঁর সােমে
অশ্রুবিসজজে কমরবি। আবে আল্লাহ ো’লার কামি প্রদায়া কমরবি, আর বেবে এেে উপকরণসেূ হ তেবর কমর বদময়মিে
যা আোর জেয সহায়ক হময়মি আর আোর সি দু বিন্তা দূ র কমর বদময়মি। আোর অবভজ্ঞো সি সেয় এোই আর
োই যবদ প্রকউ প্রকাে ধরমের সেসযার েুমখােুবখ হে, োর উবচে আল্লাহর কামি প্রদায়া করা। যবদ আন্তবরকো ও
হৃদময়র বিশুদ্ধো বেময় প্রদায়া করা হয়, োহমল আল্লাহ োমদর প্রদায়া কিুল কমরে। বেবিেভামি, প্রদায়া এিং সদকা
কামরা সেসযা দূ র করার সমিজাত্তে োধযে — ইসলাে আোমদর এ বিক্ষাই প্রদয়, আর প্রয-প্রকাে সেসযার সেয় আোর
অেু সৃে পদ্ধবেও এবেই।”
কামরা প্রদায়ামে েকৃে কােরো ও প্রিদো সৃ বষ্টর বিষময় আমরকবে েশ্ন করা হয়।
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“েসীহ েওউদ (আ.) একবে সাধারণ েীবে িণজো কমরমিে প্রয, যবদ আপবে োোময স্বাদ ো পাে, েমি অমেক িড়
প্রিদোর েমধয োকার অবভেয় কমর বেজ অবভিযবক্তমক ঐর প িাোমো উবচে। োেু মষর তদবহক অিস্থার েভাি োর
হৃদময়র উপর পমড় োমক ... যবদ আপবে বেমজ প্রকাে কবঠে পবরবস্থবেমে পমড় োমকে, োহমল প্রসই কাবঠেযমক
বেমজর েমে প্ররমখ প্রদায়া করুে। ধীমর ধীমর প্রসই কােরো সৃ বষ্ট হমি এিং আপবে োোময আমরা প্রিবি েমোমযাগী
হময় উঠমিে।”
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) আমরা িমলে:
“আর যবদ অেয কামরা েবে সহােু ভূবে প্রেমক োমক, োহমল োমদর কষ্টমক োেসপমে রাখুে আর োমদর জেয প্রদায়া
করুে। এবেও কাউমক োর প্রদায়ায় েমোমযাগী কমর। … একজে েুিামল্লগ োর জীিেমক ইসলামের প্রসিার জেয
উৎসগজ কমরমিে, আর োর সিমচময় িড় চযামলঞ্জ এই প্রয, ইসলামের েকৃে বিক্ষামক সেগ্র বিমশ্বর কামি পবরবচে
কমর প্রোলার জেয োমক একান্ত েয়াস চাবলময় প্রযমে হমি। এবে একবে বিিাল চযামলঞ্জ। আর োই যবদ প্রকাে
েুিামল্লগ এই গুরুদাবয়মত্বর ওপর অবভবেমিি কমরে এিং আল্লাহ ো’লার কামি এই ভাষায় প্রদায়া কমরে প্রয, ‘আবে
আোর জীিেমক উৎসগজ কমরবি প্রযে এ উমেিয পূ ণজ করমে পাবর এিং যু গ-খলীফার এক ‘সু লোমে োসীর’ (েকৃে
সাহাযযকারী িা সাহাযযকারী িবক্ত) হমে পাবর, আর আবে এক অঙ্গীকার কমরবি, সু েরাং কীভামি আবে প্রসই অঙ্গীকার
পূ রণ করমে পাবর?’ েমি এবে আপোর হৃদময় এক কােরোর সৃ বষ্ট করমি যার োধযমে েকৃবেগেভামিই আপবে
আপোর প্রদায়ায় আমরা প্রিবি েমোমযাগী হময় উঠমিে।”
আমরকজে িাে েশ্ন কমরে, প্রকে কেক আপােদৃ বষ্টমে বেয়বেে ইিাদেকারীর েমধযও তেবেক স্খলে পবরলবক্ষে হয়।

হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) উত্তমর িমলে:
“েসীহ েওউদ (আ.) িযাখযা কমর িমলমিে প্রয, যখে আেরা ইিাদে কবর, আোমদর ইিাদমের ফমল আোমদর
তেবেকো ও আচার আচরমণর উপরও ইবেিাচক েভাি পড়া উবচে। যবদ আেরা এ প্রক্ষমে উন্নবে ো করমে োবক,
োহমল আোমদর ইিাদে অেজহীে হময় দাাঁড়ায়। আল্লাহ ো’লা কেক োেু ষ সম্পমকজ িমলমিে প্রয, ‘অবভিাপ এ সকল
োোযীমদর ওপর!’ প্রকে এেে িলমলে? এজেয প্রয োরা তেবেকভামি দু িল
জ এিং োরা আল্লাহ ো’লার সৃ বষ্টর
অবধকার রক্ষা কমরে ো। … এজেয েসীহ েওউদ (আ.) িমলমিে প্রয, দু বে উমেিয বেময় বেবে আবিভূ ে
জ হময়মিে —
েেেে োেু ষ প্রযে প্রখাদার সামে সংযু ক্ত হময়, োাঁর অবধকারসেূ হ আদায় কমর এিং বিেীয়ে োেু ষ প্রযে প্রখাদার
সৃ বষ্টর অবধকার আদায় কমর।”
জামেয়ার একজে িাে েশ্ন কমরে যখে প্রকাে বেবদজষ্ট স্থামে েুিামল্লগ বহমসমি পদায়ে করা হয়, েখে োমদর কীভামি
কাজ শুরু করা উবচে।
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) িমলে:
“েেে বিষয় হমলা প্রদায়ার সামে শুরু করা। যখে আপবে প্রকাে কেজমক্ষমে েমিি করমিে, সদকা েদাে করুে এিং
প্রদায়া করুে প্রয, ‘আল্লাহ ো’লা কেজমক্ষমে আোমক প্রযখামেই পাঠামেে, আবে প্রযে আোর জীিে উৎসগজ করার এিং
বেমজমক েুিামল্লগ বহমসমি প্রপি করার প্রয অঙ্গীকার কমরবি ো েকৃে অমেজ পূ ণজ করমে পাবর। আল্লাহ আোমক
প্রেৌবফক দাে করুে প্রযে সমিজাত্তে উপায় প্রসই অঙ্গীকার রক্ষা করমে পাবর।’ স্মরণ রাখমিে প্রয, আপোর কৃে
অঙ্গীকার পূ রণ করা পবিে কুরআমের এক আমদি। প্রকেো পবিে কুরআমে িলা হময়মি প্রয, আপোমদরমক
আপোমদর অঙ্গীকার অিিযই রক্ষা করমে হমি এিং এক গুরুভার অঙ্গীকার আপোমদর স্কমন্ধ অবপজে আমি। কী প্রসই
অঙ্গীকার? ো এই প্রয, আহেদীয়া েুসবলে জাো’ে েো েকৃে ইসলামের িাণীমক আপোরা পৃবেিীর োেু মষর কামি
প্রপৌঁিামিে এিং এেে করার জেয আপোরা যোযে এিং অবভেি উপায়সেূ হ অেু সন্ধাে করমিে। এেে হওয়া উবচে
েয় প্রযে আপোরা প্রকিল অমপক্ষায় োকমিে, যেক্ষণ ো প্রকন্দ্র প্রেমক িই-পে বিেরমণর বেমদজি আমস … িরং
আপোমদর বেমজমদরই উবচে ইসলামের িাণী েচামরর রাস্তাসেূ হ খুমাঁ জ প্রির করা।”
হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) আমরা িমলে:
“স্থােীয় পবরমিি-পবরবস্থবে অেু সামর আপোর এলাকার আহেদীমদর তেবেক ও আধযাবিক োে উন্নয়মে আপোর
করেীয় আপোমকই বেধজারণ করমে হমি। আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রের আিাল-িৃ দ্ধ-িবেোর তেবেকোর োে
উন্নয়মে আপবে কী পবরকল্পো গ্রহণ করমে পামরে, ো আপোমকই বিচার-বিমেষণ কমর বেধজারণ করমে হমি।”
েগড়া-বিিাদ প্রেোমো পদ্ধবে এিং একজে েুিামল্লমগর অিস্থাে সম্পমকজ পরােিজ বদমে বগময় হযরে বেযজা েসর র
আহেদ (আই.) িমলে:
“যখে আপোরা কামরা োমে েগড়া-বিিাদ প্রদখমিে, েখে এসি েগড়া-বিিাদ দূ র করার জেয উমদযাগ গ্রহণ
করমিে। এবে একজে েুিামল্লমগর দাবয়ত্ব, বেবে প্রযে প্রকাে পমক্ষর েবে পক্ষপাবেত্ব েদিজে ো কমরে। েযায়
বিচামরর দাবি এই প্রয, উভয় পমক্ষর সমঙ্গই বেবে সু সম্পকজ িজায় রাখমে সমচষ্ট হমিে এিং বেরমপক্ষ অিস্থাে গ্রহণ
করমিে। যবদ আপবে প্রকাে বিিামদর েীোংসার জেয প্রকাোও যাে, যেক্ষণ বিষয়বের সু রাহা ো হমে, প্রকাে পমক্ষর
র্মরই আপবে আপযায়ে গ্রহণ করমিে ো। বেমজর র্মর খািার প্রখময় রওো হে এিং োমদর িলু ে প্রয, ‘আবে পবিে
কুরআমের বেমদজি অেু যায়ী এখামে আপোমদর োমে িাবন্ত েবেিা এিং ভ্রােৃত্বমিাধ ও ভামলািাসার িন্ধে গমড়
প্রোলার জেয এমসবি। োই যেক্ষণ ো আপোরা আল্লাহ্ এিং োাঁর রাসু ল (সা.)-এর আমদি অেু সরণ কমরে, আবে
আপোমদর র্র প্রেমক প্রকাে খাদয-পােীয় গ্রহণ করমিা ো।’ ”

হযরে বেযজা েসর র আহেদ (আই.) আমরা িমলে:
“প্রযখামে আপবে কামজ বেময়াবজে োকমিে, প্রসখামে েবেবে র্মরর সামে আপোর একবে িযবক্তগে সম্পকজ োকমে
হমি। আপবে োমদর সামে সাক্ষাৎ করমে যামিে এিং োরাও আপোর সমঙ্গ সাক্ষামের জেয আসমিে, আর যু িকিৃ দ্ধ সকমলর সামে িন্ধুত্বপূ ণজ সম্পকজ গমড় েুলমিে। োরা প্রযে অেু ভি কমরে প্রয, েুিামল্লগ বহমসমি বযবে োমদর
কামি এমসমিে োমদর েবে োাঁর আন্তবরক সহােু ভূবে এিং ভামলািাসা রময়মি। আর এে প্রিবি আস্থা োকা উবচে
প্রয, েমেযক িযবক্ত আপোর কামি প্রযে বেমজর েমের কো খুমল িলমে স্বােন্দয প্রিাধ কমরে। োরপমর প্রকাে িযবক্ত
আপোর কামি একান্ত িযবক্তগে প্রয-বিষয়ই িমল োকুে ো প্রকে, ো আপোমক আপোর হৃদময়ই দাফে করমে হমি।
এেে হওয়া উবচে েয় প্রয, আপবে এক স্থাে প্রেমক এক প্রগাপে কো শুেমিে, আর অেয স্থামে বগময় অেযমদর কামি
ো েকাি কমর বদমিে। এেে করমল আপোর উপর োমদর বিশ্বাস ও আস্থা ভঙ্গ করা হমি। সু েরাং িযবক্তগে
সম্পকজ গমড় প্রোলার সেয় এেে অমেক বিষয় রময়মি প্রযগুমলা স্মরমণ রাখমে হমি। আপোমক বেবিে করমে হমি
প্রয, আপবে যা-ই উচ্চারণ করুে োমদর ওপর ো প্রযে ইবেিাচক েভাি প্রফমল। েখে জাো’প্রের েমেযক সদসয
আপোর কো শুেমিে এিং প্রসই জাো’প্রের েমধয এমক অপমরর েবে গভীর ভামলািাসা ও ভ্রােৃত্বমিাধ জন্ম লাভ
করমি।”
সভার প্রিমষ জামেয়া আহেদীয়া, কাবদয়ামের িােরা একবে েযে (ধেজীয় কবিো) পবরমিিে কমরে আর এ সেয়
পািাপাবি কাবদয়ামের বিবভন্ন স্থাে পদজায় প্রদখামো হয়।

