প্রেস বিজ্ঞবি
২৭ এবেল ২০২১

আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য লাভ করনলা
মজবলস আেফালুল আহমদীয়া যুক্তরানজযর মধযাঞ্চনলর সদসযিৃ ন্দ

আেফানলর সদসযনদর জেয একবি দদবেক রুবিনের েস্তাি করনলে হুযূ র আকদাস
২৫ এবেল ২০২১ মজবলস আেফালু ল আহমদীয়া যু ক্তরানজযর মধযাঞ্চনলর ১৩-১৫ িছর িয়সী সদসযনদর সানে এক
ভার্ুুয়াল (অেলাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খলীফােুল মসীহ্ হযরে বমযুা
মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিলনফানডুর ইসলামািানদ োাঁর কাযুালয় প্রেনক এ ভার্ুুয়াল সভার সভাপবেত্ব কনরে আর মজবলস
আেফালু ল আহ্মদীয়ার ৫৮ জে আেফাল িাবমুিংহানমর দারুল িারাকাে মসবজদ প্রেনক প্রযাগ্দাে কনরে।
পবিত্র কুরআে প্রেনক প্রেলাওয়ােসহ বকছু আেু ষ্ঠাবেকোর পর মজবলস আেফালু ল আহমদীয়ার সদসযগ্ণ হুযূ র
আকদানসর কানছ ধমু ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পনকু োনদর বিবভন্ন েশ্ন উ াপনের সু নযাগ্ পাে।
আেফানলর একজে, যার পবরিার সম্প্রবে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রে েনিশ কনরনছ, েশ্ন কনরে জামা’প্রে
েিাগ্েনদর েবে হুযূ র আকদানসর পরামশু কী।
উত্তনর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“আহমদীয়াে গ্রহনণর পনর প্রোমার জীিনে ধমুীয় বিষনয় এক উনেখনযাগ্য পবরিেুে আসা উবর্ে। মােু নষর জাো
উবর্ে প্রয, এখে আহমদীয়াে গ্রহনণর পর েুবম একজে পবরিবেুে মােু ষ — েুবম এখে যোসম্ভি পাাঁর্ প্রিলার োমায
মসবজনদ িা-জামাে পডার প্রর্ষ্টা কর, আর যবদ ো সম্ভি ো হয়, েনি অন্তে ঘনর পাাঁর্ প্রিলার োমায িা-জামাে
আদায় কর। েবেবদে পবিত্র কুরআে প্রেলাওয়াে কর এিিং পবিত্র কুরআনে িবণুে আনদশ-বেনষধ বর্বিে কনর
প্রসগুনলা অেু সরনণর প্রর্ষ্টা কর। আোহ্ ো’লা আমানদর যা যা করনে িনলনছে, আমানদর প্রসগুনলা অেু সরনণর প্রর্ষ্টা
করা উবর্ে; আর যা বকছু আোহ্ ো’লা আমানদর করনে িারণ কনরনছে, িা যা যা বেবষদ্ধ, প্রসগুনলা প্রেনক আমানদর
বিরে োকা উবর্ে।”

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনলে:
“সু েরািং একজে েকৃে আহমদী, বেবে েিাগ্ে হে িা পুরনো আহমদী, মূ ল বিষয় এই প্রয, অেযােয মােু ষ প্রযে
অেু ভি কনর প্রয, ইসলানমর েকৃে বশক্ষার অেু সরনণর প্রক্ষনত্র এিিং একজে ধমুোণ মুসলমাে বহনসনি োর মনধয
অসাধারণ প্রকাে পবরিেুে সাবধে হনয়নছ। পাাঁর্ প্রিলার োমায পড, পবিত্র প্রকারআে প্রেলাওয়াে কর, ধমু সম্পনকু
জ্ঞাে লানভর প্রর্ষ্টা কর, আর এ যু নগ্ হযরে মসীহ্ মওউদ (আ.) আমানদরনক প্রয সাবহেয বদনয় প্রগ্নছে, ো আমানদর
ধমুনক অেু ধািে করার জেয সনিুাত্তম। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রলখেীনে পবিত্র কুরআে ও হাদীনস িবণুে
ইসলানমর সকল েনয়াজেীয় বশক্ষা বেনয় আনলার্ো রনয়নছ। সু েরািং আমানদর উবর্ে আমরা প্রযে মসীহ্
মওউদ (আ.)-এর িইসমূ হ পডার প্রর্ষ্টা কবর এিিং ধনমুর েকৃে মমু অেু ধািে কনর এক ধমুভীরু মুসলমানে পবরণে
হই।”
আনরক িালক জােনে র্াে প্রকাবভড-১৯ বিশ্বজেীে মহামারী প্রশষ হনয় যাওয়ার পরও সরাসবর সাক্ষানের পাশাপাবশ
হুযূ র আকদাস ভার্ুুয়াল সভাসমূ হ র্াবলনয় যানিে বকো।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“সম্ভি হনল, এবি র্ালু রাখা প্রযনে পানর। আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের প্রয-সকল সদসয দূ র-দূ রানন্তর প্রদনশ িাস
কনরে প্রযখানে আবম ঘে ঘে সফর কবর ো, োনদর সানে আমার ভার্ুয়
ু াল সভা হনে পানর। েনি প্রোমার মে যারা
এখাে প্রেনক মাত্র ১০০ মাইল দূ নর িাস কর, োরানো সহনজই আমার সানে সাক্ষানের জেয এনস প্রযনে পানরা।”
হুযূ র আকদাস েশ্নকারী বেফনলর কানছ জােনে র্াে, প্রস বক সামোসামবে সাক্ষাৎ পছন্দ করনি, োবক ভার্ুুয়াল
সাক্ষাৎ; যার উত্তনর প্রসই বেফল িনলে প্রয, অিশযই সামো-সামবে সাক্ষাে প্রিবশ পছন্দেীয়।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“সু েরািং প্রোমানদর জেয সামোসামবে সাক্ষাৎ, বকন্তু ওইসি প্রদনশর জেয, যারা সহনজ যু ক্তরানজয আসনে পানরে ো,
এিা খুিই সম্ভি প্রয, আমরা ভার্ুয়
ু াল সভা করনিা। এখে আমরা েেুে রাস্তা উনমার্ে কনরবছ — েেুে দু য়ার খুনল
প্রগ্নছ … সু েরািং ভবিষযনেও এবি িযিহার হনে পানর।”

আেফানলর একজে হুযূ র আকদানসর কানছ জােনে র্াে একজে বেফনলর দদবেক রুবিে কী হওয়া উবর্ে।
একবি বিস্তাবরে উত্তনর, হুযূ র আকদাস িনলে প্রয, যখে একজে মুসলমাে ১০ িছর িয়নস উপেীে হয়, েখে োর
জেয প্রসই িয়স প্রেনক পাাঁর্ প্রিলার োমায ফরয (আিশযকীয়) হনয় যায়, আর োই এ িয়স প্রেনক, বশশুনদর োমাযনক
োধােয প্রদয়া উবর্ে এিিং এনক বঘনর বেনজর জীিে সাজানো উবর্ে।
১০ িছর িা েদূ র্ধ্ু িয়নসর িালকনদর েসনগে হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“সনিুাত্তম রুবিে এই প্রয, েুবম খুি প্রভানর ঘুম প্রেনক উঠনি, ফজনরর োমায পডনি, পবিত্র কুরআপ্রের দু নয়ক রুকু
হনলও প্রেলাওয়াে করনি, এরপর যবদ সিংবক্ষি বিশ্রানমর সু নযাগ্ োনক, েনি েুবম আিার বিছাোয় বগ্নয় আধ ঘণ্টা
খানেক ঘুবমনয় বেনে পানরা। যবদ পযুাি সময় োনক, প্রযমে গ্রীনের সময় দু ই ঘণ্টাও ঘুমানে পানরা। এরপর উনঠ
স্কুনল যাওয়ার জেয েস্তুে হও, স্কুনল যাও এিিং সারাবদে স্কুনল কািাও। প্রসখানে প্রোমার সেীেু ছাত্রনদর সনগে ভানলা
আর্রণ করনি।”
স্কুল-পরিেুী সমনয়র কো িলনে বগ্নয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“যখে স্কুল প্রেনক বফনর আসনি, বেনজর প্রহামওয়াকু সম্পন্ন করনি, আর এর পাশাপাবশ আরও বকছু িা পডানশাো
করার প্রর্ষ্টা করনি, প্রয বিষয়গুনলা পরিেুী বদে পডানো হনি। বশক্ষনকর পডানো িা েুবম যা পাঠ করনে র্নলনছা, ো
িুঝনে এিা প্রোমানক সাহাযয করনি। প্রোমানক প্রযাহনরর োমাযও পডনে হনি। যবদ স্কুল প্রশষ হওয়া এিিং িাবড
প্রফরার পর যনেষ্ট সময় ো োনক, েনি প্রোমার বশক্ষক িা েধাে বশক্ষনকর কাছ প্রেনক (স্কুনলই) প্রকাে স্থানে
প্রযাহনরর োমায পডার অেু মবে প্রর্নয় প্রেনি। সময় সিংবক্ষি হনল প্রযাহর এিিং আসনরর োমায জমা’ (একনত্র) পনড
বেনে পানরা। … ”

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনলে:
“এরপর প্রোমার এক ঘণ্টা িাইনর প্রখলা উবর্ে। গ্রীেকানল খুি সহনজই এক ঘণ্টা প্রখলাধু লা সম্ভি। ফুিিল, বিনকি,
হবক, রাগ্বি িা প্রোমার পছনন্দর প্রযনকানো প্রখলা প্রখলনে পানরা। এরপর মাগ্বরনির োমায পডনি। োরপর বকছু
িইও পডার প্রর্ষ্টা করনি — হয় বকছু ধমুীয় িই, েেুিা অেযােয গ্নের িই, যা প্রোমার জ্ঞাে িৃ বদ্ধর কারণ হনি।
সিংিাদপত্রও পডার প্রর্ষ্টা করনি, যা প্রোমার দু বেয়ািী জ্ঞাে িাডানি। রানের খািানরর পর, ইশার োমায পডনি আর
এরপর প্রিবলবভশে, ইন্টারনেি িা িযািনলি সময় েষ্ট ো কনর যোসম্ভি শীঘ্র ঘুমানে যানি, প্রযে েুবম প্রভানর উনঠ
ফজনরর োমায পডনে পানরা। এজেযই িলা হয়, ‘Early to bed, early to rise, makes a man healthy,
wealthy and wise!’ এিাই প্রোমার রুবিে হওয়া উবর্ে।”
আেফালু ল আহমদীয়ার আনরক সদসয বজজ্ঞাসা কনরে, িনয়ািৃ দ্ধ িযবক্তনদর প্রদখানশাোর বিষনয় োরা কী করনে
পানরে।
হুযূ র আকদাস িনলে, িনয়ািৃ দ্ধনদর সাহাযয এিিং প্রসিা করার এিিং যোসম্ভি োনদর সনগে সময় কািানোর প্রর্ষ্টা করা
উবর্ে।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) পরামশু প্রদে:
“যখে েুবম স্কুল প্রেনক বফনর আসনি, প্রোমার প্রহামওয়াকু প্রশষ কনর, প্রোমার উবর্ে হনি প্রোমার বপো-মাো এিিং
দাদা-দাদী িা োো-োেীনদর বকছু সময় প্রদওয়া। োনদর কো শুেনি, োনদর সানে কো িলনি। এভানি োনদরনক
েুবম মােবসকভানি সাহাযয করনি এিিং োরা খুবশ হনিে। োরা প্রোমার জেয প্রদায়া করনিে আর োনদর প্রদায়ার
প্রোমার েনয়াজে রনয়নছ। প্রোমার জীিনে সফলো লানভও এবি প্রোমানক সাহাযয করনি।”
হুযূ র আকদাসনক েশ্ন করা হয় োাঁর সািাবহক জুমুআর খুেিা েস্তুে করনে বেবে কেিুকু সময় িযয় কনরে।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“এবি বিষয়িস্তুর ওপর বেভুর কনর। কখনো আমার বিশ ঘণ্টা, বত্রশ ঘণ্টা, র্ার বদে, পাাঁর্ বদেও লানগ্। কখনো এিা
দু ই-বেে ঘণ্টায় হনয় যায়। সু েরািং এিা পুনরািাই বিষয়িস্তুর ওপর বেভুর কনর। যখে আমানক বেনজ উদ্ধৃবেসমূ হ
খুনাঁ জ প্রির করনে হয়, েখে আমার বকছু সময় প্রলনগ্ যায়। যখে আমানক পুনরা খুেিা বেনজর হানে বলখনে হয়,
েখে সময় লানগ্। সু েরািং এর সি বকছু ই বেভুর কনর। েুবম িলনে পানরা, প্রমািামুবি বেে ঘণ্টা প্রেনক র্ার বদে িা
র্বেশ ঘণ্টা পযুন্ত!”

