
 
 

 প্রেস বিজ্ঞবি 
২৬প্রে বিসসম্বর ২০১৯ইং 

 

মুসবিম যুি প্রেতৃিৃসের িাবষিক প্র ারাসম ভাষণ বিসিে     
আহমিীয়া মুসবিম জামা’প্রতর েধাে 

 
“আমরা যবি বিিা সতর ছায়ায় থাবক, সকি পরীক্ষা ও বিপি প্রকসে যাসি, আর এর স্থসি, বেবিতভাসি িড় 

িড় শুভ সংিাি ও বিরন্তে সমৃবি উৎসাবরত হসি।” - হযরত বমযিা মসরূর আহমি (আই.) 

২২শে বিসসম্বর ২০১৯ইং মজলিস শ োদ্দোমুি আহমদীয়ো (আহমদীয়ো মুসলিম যুব সংগঠন) যুক্তরোজ্জের ষষ্ঠ জোতীয় 
কোজ্য়দীন শ োরোম-এ মূি ভাষণ েিাে কসরে আহমিীয়া মুসবিম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধাে, পঞ্চম িিী াতুি মসীহ্, 
হযরত বমযিা মসরূর আহমি (আই.)।  

শদজ্ের লবলিন্ন প্রোন্ত শেজ্ক ২৫০ জজ্নরও অলিক জোতীয়, স্থোনীয় ও আঞ্চলিক যুবজ্নতো (কোজ্য়দীন) দুই লদজ্নর এই 
অনুষ্ঠোজ্ন অংেগ্রহণ কজ্রন, যোর উজ্দ্দেে লিি এই যুবকজ্দরজ্ক অনেোনে আহমদী মুসলিম যুবকজ্দর জনে আরও 
উন্নততর শরোি মজ্েি (অনুকরণীয় বেলক্তত্ব) লহজ্সজ্ব প্রলেলিত কজ্র শতোিো। অেুষ্ঠােবে যুক্তরাসজের বেিস াসিি 
অিবস্থত ইসিামািাসি অেুবষ্ঠত হয়। 

 



 

অনুজ্প্ররণোদোয়ক এক বক্তজ্বে, হুযূর আকদোস “ল িো জ্তর িোয়োর লনজ্ে” েোকোর গুরুজ্ত্বর লবষয় তোলগদ শদন যোর 
সোজ্ে অসোিোরণ কিেোণসমূহ এবং শুি সংবোদ সম্পককযুক্ত। 

হুযূর আকদোস লবস্তোলরতিোজ্ব ‘দৃষ্টোন্ত স্থোপজ্নর মোিেজ্ম শনতৃত্ব দোন’-এর লবষজ্য় আজ্িোেনো কজ্রন এবং বজ্িন শয, 
“প্রকৃত শনতো লতলনই লযলন ‘দৃষ্টোন্ত স্থোপজ্নর মোিেজ্ম শনতৃত্ব দোন’ কজ্র েোজ্কন এবং মোনুষজ্ক শসই পজ্ে পলরেোলিত 
কজ্রন শয পজ্ে লতলন লনজ্জ েজ্ি েোজ্কন।” 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“কোজ্য়দ লহজ্সজ্ব, বো অনে শয অবস্থোন শেজ্কই আপলন জোমো’শতর শসবো করুন নো শকন, আপনোজ্ক লনজ্জজ্ক এমন 
একজন বজ্ি সোবেস্ত করজ্ত হজ্ব যোজ্ক অনেোনেরো একজন আন্তলরক এবং ইলতবোেক দৃষ্টোন্ত স্থোপনকোরী শরোি মজ্েি 
(অনুকরণীয় বেলক্তত্ব) বজ্ি গণে কজ্রন, যোর কোি শেজ্ক তোরো লে জ্ত পোজ্রন এবং কিেোণমলিত হজ্ত পোজ্রন। 
আপনোর উপর তোজ্দর পূণক আস্থো েোকজ্ত হজ্ব এবং তোজ্দর এ লবশ্বোস েোকজ্ত হজ্ব শয, আপলন তোজ্দর কোজ্ি এমন 
লকিু দোলব কজ্রন নো যো আপলন লনজ্জ কজ্রন নো।” 

 

হুযূর আকদোস বজ্িন শয, পদোলিকোরীগণ যলদ দৃষ্টোন্ত স্থোপনকোরী বেলক্তজ্ত্ব পলরণত হজ্ত েোন, তজ্ব তোজ্দর সব সময় 
স্মরণ রো জ্ত হজ্ব শয, আল্লোহ্ তো’িো সকি সমজ্য় তোজ্দরজ্ক শদ জ্িন এবং লতলন তোজ্দর লহসোব লনজ্বন। 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“পদোলিকোরীজ্দর ক জ্নো িুজ্ি যোওয়ো উলেত নয় শয, যলদও তোরো মোনুজ্ষর কোি শেজ্ক লবষয়োলদ িুলকজ্য় রো জ্ত পোজ্রন, 
তোজ্দর পজ্ি ক জ্নো আল্লোহ্ তো’িোর কোি শেজ্ক শকোন লকিু িুলকজ্য় রো ো সম্ভব নো। লতলন শসই সবলকিু জোজ্নন, যো 
আমরো কজ্র েোলক এবং যো লকিু আমরো হৃদজ্য় িোরণ কজ্র েোলক। আর তোই এ লবষয়লি স্মরজ্ণ শরজ্  প্রজ্তেক 
পদোলিকোরীর জনে আবেেকীয় শয, তোরো শযন তোজ্দর লনজ দোলয়ত্ব পলরপূণক িোজ্ব পোিজ্নর লবষজ্য় শয সজ্বকোচ্চ শেষ্টো 
প্রজ্েষ্টো কজ্রন এবং লনজ্জজ্দরজ্ক ঈমোজ্ন শকোন রূপ দুবকিতো বো দোলয়জ্ত্ব অবজ্হিো শেজ্ক রিো কজ্রন।” 

হুযূর আকদোস বজ্িন শয, আহমদীয়ো মুসলিম জোমো’শতর পদোলিকোরীজ্দর অবেেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেিো 
সমূজ্হর অনুসরজ্ণর প্রেম সোলরজ্ত েোকজ্ত হজ্ব এবং তোজ্দর মজ্ন করজ্ত হজ্ব শয, ‘তোাঁর লনজ্দকেোবিীর তোরোই প্রেম 
সজ্বোলিত (অেকোৎ প্রেমতঃ তোজ্দরই উজ্দ্দজ্েে এ লনজ্দকেোবিী প্রদোন করো হজ্য়জ্ি)’। 

হুযূর আকদোস এরপজ্র ইসিোজ্মর লেিোর আজ্িোজ্ক প্রদত্ত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লকিু লনজ্দকেনোর উপর গুরুত্ব 
আজ্রোপ কজ্রন শযগুজ্িো কোজ্য়দগজ্ণর অনুসরজ্ণর শেষ্টো করো উলেত। 



 

হুযূর আকদস শতৌলহজ্দর শ োষণো অেকোৎ প্রজ্তেক মুসিমোন শয শ োষণো লদজ্য় েোজ্কন, ‘িো ইিোহো ইল্লোল্লোহ’ (আল্লোহ্ িোডো 
শকোন উপোসে শনই) প্রসজ্ে আজ্িোেনো কজ্রন। 

 

এই শ োষণো সম্পজ্কক হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“মসীহ্ মওউদ (আ.) বজ্িজ্িন শয আমোজ্দর ঈমোজ্নর শ োষণো একোন্ত আন্তলরকতোর সোজ্ে এবং হৃদয় লনঙডোজ্নো 
আত্মলনজ্বদজ্নর সোজ্ে এবং আল্লোহ্ তো’িোর সোজ্ে এক অিুি আিেোলত্মক বন্ধন গডোর এক তীব্র মজ্নোবোসনোর সোজ্ে 
করো উলেত। অনুরূপিোজ্ব, আমোজ্দর ইবোদত এবং লযকজ্র ইিোহীর মোন অনুকরণীয় হওয়ো উলেত এবং আল্লোহ্ তো’িোর 
একত্ববোজ্দর পলরপূণক লনশ্চয়তোয় সমৃদ্ধ হওয়ো উলেত।” 

 

মোনবতোর শসবোর গুরুত্ব পুনরোয় স্মরণ কলরজ্য় লদজ্য় হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন:  

“মসীহ্ মওউদ (আ.) বজ্িজ্িন শয, তোাঁর অনুসোরীজ্দর মোনবতোর অলিকোর আদোজ্য় সম্ভোবে সজ্বকোচ্চ মোন প্রদেকন করো 
উলেত। আহমদীয়ো মুসলিম জোমো’শতর সদসেজ্দর মজ্িে তোজ্দর ভ্রোতো ও িগ্নীজ্দর জনে এবং লবসৃ্তত পলরসজ্র পুজ্রো 
পৃলেবীর সকি মোনুজ্ষর জনে তোজ্দর সহোনুিূলত ও িোজ্িোবোসো েোকো উলেত।” 



 

হুযূর আকদোস বজ্িন শয, আল্লোহ্ তো’িোর সোজ্ে একলি সম্পকক বন্ধন স িিোজ্ব গজ্ড তুিজ্ত হজ্ি পোাঁে শবিোর নোমোজ 
সময় মত এবং বো-জোমো’ত আদোয় করো এবং লনয়লমত পলবত্র কুর’আন শতিোওয়োত করো অতেোবেেকীয়। 

 

হুযূর আকদোস বজ্িন শয, সকি পদোলিকোরীজ্দর তোজ্দর লনজ কোজ্জ উন্নলতর জনে মূি শপ্ররণো আল্লোহ্র সন্তুলষ্ট অজকন 
হওয়ো উলেত। 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন:  

“মসীহ্ মওউদ (আ.) একবোর বজ্িলিজ্িন শয, ‘যলদ তুলম আল্লোহ্ জ্ক  ুলে কজ্রো, শতোমোর উপর ক জ্নো সূযকোস্ত হজ্ব 
নো’। এর অেক এই শয শকোন বেলক্ত যলদ আল্লোহ্র সন্তুলষ্ট ও ননকিে অজকজ্ন লনজ্বলদত েোজ্কন, তজ্ব তোর উপর শয 
েেোজ্িঞ্জ বো শয সমসেোই আসুক নো শকন, তো লতলন অলতক্রম করজ্বন এবং লতলন িিে করজ্বন শয তোর উপর 
শ োদো তো’িোর অনুগ্রহরোলজ অবোলরত িোরোয় বলষকত হজ্ত েোকজ্ব।” 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) আজ্রো বজ্িন: 

“আল্লোহ্ তো’িোর সোজ্ে একলি বেলক্তগত বন্ধন রেনো করো হজ্িো শসই শসোনোিী েোলব যো আপনোজ্ক আহমদীয়ো মুসলিম 
জোমো’শত আপনোর দোলয়ত্বসমূহ পোিজ্ন এবং আপনোর জীবজ্নর অনেোনে সকি শিজ্ত্র সমৃলদ্ধর দরজো  ুজ্ি লদজ্ব।” 

এরপর হুযূর আকদোস এ লবষজ্য় আজ্িোকপোত কজ্রন শয মজলিস শ োদ্দোমুি আহমদীয়োর দোলয়ত্ব হি ল িো ত বেবস্থোর 
সুরিো করো। 

 



 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“আপনোজ্দরজ্ক অনুিোবন করজ্ত হজ্ব শয, মজলিস শ োদ্দোমুি আহমদীয়োর মু ে উজ্দ্দেে ও কোজ আহমদীয়ো ল িো ত 
বেবস্থোর সংরিণ ও প্রলতরিোর জনে প্রেম সোলরজ্ত দিোয়মোন েোকো। এর সজ্বকোত্তম উপোয় হি যুগ িী োর লনজ্দকেোবিী 
শেোনো এবং এর উপর আমি করো এবং সদো সবকদো এবং সকি অবস্থোয় ল িো জ্তর প্রলত সমূ্পণকিোজ্ব লবশ্বস্ত ও 
অনুগত েোকো।”  

তোাঁর িোষজ্ণর শেষ প্রোজ্ন্ত হুযূর আকদোস বজ্িন শয, আহমদীয়ো মুসলিম জোমো’শতর স িতো ও বেেকতো এর একতোর 
উপর লনিকর কজ্র।  

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“একতোবদ্ধ হজ্ত হজ্ি আমোজ্দরজ্ক স্বয়ং আল্লোহ্ তো’িো শয মোিেম লেল জ্য়জ্িন তোর অনুসরণ করজ্ত হজ্ব আর এই 
যুজ্গ লতলন আহমদীয়ো শ িো জ্তর বেবস্থোপনো প্রলতষ্ঠো কজ্রজ্িন শসই আিেোলত্মক রজু্জ লহজ্সজ্ব যো আমোজ্দরজ্ক এক 
বোাঁিজ্ন শবাঁজ্ি রোজ্ ।” 

 

হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) আজ্রো বজ্িন: 

“হজ্ত পোজ্র শয, আমরো েেোজ্িজ্ঞ্জর মুজ্ োমুল  হব, শেোজ্কর মুজ্ োমুল  হব, বো লবজ্রোলিতো ও লনপীডজ্নর মুজ্ োমুল  হব - 
লকন্তু লনলশ্চন্ত েোকুন শয, আমরো যলদ ল িো জ্তর িোয়োয় েোলক, সকি পরীিো ও লবপদ শকজ্ি যোজ্ব, আর এর স্থজ্ি, 
লনলশ্চতিোজ্ব বড বড শুি সংবোদ ও লেরন্তন সমৃলদ্ধ উৎসোলরত হজ্ব।” 

 



 

তোাঁর িোষণ শেষ করজ্ত লগজ্য় হযরত লমযকো মসরূর আহমদ (আই.) বজ্িন: 

“আলম আেো কলর এবং প্রতেোেো রোল  শয, আমোর বক্তবে শেোনোর পর আপনোরো লনজ্জজ্দর মজলিজ্স (জ্ োদ্দোমুি 
আহমদীয়োর স্থোনীয় েো োয়) ল জ্র যোজ্বন আপনোজ্দর দোলয়ত্ব পোিজ্ন আজ্রো শবলে দৃঢ় প্রতেয় এর সোজ্ে এবং 
আপনোজ্দর মজলিজ্সর সদসেজ্দরজ্ক আপনোরো এ োজ্ন যো লেজ্ জ্িন তো অনুসরণ করজ্ত বিোর আজ্গ আপনোরো প্রেজ্ম 
লনজ্জজ্দর মজ্িে শসই লবষয়গুজ্িো অবিবজ্ন সজ্েষ্ট হজ্বন। কোজ্য়দ লহজ্সজ্ব আপনোর লকয়োদজ্তর শ োদ্দোম ও আত োি 
আপনোর সোজ্ে সম্মোজ্নর আেরণ করজ্ত পোজ্র, লকন্তু আলম প্রতেোেো রোল  এবং শদোয়ো কলর শয তোজ্দর এই শ্রদ্ধোজ্বোি 
শযন শকবি দোলয়ত্ব বো বোিেবোিকতোর কোরজ্ণ নো হজ্য় তোজ্দর হৃদয় শেজ্ক উৎসোলরত হয়।” 

 

 

এর পূজ্বক সমজ্বত যুবকজ্দর শনতৃত্ব ও প্রেোসন পলরেোিনোর দিতোসমূহ গঠজ্নর এবং ল িো জ্ত আহমদীয়োর সোজ্ে 
সমৃ্পক্ত েোকোর গুরুত্ব অনুিোবজ্নর জনে লবলিন্ন কমকেোিো পলরেোলিত হয়।  

হুযূর আকদোস পলরেোলিত শদোয়োর মোিেজ্ম অনুষ্ঠোনলি সমোপ্ত হয়।  

 


