
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১১ অক্টোির ২০২১ 

 

ঈমোক্ োদ্দীপক ভোষক্ের মধ্য বিক্ে প্রেষ হক্ ো জ সো সো ো ো জোমমোব  ২০২১ 

  

৯ অক্টোির ২০২১, এক ঈমোক্ োদ্দীপক ভোষক্ের মধ্য বিক্ে আহমিীেো মুসব ম জোমো’ত জোমমোব র ৪৫তম িোবষমক 
সক্ে   (জ সো সো ো ো) সমোি কক্র  আহমিীেো মুসব ম জোমো’প্রতর বিশ্ব-েধ্ো  ও পঞ্চম খ ীফোতু  মসীহ্  হযরত 
বমযমো মসরূর আহমি (আই.)। 

হুযূর আকিোস বি ক্ফোক্ডমর ইস োমোক্ি অিবিত মসরূর হ  প্রেক্ক ভোরু্মেোব  (অ  োইক্ ) অবধ্ক্িেক্ র সভোপবতত্ব 
কক্র , আর ৮,০০০ এর অবধ্ক মো ুষ জোমমোব র মো হোইক্মর মোই-মোকমক্ি অ ুবিত িুই বিক্ র জ সো সো ো োে 
প্রযোগিো  কক্র । প্রকোবভড-১৯ এর কোরক্ে অংেগ্রহে এিোর সীমোিদ্ধ করো হে এিং পূিমিতমী িছরগুক্ োর তু  োে 
অক্ ক কু্ষদ্রতর পবরসক্র এিোর জ সো সো ো ো অ ুবিত হে। তক্ি জোমমোব  এিং অ যত্র হক্ত যোরো অংেগ্রহে করক্ত 
পোক্র  ব  তোরোও হুযূর আকিোক্সর ঈমোক্ োদ্দীপক সমোপ ী ভোষে সরোসবর প্রেো োর সুক্যোগ  োভ কক্র । 

ভোষক্ে, হুযূর আকিোস ‘তোক্ওেো’ (ধ্মমভীরুতো) অি ম্বক্ র অপবরসীম গুরুত্ব সম্পক্কম বিস্তোবরত আক্ োর্ ো কক্র  এিং 
প্রয-সক  ইস োমী বেক্ষোর অ ুেী   তোক্ওেো অি ম্বক্ র পূিমেতম প্রসগুক্ োর িেম ো কক্র । 

হুযূর আকিোস তোাঁর ভোষক্ের শুরুক্ত উক্েখ কক্র  প্রয, জ সো সো ো োর উক্দ্দেয আমোক্ির ভুক্  যোওেো উবর্ত  ে, 
প্রযখোক্  আহমিী মুস মো রো আধ্যোবিক সংক্েোধ্ক্ র উক্দ্দক্েয একবত্রত হক্ে েোক্ক । 

জ সোর মূ  উক্দ্দেয হক্ ো আধ্যোবিকতো িৃবদ্ধ করো, এ বিষেবির ওপর আক্ োকপোত কক্র হযরত বমযমো মসরূর আহমি 
(আই.) িক্  : 

“জ সোর উক্দ্দেয হক্ ো আধ্যোবিক পবরক্িক্ে সমে কোিোক্ োর মোধ্যক্ম অংেগ্রহেকোরীক্ির মক্ধ্য তোক্ওেো িৃবদ্ধ করো। 
যবি তো  ো হে, তোহক্  জ সোর আক্েোজ  একবি ব রেমক েেোস। যখ  জ সো সো ো ো অ ুবিত হে এিং প্রকউ 



 

একবি ধ্মমীে ও আধ্যোবিক পবরক্িক্ে সমে কোিোে, ভোই-প্রিো ক্ির সোক্ে প্রিখো কক্র এিং ভোক্ ো ও ধ্োবমমক ভোি ো 
বিব মে কক্র, তখ  এবি একবি আধ্যোবিক ও ধ্মমীে  িজীি  সৃবি কক্র। আবম আেোিোিী প্রয, এই িছর জোমমোব র 
জ সো, যো প্রকি মোত্র িুই বিক্ র জ য বছ , এই উক্দ্দেযগুক্ ো পূরক্ে অবতিোবহত করো হক্েক্ছ।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) আক্রো িক্  : 

“সক  জোমমো  আহমিী মুস মো  যোরো জ সো সো ো োে অংে ব ক্েক্ছ , তো জ সোগোক্হ এক্স অংেগ্রহে কক্র েোকু  
অেিো ব জ িোব়ি প্রেক্ক অ ুিো মো ো শুক্  েোকু , তোরো আগোমী িছক্রর জ য জ সো সো ো ো প্রেক্ক আধ্যোবিক খোিয 
 োভ কক্রক্ছ । এখ  েক্তযক আহমিী মুস মোক্ র িোবেত্ব এই আধ্যোবিক খোিযক্ক গ্রহে করো এিং এক্ক তোক্ির 
জীিক্ র একবি িোেী বিবেিয বহক্সক্ি গক়্ি প্রতো ো। এইভোক্ি, েক্তযক্করই এই কেো মোেোে প্ররক্খ তোক্ির জীি  
কোিোক্ োর প্রর্িো করো উবর্ত। অ যেোে, আমরো ি ক্ত পোরক্িো  ো প্রয, আমরো প্রযসি উক্দ্দক্েয জ সো সো ো োক্ত অংে 
ব ক্েবছ, প্রসগুক্ ো অজমক্ র জ য আমরো প্রর্িো করবছ।” 

পবিত্র কুরআ  এিং মহো িী হযরত মুহোেি (সো.)-এর বেক্ষোর আক্ োক্ক তোকওেো অি ম্বক্ র গুরুত্ব ও েতমোি ী 
মসীহ্  মওউি (আ.) প্রযভোক্ি িযোখযো কক্রক্ছ , হুযূর আকিোস তোর িেম ো কক্র । 

বিষেবির গুরুত্ব তুক্  ধ্ক্র, হুযূর আকিোস িক্   প্রয, মসীহ্  মওউি (আ.) এক কবিতোর পঙবিক্ত ব ক্খক্ছ : 

“েক্তযক প্র ক কক্মমর মূ  তোক্ ওেো।” 

এ সমে মসীহ্  মওউি (আ.)-এর ওপর এর পরিতমী পঙবি প্রখোিো তো’ ো স্বেং ই হোমক্যোক্গ অিতীেম কক্র  এই 
ভোষোে: 

“যবি এই মূ  বিক েোক্ক, তক্ি সি বিক েোকক্ ো।” 

 



 

 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“অতএি, আমরো, যোরো েবতশ্রুত মসীহ্  (আ.)-এর িেআত গ্রহক্ের িোবি কক্র েোবক, যবি সবতযকোর অক্েম আমরো 
আমোক্ির অঙ্গীকোর পো   করক্ত র্োই, তোহক্  আমোক্ির হৃিক্ের মক্ধ্য (তোক্ ওেোর) এই মূ  প্ররোপে করক্ত হক্ি, 
যোক্ত আমোক্ির েবতবি কোজ তোক্ ওেোর বমবি ফ  িহ  কক্র। অ যেোে, আমোক্ির িোবি অন্তসোরেূ য।” 

হুযূর আকিোস উক্েখ কক্র  প্রয, যোরো তোক্ ওেোে উন্নবত করক্ত র্ো  তোক্ির অিেযই প্রখোিো তো’ োর ইিোিক্ত উৎকষম 
অজম  করক্ত হক্ি এিং তোক্ির স্রিোর অবধ্কোর আিোে করক্ত হক্ি; অ যেোে, এম  বকছু প্র ই যো মো ুষক্ক পশু প্রেক্ক 
আ োিো কক্র, যোরো খোে, পো  কক্র এিং ঘুমোে, বকন্তু আেোহ্  তো’ োর ইিোিত কক্র  ো। 

মসীহ্  মওউি (আ.)-প্রক উদৃ্ধত কক্র হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“প্রতোমোক্ির জ য এিো প্রিোঝোর ভীষে েক্েোজ  আক্ছ প্রয, প্রখোিো তো’ োর প্রতোমোক্ক সৃবির উক্দ্দেয এই প্রয, তুবম প্রয  
তোাঁর উপোস ো করক্ত পোক্রো এিং তোাঁর েবত একব ি হক্ত পোক্রো এিং পৃবেিী প্রয  প্রতোমোর েোেবমক  ক্ষয  ো হে। 
আবম িোর িোর ি বছ, কোরে, আমোর িৃবিক্ত এিোই প্রসই উক্দ্দেয যোর জ য মো ুষ পৃবেিীক্ত এক্সক্ছ এিং এবিই প্রসই 
কোজ যোর প্রেক্ক মো ুষ অক্ ক িূক্র সক্র প্রগক্ছ। ... প্রতোমোর েবতবি পিক্ক্ষক্পর িযোপোক্র সতকম েোক্কো, প্রয  প্রতোমোর 
উক্দ্দেয প্রখোিো তো’ োর সন্তুবি অজম  করো হে এিং প্রয  প্রখোিো তো’ োর ইচ্ছো প্রেক্ক িূক্র সক্র বগক্ে তুবম ব ক্জর  ক্ষয 
এিং কোম ো-িোস োক্ক অগ্রোবধ্কোর  ো িোও।” 

 



 

 
মসীহ্  মওউি (আ.)-এর উদৃ্ধবতর আক্ োক্ক হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“আমোক্ির েক্তযক্করই আমোক্ির সৃবির উক্দ্দেয িুঝক্ত হক্ি এিং আেোহ্  তো’ োর অবধ্কোর আিোক্ের প্রর্িো করক্ত 
হক্ি। ব ক্জর ইিোিক্তর প্রহফোজত করু । ইউক্রোপ এিং উন্নত প্রিেগুক্ োক্ত আমরো প্রয আরোম-আক্েে  োভ কক্রবছ, 
তো প্রয  আমোক্ির সৃবির উক্দ্দেয প্রেক্ক আমোক্িরক্ক উিোসী   ো কক্র। প্রখোিো  ো করু , যবি এম  ঘিক্ত েোক্ক, 
তোহক্  আমরো মসীহ্ মওউি (আ.)-এর িেআক্তর অঙ্গীকোক্রর অবধ্কোর রক্ষো কবর ব ।” 

সবতযকোক্রর েেোবন্ত ও সোচ্ছন্দ্য পোবেমি বিষেোবির মক্ধ্য  ে, িরং তোক্ ওেো অি ম্বক্ র মক্ধ্য ব বহত — এই কেোর 
ওপর আক্ োকপোত কক্র হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) মসীহ্  মওউি (আ.)-প্রক উদৃ্ধত কক্র িক্  : 

“একজ  িযবির সিক্র্ক্ে ি়ি আকঙ্ক্ষো সুখ ও েোবন্ত  োভ করো এিং এর জ য, আেোহ্  তো’ ো একবিই মোত্র পে 
বতবর কক্রক্ছ , যো হ  তোক্ ওেোর পে এিং এবি পবিত্র কুরআক্ র পে, অেিো অ য কেোে এর  োম ‘বসরোতো  
মুস্তোকীম’ (সবিক িো সর -সুিৃ  পে)। কোক্রো মক্  করো উবর্ত  ে প্রয, অবিশ্বোসীরো সম্পক্ির অবধ্কোরী  ে — িরং 
েকৃতপক্ক্ষ তোরো অ যক্ির প্রর্ক্ে প্রিবে সম্পক্ির অবধ্কোরী হক্ে েোক্ক। তোরো তোক্ির প্রভোগ-বি োক্স মগ্ন েোক্ক। আবম 
প্রতোমোক্ক সতয ি বছ প্রয, তোক্িরক্ক পৃবেিীর প্রর্োক্খ, ব রেমক িস্তুিোিী এিং ভোসোভোসো িৃবির অবধ্কোরী মো ুক্ষর প্রর্োক্খ 
সুখী িক্  মক্  হে, বকন্তু েকৃত অক্েম তোরো এক িুুঃখ-যোত োে আক্রোন্ত। প্রতোমরো তোক্ির প্রর্হোরো প্রিক্খ েোক্কো, বকন্তু 
আমোর িৃবি তোক্ির হৃিক্ের ওপর রক্েক্ছ। তোরো এক অবগ্ন, বেক  এিং প্রিব়িক্ত ধ্রো পক়্িক্ছ। ... তোক্ির মক্ধ্য এক 
আগু  রক্েক্ছ যো ক্রমোগত জ্ব ক্ছ; যবি তোরো সম্পি হোরোে িো তোক্ির পবরকল্প োে িযেম হে, তোরো িুুঃক্খ কোতর হক্ে 
পক়্ি এিং এম  মোত্রোে পযুমিস্ত হে প্রয, তোরো মোক্ঝ মোক্ঝ প্রভক্ঙ পক়্ি এিং তোক্ির মোেো খোরোপ হক্ে যোে।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) মসীহ্  মওউি (আ.)-প্রক আক্রো উদৃ্ধত কক্র , বযব  িক্  : 

“প্রযম  একজ  মিযপ এক্কর পর এক মক্ির গ্লোক্সর জ য আকোঙ্ক্ষো কক্র এিং আরও প্রিবে আকোঙ্ক্ষো করক্ত েোক্ক 
এিং তোর অন্তক্র আরও প্রিবের জ য িুুঃখ েোক্ক, বিক প্রতমব  এক িস্তুিোিী িযবির অিিো, প্রয ব ক্জও এক আগুক্ র 
মক্ধ্য ধ্রো পক়্ি। তোর আকোঙ্ক্ষোর আগু  এক মুহূক্তমর জ যও ব ভোক্ ো যোে  ো ... প্রযখোক্  একজ  প্রখোিোভীরু িযবি 
একবি জ্বরোজীেম কুিীক্র িসিোস কক্রও সবতযকোক্রর সুখ  োভ করক্ত পোক্র, প্রসখোক্  িস্তুিোিী িযবি এক মহোেোসোক্ি 
িসিোস করক্ ও তো  োভ করক্ত পোক্র  ো।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“এইভোক্ি, আমোক্ির েবতবিক্ র প্র  ক্িক্  আমরো কী কবর এিং কীভোক্ি কবর তো আমোক্ির সততোর সোক্ে মূ যোে  
করক্ত হক্ি — আমোক্ির কেো ি োর সমে এিং ব ক্জক্ক েকোে করোর সমে, অ য প্র োকক্ির সোক্ে আমোক্ির মত 
বিব মক্ের প্রক্ষক্ত্র, িযিসোে আমোক্ির বমেবিেোে িো কক্েোপকেক্  আমরো প্রকম ? আমরো যবি আমোক্ির বজহ্বোর 



 

অপিযিহোর কবর তোহক্  আমরো ইস োম এিং তোক্ ওেোর বেক্ষো প্রেক্ক আরও িূক্র সক্র যোবচ্ছ। আেোহ্ তো’ োর 
অবধ্কোর আিোক্ের পোেোপোবে আমোক্ির এক্ক অপক্রর অবধ্কোর কী এিং কতিুকু আমরো তো আিোে করবছ তোও 
ব বিত করক্ত হক্ি।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) আক্রো িক্  : 

“আমোক্ির প্রিখক্ত হক্ি প্রয, আমরো এক্ক অপক্রর সোক্ে কতিুকু প্রসৌহোিময এিং সম্প্রীবতক্ত িোস কবর এিং কত িূর 
পযমন্ত আমরো অহংকোর প্রেক্ক বিরত েোকোর প্রর্িো করবছ? আমরো কতিুকু  ম্রতোর পে অি ম্ব  করবছ এিং কতিুকু 
আমরো আমোক্ির অঙ্গীকরসমূহ পূরক্ের প্রর্িো করবছ? আমরো সতয েবতিোর জ য কী করবছ — কোরে, সক্তযর েবতিোই 
প্রসই বিষে যো আমোক্িরক্ক বের ক (আেোহ্ র সোক্ে অংেীিোর করো) প্রেক্ক পবিত্র করক্ত পোক্র। আমোক্ির সন্তো ক্ির 
এিং আমোক্ির ভবিষযত েজন্মক্ক সুরবক্ষত করোর জ য আমোক্ির েক্র্িো কী কী, যোক্ত তোক্ির মক্ধ্য তোক্ ওেো বিরোজ 
কক্র এিং তোরোও এম  হে প্রয, তোরো সিমেবিমো  আেোহ্ র আক্িে অ ুসোক্র তোক্ির জীি  যোপক্ র প্রর্িো কক্র।” 

হুযূর আকিোস িযোখযো কক্র িক্   প্রয, একজ  বিশ্বোসীর ব বতকতো এিং র্বরত্র এত উাঁরু্ হওেো উবর্ত প্রয, প্রসগুক্ োর 
কোরক্ে তোক্ক সমোক্জ প্রয  সহক্জই বর্বিত করো যোে। 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“আমোক্ির েবতবি েব্দ এিং কমম এম  হওেো উবর্ত যো আমোক্ির সবিক পক্ে রোক্খ। এক্ক অপক্রর েবত আমোক্ির 
পোরস্পবরক ভো িোসো এম  হওেো উবর্ত যো আমোক্িরক্ক সবতযকোক্রর বিশ্বোসী বহক্সক্ি অ য সকক্ র প্রেক্ক পৃেক 
কক্র। আমোক্ির পোবরিোবরক সমসযো প্রেক্ক শুরু কক্র সমোক্জ আমোক্ির সোধ্োরেভোক্ি প্রয-সক  সম্পকম রক্েক্ছ, 
প্রসগুক্ োর মক্ধ্য আমোক্ির সিক্র্ক্ে ভো  উিোহরে িোপ  করো উবর্ত এিং এই পোেমকয স্পি হওেো উবর্ত। অ যেোে 
িোব়িক্ত এিং সমোক্জ েোবন্ত ও স্ববস্ত েবতবিত হক্ত পোক্র  ো।” 

তোাঁর ভোষক্ে, হুযূর আকিোস ব বতক স্খ ক্ র প্রিে কক্েকবি প্রক্ষক্ত্রর ওপর আক্ োকপোত কক্র প্রসসক্ির বিষক্ে 
পেেিেম  কক্র । 

বিক্েষ কক্র কুধ্োরেোর পোপ সম্পক্কম কেো ি ক্ত বগক্ে, হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“আেোহ্  তো’ ো অক্ যর সম্পক্কম কুধ্োরেো প্রপোষে করোক্ক মহোপোপ িক্  প্রঘোষেো কক্রক্ছ ; কোরে, এর ফক্  সমোক্জর 
েোবন্ত ও সম্প্রীবত  ি হক্ে যোে। এ কোরক্েই মহো িী (সো.) িক্ ক্ছ  প্রয, ‘অক্ যর সম্পক্কম খোরোপ বর্ন্তো করো প্রেক্ক 
বিরত েোক্কো; কোরে, এবি একবি ি়ি ধ্রক্ র পোপ।’… যবি প্রকউ এ বিষক্ে বর্ন্তো কক্র  তক্ি প্রিখক্ি  প্রয, অক্ যর 
সম্পক্কম খোরোপ বর্ন্তোভোি োর ফ স্বরূপ েোেেই বিক্েক্ষর সৃবি হে।” 

হুযূর আকিোস িযোখযো কক্র িক্   প্রয, প্রকো  িযবির পক্ক্ষ জীিক্  েেতো ী েভোক্ির ক্রমোগত আক্রমে প্রেক্ক ব ক্জক্ক 
রক্ষো করোর একমোত্র উপোে হ  প্রখোিো তো’ োর বিক্ক আন্তবরকভোক্ি েতযোিতম  করো এিং আেোহ্ র ব ক্িমেোি ী 
অ ুযোেী পবরপূেমভোক্ি জীি  যোপক্ র প্রর্িো করো। 

এ বিষেবির বিেি িযোখযো বিক্ে হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“আেোহ্ তো’ োর িোন্দ্ো হওেোর অেম কী? এর অেম এই প্রয, প্রকউ প্রয  েকৃত অক্েম ‘ইিোিুর রহমো ’ (পরম করুেোমে 
প্রখোিোর ইিোিতকোরী) হক্ে যোে। প্রখোিো তো’ োর এক েকৃত িোন্দ্োক্ক এম  একজ  হক্ত হে, বযব  প্রকি  প্রখোিো 
তো’ োর অবধ্কোরই আিোে কক্র   ো, িরং তোাঁর আক্িে-ব ক্ষধ্ পো   করোর পোেোপোবে, তোাঁর সৃবির অবধ্কোরও আিোে 
কক্র । েকৃতপক্ক্ষ, যখ  একজ  িযবি প্রখোিো তো’ োর েকৃত িোস হওেোর প্রর্িো কক্র , তখ  তোর েোরো প্রকো  পোপ 
সংঘবিত হক্ত পোক্র  ো ...” 

 



 

 
অক্ যর অবধ্কোর রক্ষোর বিষেবিক্ত বিক্েষ গুরুত্ব বিক্ে, হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“আমোক্িরক্ক ব ক্জক্ির অন্তক্রর গভীক্রর মূ যোে  করক্ত হক্ি। সবতযই বক তোক্ওেো আমোক্ির অন্তক্র বিরোজ কক্র? 
 োবক এিো প্রকি  এক প্রমৌবখক িোবি? যবি আমোক্ির অন্তক্র অ যক্ির জ য বিক্ির্ ো ও শ্রদ্ধোক্িোধ্  ো েোক্ক আর 
অক্ যর অবধ্কোর রক্ষোর বিষক্ে আমরো িযোকু   ো হই, তোহক্  আমোক্ির হৃিে েকৃতপক্ক্ষ তোক্ওেো প্রেক্ক িবঞ্চত। 
যবিও িো আমরো  ক্ষ  ক্ষ িোর  োমোয ও ইিোিক্তর আম  কক্র েোবক, বকন্তু যবি এই বিষেগুক্ ো (অক্ যর েবত 
যত্নেী  ও ভোক্ োিোসোপূেম হওেো) আমোক্ির হৃিক্ে  ো েোক্ক, তক্ি আমরো আেোহ্  তো’ োর িৃবিক্ত েকৃত অক্েম ‘মুত্তোকী’ 
(প্রখোিোভীরু) িক্  বিক্িবর্ত হক্ত পোবর  ো।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) আক্রো িক্  : 

“আমোক্িরক্ক আমোক্ির অন্তরগুক্ োর গভীক্রর অিিো পযমোক্ োর্ ো করক্ত হক্ি এিং েশ্ন করক্ত হক্ি এর গহীক্  কী 
রক্েক্ছ? এগুক্ োক্ত বক আেোহ্  তো’ োর ভে ও সেো  রক্েক্ছ,  োবক এগুক্ ো পোবেমি কোম ো-িোস ো এিং প্রসগুক্ োক্ক 
প্রয-প্রকোক্ ো অ যোে পদ্ধবতক্ত অজম  করোর আকোঙ্ক্ষোে পবরপূেম? যবি আমোক্ির হৃিেসমূহ সমূ্পেমভোক্ি পবিত্র  ো হে, 
আর আমরো, ব ক্জক্িরক্ক অ যক্ির প্রর্ক্ে উত্তম বিক্ির্ ো করো সক্েও, যবি তোক্ির অবধ্কোর রক্ষো কবর, তোহক্  আমরো 
তোক্ওেো প্রেক্ক িহু িূক্র, আর এর পবরেোম এই প্রয, সমোক্জর েোবন্ত বি ি হক্ে যোক্ি।” 

অহংকোক্রর প্রিোষ সম্পক্কম কেো ি ক্ত বগক্ে, হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“অহংকোর এক মোরোিক িযোবধ্ যো প্রেক্ক েক্তযক্কর ব ক্জক্ক সুরক্ষো করোর জ য েক্র্িো গ্রহে করো উবর্ত। যবি 
আমরো কোক্রো মোক্ঝ অহংকোক্রর কোরেসমূহ খুাঁবজ, এর মক্ধ্য ি়ি একবি কোরে হক্ ো গিম। ব ক্জক্ক ি়ি মক্  করো, িো 
ব ক্জর জোতীেতোক্ক, িো ব ক্জর সম্পিক্ক, িো ব ক্জর প্রমধ্োক্ক, িো ব ক্জর সন্তো োবির সংখযো িো তোক্ির প্রমধ্োগত 
প্রযোগযতোক্ক, এিং এমব  আক্রো অক্ ক বকছু। গক্িমর এই প্রর্ত ো অহংকোর এিং ব ক্জক্ক অ যক্ির প্রর্ক্ে ি়ি মক্  
করোর িীজ িপ  কক্র, এ সক্েও প্রয, এগুক্ োর প্রকো িোই মো ুক্ষর জ য আেোহ্  তো’ োর প্রর্োক্খ গিম করোর মক্তো 
প্রকোক্ ো বিষে  ে, আর  ো কোক্রো মযমোিো ব ধ্মোরক্ের জ য এগুক্ ো প্রকো  মোপকোবি। আেোহ্  তো’ ো িক্   প্রয, ‘ব িেই 
আেোহ্ র প্রর্োক্খ প্রতোমোক্ির মক্ধ্য প্রসই িযবি সিক্র্ক্ে সেোব ত, প্রয প্রতোমোক্ির মক্ধ্য সিক্র্ক্ে প্রিবে তোক্ওেোর 
অবধ্কোরী’। সুতরোং, প্রখোিো তো’ োর প্রর্োক্খ এই সক  পোবেমি বিষেোবি সেোক্ র মোপকোবি  ে। সুতরোং, যবি এগুক্ ো 
সেোক্ র মোপকোবি  ো হক্ে েোক্ক, তোহক্  এগুক্ ো ব ক্ে গিম করোর কী আক্ছ?” 



 

 

হুযূর আকিোস উক্েখ কক্র  প্রয, প্রখোিো তো’ োর প্রর্োক্খ প্রকি  তোক্ ওেোই সেোক্ র মোপকোবি। 

মো ুক্ষর মক্ধ্য বিিযমো  অন্তব মবহত িুিম তোর ওপর আক্ োকপোত কক্র, হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“যখ  েোকৃবতক িুক্যমোগসমূহ সংঘবিত হে, তখ  মো ুষ বক তোর সোক্ে পোেো বিক্ে পোক্র? যোরো অ য সমে অহংকোর 
েকোে কক্র, প্রসই সমক্ে তোরো িযেোে আক্রোন্ত িো কক্ি ব পবতত প্রছোট্ট বেশুর  যোে কোাঁপক্ত েোক্ক এিং কোাঁিক্ত 
েোক্ক। সোম্প্রবতককোক্ , জোমমোব র বকছু অংে ি যোে বিধ্বস্ত হক্েবছ । আবম অক্ ক মো ুষক্ক প্রিব বভেক্  প্রিক্খবছ 
যোরো িোহযত েবিেো ী এিং স্বোিযিো  বছক্  , এিং যোরো বিশ্বোস করক্ত  প্রয তোরো অসোধ্োরে ব রোপত্তো ও স্বোচ্ছক্ন্দ্যর 
মক্ধ্য িোস করক্ছ , আর প্রকো  বকছুই তোক্ির প্রকোক্ ো ক্ষবত করক্ত পোরক্ি  ো। এ সক  মো ুষক্ক আেোহ্  তো’ ো 
প্রিবখক্েক্ছ  প্রয, বতব ই েকৃত েবির উৎস। প্রসই মো ুষগুক্ ো যোরো একসমে অক্ যর খোিোর প্রযোগোক্ োর ক্ষমতো 
রোখক্ত , তোক্িরক্কই এক িুকক্রো পোউরুবির জ য সোবরিদ্ধ হক্ে হোত পোতক্ত প্রিখো প্রগক্ছ। সুতরোং, তোক্ির 
অহংকোক্রর কীইিো আক্ছ? … েক্তযক আহমিী মুস মোক্ র সিমিো আেোহ্  তো’ োর এ ব ক্িমে মক্  রোখো উবর্ত প্রয, 
তোক্িরক্ক অিেযই ব ক্জক্ির মোক্ঝ বি ে েবতিো করক্ত হক্ি, আর আেোহ্  তো’ ো িক্   প্রয, এম  করোর মোধ্যক্ম 
আপ োরো তোাঁর ভোক্ োিোসো  োভ করক্ি ।” 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) আক্রো িক্  : 

“একজ  েকৃত বিশ্বোসী বতব ই, বযব  অতীি বি েী এিং এ বি েভোি তোক্ক িৃ তোর সোক্ে তোক্ ওেোর ওপর েবতবিত 
কক্র। এম  হৃিেসমূহ, প্রযগুক্ ো তোক্ ওেোর ধ্োরক, প্রসগুক্ োই প্রসই সমস্ত হৃিে যোরো ব ক্জক্িরক্ক এিং তোক্ির 
ভবিষযৎ েজন্মক্ক রক্ষো করক্ত সক্ষম এিং তোরো সমোক্জ েোবন্ত েবতিো কক্র েোক্ক ।” 

হুযূর আকিোস আক্রো উক্েখ কক্র  প্রয, তোক্ ওেো  োক্ভর আক্রকবি েতম হক্ ো ব ক্জর অঙ্গীকোর পূরে করো, যোর মক্ধ্য 
প্রসই িেআক্তর অঙ্গীকোর পূরেও অন্তভুমি যো আহমিী মুস মো গে হযরত মসীহ্  মওউি (আ.) এর হোক্ত কক্রক্ছ । 

হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 

“িেআক্তর অঙ্গীকোর প্রকো  সোধ্োরে অঙ্গীকোর  ে … যবি আমরো িেআক্তর িোবি পূরে করক্ত পোবর, তোহক্  সক্ন্দ্হ 
প্র ই প্রয, আমরো েীঘ্রই পৃবেিীক্ত এক মহো  বিপ্লি েতযক্ষ করক্িো।” 

আহমিী মুস মো ক্িরক্ক ব ক্জক্ির মোক্ঝ এক িোেী আধ্যোবিক সংক্েোধ্  সোধ্ক্ র আহ্বো  জোব ক্ে, হযরত বমযমো 
মসরূর আহমি (আই.) িক্  : 



 

 

“আজ এখো  প্রেক্ক বিিোে ব  , এই েপক্ের সোক্ে প্রয, আপ োরো ব ক্জক্ির িেআক্তর অঙ্গীকোর পূরক্ের জ য 
যেোসোধ্য প্রর্িো করক্ি , তওিোর েকৃত িোবি পূরে কক্র তওিো করক্ি , আর ব ক্জরো আেোহ্ তো’ োর সোমক্  পবরপূেম 
আিব ক্িিক্ র সোক্ে অি ত হক্ি , প্রয  আমরোও তোক্ির মক্ধ্য গেয হক্ত পোবর যোরো েকৃত অক্েমই প্রখোিোতো’ োক্ক 
ভোক্ োিোক্স ।” 

তোাঁর ভোষক্ের সমোবি  ক্গ্ন, হযরত বমযমো মসরূর আহমি (আই.) প্রিোেো কক্র : 

“আেোহ্  তো’ ো আমোক্িরক্ক এই উচ্চস্তক্রর তোক্ ওেো অজমক্ র প্রতৌবফক িো  করু । আমোক্ির কেো প্রয  প্রকি  
মুক্খর িুব   ো হে; িরং বিশ্ব প্রয  সোক্ষয প্রিে প্রয, আহমিী মুস মো ক্ির কেো এিং কোক্জর মোক্ঝ পবরপূেম একোিতো 
রক্েক্ছ। বিশ্ব প্রয  প্রঘোষেো কক্র প্রয, আহমিীক্ির হৃিক্ে অ য সক  বিষক্ের উপর আেোহ্ র েোধ্ো য রক্েক্ছ, আর 
এরোই প্রসই সক  মো ুষ যোরো আেোহ্  তো’ োর আক্িে-ব ক্ষধ্ অ ুসরে কক্র র্ক্  । একবিক্ক, এ বিষেগুক্ ো প্রযম  
ইস োক্মর সতযতো এিং িোস্তিতোক্ক অক্ যর সোমক্  স্পি করক্ি, অপরপক্ক্ষ, এগুক্ োই আমোক্ির ঘরগুক্ োক্ত েোবন্ত ও 
প্রসৌহোিময েবতিো করক্ি, আর আমোক্ির ভবিষযৎ েজন্মসমূক্হর এিং তোক্ির পরকোক্ র সুরক্ষো করক্ি। আেোহ্  তো’ ো 
আমোক্িরক্ক হযরত মসীহ্  মওউি (আ.)-এর েতযোেো ও আকোঙ্ক্ষো অ ুযোেী েকৃত আহমিী হওেোর প্রতৌবফক িো  
করু ।”  

 


