
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২০ অক্টোির ২০২১ 

 

আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সক্ে ভোরু্ুয়োি সোক্ষোক্ের প্রসৌভোগ্য িোভ 
করক্িো কোেোডোয় ওয়োকক্ে েও পুরুষ সদসযিৃন্দ 

 

“সিুদো স্মরণ রোখক্ি প্রে, েক্েযক বিষক্য় আল্লোহ্  েো’িোর কোক্ে প্রদোয়ো করো এিং েোাঁরই কোক্ে বসজদোিেে 
হওয়ো এিং েোাঁর কোক্ে ক্ষমো ও সোহোেয র্োওয়ো েোড়ো আর প্রকোে পথ প্রেই।” 

— হেরে বমেোু মসরূর আহমদ (আই.) 

১৬ অক্টোির ২০২১, কোেোডোর মজবিস প্রখোদ্দোমুি আহমদীয়োর (১৫-৪০ িের িয়সী আহমদী েরুণ-েুিকক্দর অে-
সংগ্ঠে) ওয়োক ক্ে েও  ীক্মর প্রখোদ্দোম সদসযক্দর সক্ে এক ভোরু্ুয়োি (অেিোইে) সভো কক্রে আহমদীয়ো মুসবিম 
জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোে ও পঞ্চম খিীেোেুি মসীহ্  হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুেূর আকদোস (েুক্তরোক্জযর) বিিক্েোক্ডরু ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোেুোিয় প্রথক্ক এ সভোর সভোপবেত্ব কক্রে, আর েোয় 
৫০০ ওয়োক প্রে েও অন্টোবরও-র বমবসসগ্োক্ে অিবিে ইন্টোরেযোশেোি প্রসন্টোর প্রথক্ক প্রেোগ্দোে কক্রে। 

পবিত্র কুরআে প্রথক্ক প্রেিোওয়োেসহ বকেু আেুষ্ঠোবেকেোর পর ওয়োক্কবেে-এ-েও সদসযগ্ণ হুেূর আকদোক্সর কোক্ে 
ধমু ও সমসোমবয়ক বিষয়োবদ সম্পক্কু েোক্দর বিবভন্ন েশ্ন উপিোপক্ের সুক্েোগ্ পোে। 

িস্তুিোবদেো দ্বোরো গ্ভীরভোক্ি েভোবিে এক সমোক্জ ধক্মুর প্রসিোয় জীিে উৎসক্গ্ুর জেয সবঠক মে-মোেবসকেো কীভোক্ি 
গ্ক্ড় প্রেোিো প্রেক্ে পোক্র, এ বিষক্য় একজে হুেূর আকদোক্সর বদকবেক্দুশেো কোমেো কক্রে। 

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“েবদ ১৫ িের িয়ক্স েুবম প্রেোমোর (ওয়োক ক্ের) অেীকোর েিোয়ে/বেবিেকরণ কক্র থোক্কো, এিং এরপর আিোর ২১ 
িের িয়ক্স, েোহক্ি এখে এবি প্রেোমোর দোবয়ত্ব প্রেক্হেু েুবম িক্িে প্রে, ‘আমোর বপেো-মোেো প্রে বেক্িদে কক্রবেক্িে 
েো আবম স্বীকোর করবে এিং আবম আল্লোহ্  েো’িোর খোবেক্র আমোর জীিে উৎসগ্ু করক্ে েস্তুে আবে’, েখে প্রেোমোর 



 

মোক্ে প্রসই েবেজ্ঞো থোকো উবর্ে এিং প্রেোমোর বেজ দোবয়ত্ব সম্পক্ক ুঅিবহে হওয়ো উবর্ে। এই পৃবথিীক্ে প্রেখোক্ে 
িস্তুিোদী আকষণু র্োবরবদক্ক দৃশযমোে, এখোক্ে প্রেোমোক্ক প্রসগুক্িোর বিরুক্ে িড়োই করক্ে হক্ি। ওয়োক ক্ে েও বহক্সক্ি 
প্রেোমোর দোবয়ত্ব ইসিোক্মর িোণীর ের্োর, আল্লোহ্  েো’িোর িোণীর ের্োর, ইসিোম েথো পবিত্র কুরআক্ের বশক্ষোর ের্োর।” 

হুেূর আকদোস উক্ল্লখ কক্রে প্রে, আজক্কর এই েুক্গ্ িস্তুিোবদেোর বিরুক্ে এক আধযোবিক েুেক্ক্ষত্র বিদযমোে, আর 
েোই আহমদী মুসিমোে েরুণ েজন্মক্ক বেক্জক্দর জ্ঞোে এিং আধযোবেকেোয় অগ্রগ্বে সোধে কক্র এই েুক্ের জেয 
বেক্জক্দরক্ক েথোেথ অক্ে সবিে করক্ে হক্ি। 

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“প্রেোমরো এক আধযোবিক রণক্ক্ষক্ত্র অিিোে করক্েো। এখে প্রেোমোক্দরক্কই বসেোন্ত বেক্ে হক্ি প্রেোমরো প্রেোমোক্দর 
শত্রুর (িস্তুিোবদেোর) বিরুক্ে িড়োই করক্ি েোবক প্রেোমরো প্রেোমোক্দর শত্রু-দক্িই প্রেোগ্ বদক্ি। এজেয, েথম বিষয় এই 
প্রে, প্রেোমোক্দরক্ক প্রেোমোক্দর দদবেক পোাঁর্ প্রিিোর েোমোে পড়ক্ে হক্ি, আল্লোহ্ র বদকবেক্দশুেো এিং সোহোেয র্োইক্ে হক্ি 
প্রেে আল্লোহ্  প্রেোমোক্দরক্ক প্রেোমোক্দর ওয়োকক্ে েও-এর অেীকোর রক্ষো করক্ে সোহোেয কক্রে। বদ্বেীয়ে, পবিত্র 
কুরআে পোঠ কক্রো, এিং পবিত্র কুরআক্ে আমোক্দর জেয িবণেু বদকবেক্দশুেো এিং আক্দশ-বেক্ষধ সম্পক্কু অিবহে 
হও। … উপরন্তু, প্রেোমোক্দর উবর্ে মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর িই পড়ো এিং কীভোক্ি জীিে েোপে করক্ে হক্ি এ 
সম্পক্ক ু েোর বদক-বেক্দশুেো অেুসরণ করো। এর পোশোপোবশ খিীেোেুি মসীক্হর খুেিো, িকৃ্তেো, আক্িোর্েো এিং 
ভোষণসমূহ প্রশোক্েো। আক্রো প্রিবশ দৃঢ়েবেজ্ঞ এিং প্রেোমোর ঈমোক্ে এিং প্রেোমোর অেীকোক্র শবক্তশোিী করক্ে সোহোেয 
করক্ি। … সুেরোং, প্রেভোক্ি আবম িক্িবে, আল্লোহ্  েো’িোর কোক্ে প্রদোয়ো কক্রো, পবিত্র কুরআে পক্ড়ো, পবিত্র কুরআক্ে 
িবণেু আক্দশ-বেক্ষধ এিং বেক্দশুোিিী বর্বিে কক্রো, মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর িই পক্ড়ো। প্রেোমোর ঈমোেক্ক 
শবক্তশোিী করক্ে এিং এই দুবেয়োর িস্তুিোবদেোর বিরুক্ে িড়োই করক্ে এগুক্িোক্ক িযিহোর কক্রো। এ সিই বেভরু 
কক্র প্রেোমোর েবেজ্ঞোর ওপর এিং প্রেোমোর ঈমোক্ে েুবম কেিো সুদৃঢ় এিং প্রেোমোর অেীকোক্র েুবম কেিো অিি েোর 
ওপর।” 

প্রখোদোর সোক্থ সেয িোকযোিোক্পর প্রসৌভোগ্য িোভ সম্পবকুে এক েক্শ্নর উত্তক্র, হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) 
িক্িে: 

 



 

 
“অিশযই, আমোক্দর প্রর্ষ্টো করো উবর্ে প্রেে আল্লোহ্  েো’িোর সোক্থ আমোক্দর প্রেোগ্োক্েোগ্ উন্নেের হক্য় ওক্ঠ। বকন্তু, এবি 
সি সময় আিশযক েয় প্রে, েুবম প্রকোে ইিহোম িোভ করক্ি িো সেযস্বপ্ন প্রদখক্ি িো এ ধরক্ের প্রকোক্েো বকেু ঘিক্ি। 
এমেবক, েবদ বেক্জর েোমোে পক্ড় আল্লোহ্ র সোহোেয র্োওয়োর পর েবদ প্রেোমোর হৃদয় পবরেৃি হয়, েোহক্ি েোর অথ ু
হক্িো আল্লোহ্  েো’িোর সোক্থ প্রেোমোর ভোক্িো সম্পক ু বিদযমোে। এক্ক েেদূর সম্ভি গ্ক্ড় প্রেোিোর প্রর্ষ্টো কক্রো। এিো 
একিো েবিয়ো। েুবম অবে অল্প সমক্য় এবি িোভ করক্ে পোক্রো েো। েখে েুবম েোথবমক  ুক্ির েোত্র থোক্কো, েখে 
প্রেোমোর পক্ক্ষ স্নোেক্কোত্তর বডবগ্রধোরী কোক্রো সোক্থ েবেক্েোবগ্েো করো সম্ভি েো। বকন্তু, প্রেোমোক্ক প্রেোমোর িক্ষয অজকু্ের 
জেয সংগ্রোম এিং প্রর্ষ্টো-েক্র্ষ্টো র্োবিক্য় প্রেক্ে হক্ি এিং এরূপ কক্র প্রেক্ে হক্ি; আর ইেশোআল্লোহ্ , একবদে েুবম এর 
িড় েি িোভ করক্ি। বকন্তু, সিদুো স্মরণ রোখক্ি প্রে, েক্েযক বিষক্য় আল্লোহ্  েো’িোর কোক্ে প্রদোয়ো করো এিং েোাঁরই 
কোক্ে বসজদোিেে হওয়ো এিং েোাঁর কোক্ে ক্ষমো ও সোহোেয র্োওয়ো েোড়ো আর প্রকোে পথ প্রেই। একজে েকৃে মুবমক্ের 
এবিই মূি িক্ষয হওয়ো উবর্ে।” 

 



 

 
আক্রকবি েশ্ন বেি আল্লোহ্  েো’িোর ওপর কোক্রো আিো িৃবে করো সম্পক্কু। 

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“প্রেোমোর েোমোক্ের সময় সূরো েোক্েহো িোর িোর পোঠ কক্রো, আর বিক্শষ কক্র ‘ইহবদেোস বসরোেোি মুস্তোকীম’ 
(আমোক্দরক্ক সরি-সুদৃঢ় পক্থ পবরর্োবিে কক্রো) িোর িোর পুেরোিৃবত্ত কক্রো। েোহক্ি, আল্লোহ্ প্রেোমোক্ক সবঠক পক্থ 
পবরর্োবিে করক্িে। বেক্জর প্রদোয়োয় এবি িোর িোর করক্ে থোক্কো। আর প্রেোমোর বসজদোয় সকোের প্রদোয়ো কক্রো প্রেে 
আল্লোহ্  েো’িো প্রেোমোক্ক একজে ভোক্িো মুবমে হওয়োর শবক্ত দোে কক্রে এিং প্রেোমোর ঈমোক্ের দৃঢ়েো দোে কক্রে। 
পবিত্র কুরআক্ের প্রকিি আরিী পোঠ করো অথুহীে েেক্ষণ েো এিং েবদ েো েুবম এর অথু অেুধোিে কক্রো। প্রেোমোর 
পবিত্র কুরআক্ের অেুিোদ জোেো উবর্ে।” 

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“প্রেোমোর  ুক্ির পড়োর বিষয়গুক্িোক্েও েেক্ষণ েো এিং েবদ েো েুবম কক্ঠোর পবরশ্রম কক্রো, প্রেোমোর পক্ক্ষ পোশ করো 
িো সেিেো িোভ করো সম্ভি েয়। েোহক্ি, প্রর্ষ্টো-েক্র্ষ্টো ও কক্ঠোর সংগ্রোম েোড়ো প্রেোমোর ধোবমকুেো ও েোকওয়োর 
মোক্ের উন্নবে েুবম কীভোক্ি িোভ করক্ে পোক্রো? … সুেরোং, পবিত্র কুরআে অেুিোদ সহকোক্র পক্ড়ো। েোহক্ি েুবম 
(আল্লোহ্ র আক্দশ-বেক্ষধ) জোেক্ে পোরক্ি, এিং এবি প্রেোমোর আল্লোহ্  েো’িোর ওপর প্রেোমোর বিশ্বোস ও ভরসোক্ক 
শবক্তশোিী করক্ি।” 

আক্রকজে অংশগ্রহণকোরী জোেক্ে র্োে, কীভোক্ি েিিীক্গ্র (আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের িোণী ের্োক্রর) জেয 
প্রেরণো গ্ক্ড় প্রেোিো েোয়।  

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“েুবম একজে ওয়োক প্রে েও এিং আল্লোহ্  েো’িোর খোবেক্র আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের কোজ করোর উক্দ্দক্শয বেক্জর 
জীিেক্ক উৎসগ্ু কক্রক্েো। সুেরোং, েবদ প্রেোমোর আল্লোহ্  েো’িোর সোক্থ একবি শবক্তশোিী সম্পকু থোক্ক, েবদ প্রেোমোর 
আল্লোহ্  েো’িোর ওপর দৃঢ় বিশ্বোস থোক্ক আর েবদ েুবম বিশ্বোস কক্রো প্রে, ইসিোম এিং কুরআক্ের বশক্ষোই সবঠক বশক্ষো 
এিং সবঠক পথ েো প্রেোমোক্ক আল্লোহ্  েো’িোর বদক্ক পবরর্োবিে করক্ে পোক্র, েোহক্ি প্রেোমোর হৃদক্য় িোসেো থোকো 
উবর্ে প্রে, েুবম এক্ক প্রকিি বেক্জর মোক্ে সীমোিে রোখক্ি েো; িরং এক্ক েবড়ক্য় বদক্ি এিং পৃবথিীর মোেুষক্কও 
রক্ষো করক্ি।” 

 



 

হেরে বমেুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“েবদ মোেুক্ষর েবে প্রেোমোর সহোেুভূবে থোক্ক, েক্ি েোক্দরক্ক আল্লোহ্  েো’িোর প্রকোপ প্রথক্ক রক্ষো করোর জেয প্রেোমোর 
আল্লোহ্  েো’িোর িোণী ের্োর করো উবর্ে। সুেরোং, এভোক্ি প্রেোমোর মোক্ে বকেু আক্িগ্ সৃবষ্ট হক্ি প্রে, প্রেোমোক্ক 
বিশ্বিোসীক্ক িোাঁর্োক্ে হক্ি এিং ইসিোক্মর িোণী ের্োর কক্র মোেুষক্ক আল্লোহ্  েো’িোর বেকক্ি বেক্য় আসোর প্রর্ষ্টো করক্ে 
হক্ি। এরপর, প্রেোমোর জ্ঞোে িৃবে করোর জেযও প্রর্ষ্টো কক্রো। েবদ েুবম মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর িইগুক্িো পোঠ কক্রো 
এিং পবিত্র কুরআে ও হোদীস, েোহক্ি েুবম এই আক্িগ্ সৃবষ্ট করোর এিং অপরোপর মোেুক্ষর েবে প্রেোমোর সহোেুভূবে 
েকোক্শর আক্রো পথ ও মোধযম খুাঁক্জ পোক্ি আর এবি প্রেোমোক্ক েিিীক্গ্র কোক্জ সোহোেয করক্ি।” 


