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ঈমাননাদ্দীপক ভাষনের মধ্য বিনে জলসা সালানা জামমাবনর পবরসমাবি

কার্স
ম রুনেনে অনু বিে বেন বিননর ধ্মমীে সনেলনন ১০২বি প্রিনের ৪২,০০০ এর অবধ্ক মানু নষর প্র াগিান
আেমিীো মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব েধ্ান পঞ্চম খলীফা ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) এর এক ঈমাননাদ্দীপক
ভাষনের মধ্য বিনে ৭ জুলাই ২০১৯ প্রেষ েল আেমিীো মুসবলম জামা’ে জামমাবনর ৪৪েম জলসা সালানা (িাবষমক
সনেলন)।
োাঁর ভাষনে, সোবনে হু ূ র মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর মোন ও অনু করেীে জীিন এিং বকভানি োাঁর উজ্জ্বল
ননবেক গুোিলী অনু করে এর মাধ্যনমই বিশ্বনক ইসলানমর সবিক প্রেোরা প্রিখাননা সম্ভি ো আনলােনা কনরন।

সোবনে হু ূ র োর ভাষনের শুরুনে আনলােনা কনরন প্রকন ইসলাম এিং এর বেক্ষাসমূ ে সম্পনকম িযাপক ভুল ধ্ারো
বিিযমান।
ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“ইসলানমর েকৃে বেক্ষা সম্পনকম অজ্ঞোর কারনে অমুসবলমনির মানে, পবিমা জগনে, বকংিা উন্নে বিনশ্ব মুসলমাননির
সম্পনকম আপবি ও েংকা বিিযমান। কেক মুসলমান ারা সন্ত্রাসী কমমকাণ্ড পবরোলনা কনর এিং আইননক বননজর োনে
েুনল প্রনে, আর এসিই ইসলানমর নানমর বমথ্যা িযিোনরর মাধ্যনম কনর থ্ানক, োনির কারনে এ ধ্ারোবি োনির মনন
আরও িদ্ধমূ ল েে প্র , ইসলাম েরমপবিোর এক ধ্মম।”
সোবনে হু ূ র িনলন প্র , আজ বিনশ্বর সামনন ইসলানমর ম মািানক উন্নীে করার িাবেত্ব মূ লেঃ আেমিী মুসলমাননির
কাাঁনধ্ অবপমে।

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“আজ, এ ু নগ, ইসলানমর োবিপূ েম বেক্ষানক বিশ্ব জুন়ে ছব়েনে প্রিোর এিং এগুনলা সম্পনকম প্র প্রকাননা প্রনবেিােক
ধ্ারো িূ র করার িাবেত্ব আল্লােো’লা মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর েকৃে প্রসিক ে রে মসীে মাওঊি (আ.)
এর জামা’প্রের উপর নযস্ত কনরনছন।”
ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) আনরা িনলন:

“েনেযক আেমিী মুসলমাননর জনয অেযািেযক প্র , বেবন প্র ন এ বিষনে প্রজার প্রেষ্টা কনরন। সারা বিনশ্বর মানু ষ বমবিো
েবেনিিনন ইসলাম সম্পনকম প্রজনন থ্ানক আর প্রসগুনলানক েথ্যগেভানি সবিক এিং পবরপূ েম িাস্তি িনল ধ্নর প্রনে।
এর সানথ্ এ বিষেবিও ু ক্ত েে প্র সাধ্ারে জনগনের ি়ে অংনের ধ্মমীে বিষনে প্রকাননা আগ্রে প্রনই। োই এমন
পবরবিবেনে বিশ্বনক ইসলানমর সু ন্দর বেক্ষা সম্পনকম অিবেে করার জনয এক মোন ও অবিরাম েনেষ্টার েনোজন।
এবি আমানির ু নগর সিনেনে ি়ে একবি েযানলঞ্জ।”

সোবনে হু ূ র িেমনা কনরন প্র প্রসই ি়ে সংখযক মানু ষ ানির ইসলাম সম্পনকম েকৃে ধ্ারো প্রনই োরা ভুলক্রনম ধ্নর
প্রনন প্র , বিনশ্বর বিবভন্ন োনি কেক মুসবলনমর এ সকল কমম ইসলাম িা মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর বেক্ষা দ্বারা
অনু োবেে।

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“অননক অমুসবলম মনন কনরন প্র মুসলমাননির অনযাে আেরনের জনয ইসলানম বেক্ষা অথ্িা ইসলানমর েবেিাো
মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর অনু সৃে নীবে িােী। এ ভুল ধ্ারনা প্রক িূ র করনে এিং বিশ্বনক ইসলানমর সু ন্দর
বেক্ষা সম্পনকম সনেেন করনে সকল আেমিী মুসলমাননক োনির কথ্াে ও কানজ বনজ ভূ বমকা পালন করনে েনি
প্র ন বিশ্ব অিবেে েনে পানর প্র ইসলানমর েকৃে বেক্ষা আর মোনিী ে রে মুোেি সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওোসাল্লাম
এর অনু সৃে নীবে কী বছল।”

সোবনে হু ূ র মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর জীিননর বিবভন্ন িৃ ষ্টাি উপিাপন কনরন এিং িযাখযা কনরন প্র োাঁর
পূ েমাঙ্গ অনু করনের মাধ্যনম আেমিী মুসলমানগে বিশ্বনক ইসলানমর সু ন্দর িাস্তিো েিেমন করনে পানর।
সোবনে হু ূ র পবিত্র কুরআননর সূ রা আে-শুোরা এর ২১৯ ও ২২০ নম্বর আোে পাি কনর প্র খানন আল্লােো’লা
মোনিী (সা.) ইিািনের অেুলনীে মান িেমনা কনরনছন।

এই আোেগুনলার উপর মিিয করনে বগনে ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“মোনিী (সা.) এর ইিািে ও বসজিার মান এমন বছল প্র োাঁর িযাকুলোর কারনে প্রখািাো’লা োাঁর উপর োাঁর
ভানলািাসার িৃ বষ্ট বিনেনছন এিং োাঁর ইিািে ও িযাকুলোর বিনেষ উনল্লখ কনরনছন। বকন্তু প্রসই অবিরো কার জনয
বছল? প্রসই অবিরো এিং প্রসই প্রিাো সমূ ে োাঁর জাবের জনয বছল, মানিোর জনয বছল, পুরুনষর জনয বছল ারা
সিমেবক্তমান আল্লাে ো’লার কাছ প্রথ্নক িূ নর সনর বগনেবছল প্র ন োরা োনির জীিননর উনদ্দেযনক অনু ধ্ািন করনে
পানর।”
সোবনে হু ূ র িযাখযা কনরন প্র মানু ষ প্র ন প্রখািাো’লার আনরা বনকিিেমী েে এিং প্র ন বননজনিরনক প্রখািাো’লার
অসন্তুবষ্ট প্রথ্নক রক্ষা কনর মানু নষর জনয মোনিী (সা.) এর এ িযাকুলো েকাে কনর প্র মোনিী সাল্লাল্লাহু আলাইবে
ওোসাল্লাম এর হৃিনে মানিোর জনয কেখাবন ভানলািাসা বছল।

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“প্র খানন আমরা মোনিী (সা.) এর ইিািনের উচ্চ মান সম্পনকম জাননে পাবর, প্রসখানন আমরা মানিো প্রক ধ্বংস
প্রথ্নক রক্ষা করার জনয োাঁর পবিত্র হৃিনে প্র প্রিিনা ও সোনু ভূবে বিিযমান বছল োও আমানির সামনন আনস। সু েরাং
ার হৃিনে মানিোর জনয এমন সোনু ভূবে বিিযমান বেবন বক কনর কখননা অনযা য আেরে করনে পানরন? কখননাই
নে।”

সোবনে হু ূ র আেমিীো মুসবলম জামা’প্রের সিসযনির এই মোন িৃ ষ্টাি প্রথ্নক বেক্ষা প্রনোর এিং এর িযিোবরক
েনোনগর মাধ্যনম বননজনিরনক প্রখািাো’লার ননকনিযর পনথ্ ধ্ািমান করার োবগি প্রিন।
সোবনে হু ূ র প্রখািাো’লার উপর মোনিী (সা.) এর পবরপূ েম বিশ্বানসর কথ্া িলনে বগনে িেমনা কনরন প্র োর প্রেষ
অসু িোর সমে মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর ঘনর কনেকবি স্বেমমুদ্রা বছল। প্রখািাো’লার রেমে ও অনু গ্রনের
উপর পবরপূ েম ভরসা করা পছন্দ কনর বেবন এই প্রেষ কনেকবি মুদ্রাও িান কনর বিনলন।
েনি সোবনে হু ূ র িনলন প্র , মোনিী ে রে মুোেি (সা.) অনযনিরনক বননজনির পবরিানরর জনয সম্পি প্ররনখ
াওো প্রথ্নক বিরে কনরনবন িরং বেবন এমনবক এ আনিে বিনেনছন প্র কানরা সম্পনির এক-েৃেীোংনের প্রিবে প্র ন
িান করা না েে, প্রকননা প্রকান িযবক্তর উপর োর পবরিানরর সিসযনিরও একবি অবধ্কার রনেনছ।
সোবনে হু ূ র িনলন প্র মোনিী ে রে মুোেি (সা.) সি সমে জীবিকা অজমননর উপর প্রজার বিনেন বকন্তু বেবন
প্রখািাো’লার ননকিয অজমননর সনিমাচ্চ উনদ্দেয ভুনল বগনে পাবথ্মি ও উনদ্দেয সমূ ে অজমননর লনক্ষয সম্পূ েম েুনাঁ ক াওো
প্রথ্নক আমানিরনক সেকম কনরনছন।
ইসলাম ধ্নমমর েবেিাো মোনিী (সা.) এর একবি প্রিাো িেমনা কনর সোবনে হু ূ র সমনিে প্ররাোনিরনক িনলন প্র ,
োাঁর মোন আধ্যাবিক ম মািা সনেও মোনিী (সা.) এে বিনেী বছনলন প্র বেবন সিমিা বননজনক প্রখািাো’লার কৃেজ্ঞো
েকানে আনরা অগ্রসর েওোর সু ন ানগর সন্ধানন থ্াকনেন।

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) মোনিী (সা.) এর কলযােমে জীিন প্রথ্নক কৃেজ্ঞো সম্পনকম একবি অনু নেরোিােক
ঘিনা িেমনা কনরন।
ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“একিার মোনিী (সা.) একবি প্রখজুর বিনে এক িুকনরা রুবি খাবিনলন আর িলবছনলন “এই রুবির জনয এই প্রখজুরবি
েল েরকাবর” আর এর জনয কৃেজ্ঞো েকাে করবছনলন। অননক সমে এমন েনো প্র বেবন শুকননা রুবি প্রকিল
বসরকা িা পাবন বিনে বভবজনে প্রখনেন আর েিুও প্রখািা ো’লার েবে কৃেজ্ঞো েকাে করনেন।”
ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িযাখযা কনর িনলন প্র কৃেজ্ঞোর এই নিবেনষ্টযর সানথ্ সামঞ্জসয প্ররনখ, সকল
মুসলমাননর উবেে বননজনির িক্ষো ও প্র াগযো সমূ ে প্রসই সকল প্রিনের উন্নেননর জনয কানজ লাগাননা প্র প্রিেগুনলা
োনিরনক স্বাগে জাবননেনছ, বিক প্র ভানি মোনিী ে রে মুোেি (সা.) আবিবসবনোর োসক নাজ্জােীর অধ্ীনন
িসিাসরে জনগনের েবে কৃেজ্ঞো েকাে কনরনছন ারা মক্কা প্রথ্নক অেযাোনরর মুনখ বেজরে কনর আবিবসবনোে
াওো মুসলমাননির আরে বিনেবছনলন।
সোবনে হু ূ র মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর অননযর অবধ্কার, এমনবক
অবধ্কার রক্ষার অেুলনীে িৃ ষ্টািসমূ ে িেমনা কনরন।

ারা োর বিরুনদ্ধ ু নদ্ধ রে োনির

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িেমনা কনরন বকভানি মোনিী ে রে মুোেি (সা.) ঘনরর কানজ অংে বননেন
এিং এভানি ঘনরর িাইনর এিং িযবক্তগে জীিনন বনজ পবরিানরর সানথ্ অনু করেীে োবরবত্রক নিবেষ্টয েিেমন কনরনছন।
ভাষনের প্রেষ োনি এনস সোবনে হু ূ র আেমিীো মুসবলম জামা’প্রের সিসযনির প্রক স্মরে কবরনে প্রিন প্র ইসলানমর
েকৃে বেত্র উপিাপন করনে েনল োনির েনেযকনক বননজনির জীিননক মোনিী (সা.) এর অনু করনে পবরোবলে
করার প্রজার প্রেষ্টা করনে েনি।

ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) িনলন:

“আমরা বি মোনিী ে রে মুোেি (সা.) এর ননবেক গুোিবলর প্র প্রকান বিক বনই েনি এবিনক স্পষ্টেঃ বনখুে
াঁ ও
অনু করেীে পাই আর, এবিই প্রসই নমুনা া অিলম্বননর জনয আল্লাে ো’লা আমানিরনক বননিমে বিনেনছন। সু েরাং বি
আমরা ইসলাম এিং মোনিী (সা.) এর েকৃে প্রেোরা বিনশ্বর সামনন েকাে করনে োই, োেনল ো আমানিরনক োাঁর
পবিত্র উিােরনের েবেবি আবঙ্গকনক মনন প্ররনখ কথ্া ও কানজর মাধ্যনম করনে েনি। প্রকিল েখনই আমরা মসীে
মাওঊি (আ.) এর োনে িে’আনের অবধ্কার এিং িাবেত্ব পবরপূ েভ
ম ানি আিাে করনে পারনিা।”

পবরনেনষ ে রে বম মা মসরূর আেমি (আই.) প্রিাো কনরন:

“আল্লাে ো’লা আমানির সিাইনক এ প্রেৌবফক িান করুন প্র ন আমরা এই পবরপূ েম নিী মোনিী ে রে মুোেি (সা.)
এর জামা’ে ভক্ত েওোর িাবেত্ব পালন করনে পাবর এিং প্র ন আমরা প্রসই জাবেনে পবরেে েনে পাবর ারা োর
অনু পম ও অেুযজ্জ্বল িৃ ষ্টাি পৃ বথ্িীর সামনন উপিাপন করার মাধ্যনম সকল েকার অন্ধকারনক িূ র করনে সক্ষম েে।
আল্লাে ো’লা আমানিরনক এমন করার প্রেৌবফক িান করুন। আবমন।”

সোবনে হু ূ র পবরোবলে প্রিাোর মাধ্যনম জলসা সালানা সমাি েে।
এর পূ নিম এই বিনন, কালমসরুনেনে অনু বিে এই জলসার অংেগ্রেেকারী আেমিী মুসলমানগে পঞ্চম খবলফােুল
মসীে (আই.) এর োনে িে’আে গ্রেনের এক আনিগঘন অনু িানন অংে প্রনন। এ সমে প্রিে বকছু িযবক্ত েথ্মিানরর
মনো িে’আে গ্রেে কনরন।
একইসানথ্ বিশ্ব জুন়ে আেমিী মুসলমানগে এমবিএ ইন্টারনযােনাল এর সরাসবর সম্প্রোনরর মাধ্যনম এই অনু িানন
অংে প্রনন।
সোবনে হু ূ র প্রঘাষো কনরন প্র , এ িছর জলসা সালানা জামমাবননে ৪২,৭০০ এর অবধ্ক মানু ষ অংেগ্রেে কনরনছন।
ফ্রাঙ্কফুিম েেযািেমননর পূ নিম সোবনে হু ূ র আনরা িু বি পৃ থ্ক সভাে প্রসই সকল পুরুষ ও মবেলানির সানথ্ বমবলে েন
ারা কালমসরুনেনে সিয আেমিীোে গ্রেে কনরন।

