ে�স িবজ্ঞ
৮ই অগা� ২০১৯

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদান করেলন ৬,৬৮,০০০ এর অিধক মানু ষ
হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) এর ঈমােনা�ীপক ভাষেণর মধয্ িদেয়
সমা� হল ৫৩তম জলসা সালানা যু �রাজয্

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব� �ধান ও প�ম খলীফা হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) এর এক ঈমােনা�ীপক ভাষেণর
মধয্ িদেয়আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত যু ্�রােজয্র৫৩তম জলসা সালানা গত ৪ঠা অগা� সমা� হেয়েছ।

হয্া�শায়ােররঅ�েন অবি�ত হাদীকাতুল মাহদীেত অনু ি�ত এ জলসা সালানায় ১১৫িট েদশ েথেক ৩৯,৮০০ এর অিধক েলাক
অংশ�হণ কেরন।

অংশ�হণকারী হাজার হাজার আহমদী মুসিলম ছাড়াও অেনক অ-আহমদী ও অমুসিলম অিতিথ এেত অংশ�হণ কেরন। পুেরা
অনু �ান এমিটএ ই�ারনয্াশনা-এ সরাসির স�চািরত হয় এবং অনলাইন �ীিমং-ও করা হয়।

িতন িদেনর এ জলসা সালানার একিট উে�খেযাগয্ আকষর্ণ িছ বয়’আত বা অনু বিতর্তার শপ, যা রিববার অপরাে� অনু ি�ত
হয় এবং েযখােন অংশ�হণকারীগণ মসীহ মাওঊদ বা �িত�ত মসীহ (আ.) এর প�ম খলীফা িহেসেব হযরত িমযর্া মসরূ
আহমদ (আই.) এর অনু বিতর্তার অ�ীকার কেরন

অংশ�হণকারীগণ খলীফা পয়র্� এক মানব শ ৃ�ল গঠন কের শপেথর বাকয্গুেলা একসােথ পুনরাবৃি� কেরন
অনু �ােনর �া�ােল স�ািনত হুয ূর েঘাষণা কেরন েয িবগত বছের সারা িবে�র ৬,৬৮,০০০ এর অিধক মানু ষ আহমদীয়া
মুসিলম জামা’েত েযাগদান কেরেছন।
স�ািনত হুয ূ আেরা েঘাষণা কেরন েয, আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত আজ ২১৩িট েদেশ �িতি�ত। এ বছর �থমবােরর মত
আেমর্িনয়াে আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত �িতি�ত হেয়েছ।

তাঁর ভাষেণ স�ািনত হুয ূ আেলাচনা কেরন িকভােব আধু িনক িবে� সাধারণভােব ধমর্ে এবং িবেশষতঃ ইসলামেক
কেঠার ভােব সমােলাচনা করা হে�। এর পিরে�িক্ষ স�ািনত হুয ূ শি�শালীভােব ইসলােমর িশক্ষাসমূে পেক
কথা বেলন, অনয্ান সামািজক বয্ব�া উপর ইসলােমর ে��� তুেল ধেরন এবং সকেলর মানবািধকার রক্ষ পিব�
কুরআেনর িশক্ষ উপর আেলাচনা কেরন।
স�ািনত হুয ূ বেলন সাধারণভােব এ আপি� উঠােনা হয় েয,েয ধেমর্ েময়াদ উ�ীণর হেয় েগেছ এবং আধু িনক
িবে�র সােথ এিট অসাম�সয্পূণ আর তাই আধু িনক যু েগর চািহদা পূরেণর জনয ধমর্ী িশক্ষ পিরবতর্ �েয়াজন।

স�ািনত হুয ূ বেলন েয েযখােন অনয কতক ধমর এ িবতেকর িল� েয আধু িনক যু েগর সােথ তাল িমলােনার জনয
তােদর ধমর্ী িশক্ সমূেহর সং�ার �েয়াজন িকনা, েসখােন ইসলােমর িশক্ সমূহ কােলা�ীণর এবং সাবর্জনী আর
পিব� কুর’আন েসই পিরপূণর িকতাব যা সকল সমেয়র এবং সকল �ােনর জনয যেথ� হেয় আেছ এবং থাকেব।

হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:

“আমরা দৃঢ়ভােব িব�াস কির েয পিব� েকারআন আ�াহতা’লার িকতাব এবং িতিন এর সু রক্ষ অ�ীকার কেরেছন।
অনয্ান ধেমর্ কােছ তােদর মুল িশক্ েনই, িক� পিব� কুরআেনর িশক্ ১৪০০ বছের পিরবিতর্ হয়িন এবং
েকয়ামত কাল পযর্ এরূ থাকেব। পিব� কুরআেনর িশক্ িচর�ন এবং সকল যু েগর মানু েষর জনয্”
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) আেরা বেলন:

“এই যু েগ হযরত মসীহ মাওঊদ (আ.)েক পাঠােনার মাধয্ে আ�াহতা’লা পিব� কুরআেনর িশক্ষা আেরা েবিশ
সু রিক্ কেরেছন। মসীহ মাওঊদ (আ.) পিব� কুর’আেনর িশক্ সমূেহর বয্াখয �দান কেরেছন এবং এর মেধয
লু কােনা ভা�ার উে�াচন কেরেছন। িতিন েদিখেয়েছন েয পিব� কুরআন মানবীয় স�েকর্ সকল আি�েকর চািহদা
পূ রণ কের: বয্ি ও সমাজ এর মেধয সামািজক স�কর েথেক শু কের িবে�র জািতসমূেহর মেধয আ�জর্ািত
স�কর পযর্� আধয্াি�কতা িবষেয় িব�ািরত বয্াখয েদওয়ার পাশাপািশ এর মাধয্ে অেনক মহান জ্ঞান ও
ৈবজ্ঞাি সতয উে�ািচত হেয়েছ। এিট িব�ািরত ভােব েখাদাতালার অিধকার এবং েখাদা তাআলার সৃি�র অিধকার
বণর্ন কেরেছ। সু তরাং সমােলাচকেদর আপি�র �ারা আমােদর �ভািবত হওয়ার েকােনা �েয়াজন েনই এবং
আমােদর পিব� কুরআন িনেয় েকান রূ ি�ধা�ে� েভাগার েকান কারণ েনই।”
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) আেরা বেলন:

“পিব� কুর’আন এমনিক মানু েষর বাহয্ তু�ািততু� �েয়াজন সমূ হ পূ রণ কের। পিব� কুরআন এবং মহানবী
হযরত েমাহা�দ (সা) আমােদর জনয আমােদর অিধকার �িত�া কেরেছন আর এইগুেল হল েসই সব অিধকার
েযগুেল সমােজর সকল পযর্াে শাি�র িন�য়তা িদেত পাের।”

এরপর স�ািনত হুয ূ পিব� কুরআেন বিণর্ এর অনু সারীেদর জনয পূ রণীয় অিধকার এবং কতর্বয্সম বণর্ন কেরন,
যার মেধয রেয়েছ িপতা-মাতা, বৃ �, িশশ, �িতেবশী, �ামী বা �ী এবং েখাদাতা’’লার সৃ ি�র অিধকার।
স�ািনত হুয ূ পিব� কুরআেনর িশক্ষ পিরপূণর্তা উদাহরণ িদেত িগেয় পিব� কুর’আেনর একিট আয়াত বণর্ন
কেরন। সূ রা আন িনসার ৩৭ ন�র আয়ােত েখাদাতা’লা কতৃর্ �িতি�ত অিধকারসমূহ সিব�াের বণর্ন করা হেয়েছ।
পিব� কুরআেনর এই আয়াতিটেত বলা হেয়েছ:

“এবং েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাঁর সােথ কাউেক শরীক কর না, এবং সদয় বয্বহার কর– িপতা-মাতার
সােথ, এবং আ�ীয়-�জেনর সােথ, এবং এতীেমর সােথ, এবং অভাবীেদর সােথ, এবং আ�ীয় �িতেবশী ও অনা�ীয়
�িতেবশীর সােথ, এবং স�ী-সহচেরর সােথ, এবং পথচারীগেণর সােথ, এবং েতামােদর ডান হাত যােদর মািলক
হেয়েছ তােদর সােথ। িন�য় আ�াহ তােদর ভালবােসন না যারা উ�ত, দাি�ক।”
স�ািনত হুয ূ আরও উে�খ কেরন েয মানু েষর এেক অপেরর স�েকর সু ধারণা েপাষণ করা উিচত আর কুধারণা
েথেক িবরত থাকা উিচত। এভােব এরূ করার মাধয্ে তােদর মেধয পার�িরক ভােলাবাসা, একতা ও শি� গেড়
উঠেব।

স�ািনত হুয ূ বেলন েয, দু ঃেখর িবষয় েয, আজেকর ব�বাদী জগেত পার�িরক েসৗহাদর্ ও েমৗিলক মানবীয়
সহানু ভূিত �দশর্ে �ায়শঃই আমরা বয্থর্ েদখেত পাই। যিদ েকউ ক্ষুধা থােক, তেব তারা তার েখয়াল রােখ না,
অথবা যিদ েকউ আিথর্ অনটেন েভােগ তেব তারা তােদর স�দ বয্ কের তার েসই অভাব পূ রণ কের না।

হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) উে�খ কেরন েযখােন ধমর্হী েলােকরা ধেমর্ িবরুে আপি� উ�াপন কের
আর িবেশষত ইসলােমর িবরুে, একিট সা�িতক জিরপ েদিখেয়েছ েয দােনর মাধয্ে েয অথর সংগৃহীত হয় তার
বড় অংশ ধািমর্ বয্ি�েদ িনকট হেত সংগৃহীত হয় এবং মুসলমানগণ সবেচেয় েবিশ দানকারীেদর অনয্তম
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:

“যখন েকউ আ�াহ তা'আলার জনয কাজ কেরন এবং তার দু ব্
র এবং এবং অভাবী ভাইেদর সাহাযয কেরন, তখন
তার ঈমান বৃি� পায়। মসীহ মাওঊদ (আ.) বেলেছন েয,যিদ মানু ষ অনয্ে সাহাযয না কের, তেব ধীের ধীের তার
ৈনিতক মূলয্েবাে েস পশু মত হেয় যায় েযখােন েস অেনয্ েকান পেরায়া কের না। মসীহ মাওঊদ (আ.) বেলন,
একজন বয্ি� মানবীয়তা তার িনকট এিট দািব কের আর েকান বয্ি তখনই মানু ষ বলার েযাগয যখন িবনা
বয্িত�ে সম� মানবজািতর �িত িতিন সহানু ভূিতশীল হন।” মসীহ মাওঊদ (আ.) আেরা বেলন, “কখেনা েকান
পিরি�িতেতই, িনেজর অনু �েহর পিরিধেক সংকুিচত করেব না।”
এরপর স�ািনত হুয ূ পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়ােতর উে�খ কেরন েযখােন বণর্ন করা হেয়েছ ইসলাম িকভােব
এর অনু সারীেদর উপর সমােজর সকল ে�ণীর অিধকার পূ ণর করার িবষয়িটেক অবশয কতর্ব বেল িনধর্ার কেরেছ।

কােরা িনজ িপতা-মাতার �িত দািয়� স�েকর হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) পিব� েকারআেনর সূ রা বনী
ইসরাইেলর ২৪ ন�র আয়াত উ�ৃত েযখােন মুসলমানেদরেক তােদর �িত পিরপূণর দয়া�র আচরেণর কথা বলা হেয়েছ
এমনিক তােদরেক আেদশ েদয়া হেয়েছ “তােদর দু ’জনেক তুিম ‘উফ’ পযর� বেলা না, এবং তােদরেক ধমক িদও না,

বরং তােদর সােথ স�ানসূচক ও মমতাপূণ্ কথা বেলা
র
”
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) আেরা বেলন:

“আজ যারা মানবািধকােরর �ব�া বেল দািব করেছন তারা ব�তঃ িপতা-মাতার সােথ তােদর স�ানেদর দূ র� বৃি�
করেছন। যিদ িপতা-মাতা স�ানেদর শাসন কেরন বা তােদর ৈনিতক সংেশাধেনর েচ�া কেরন তেব কতক সংগঠন

দাঁিড়েয় যায় আপি� �কােশর জনয এবং িপতামাতােক িজজ্ঞাসাব করেত শু কের। মানু েষর মােঝ এ িনেয়
অি�রতা সৃি� হেয়েছ আর এখন এ িবষেয় আপি� উঠােনা শু হেয়েছ।”
স�ািনত হুয ূ েজার িদেয় বেলন েয, পিব� কুর’আন একিট পিরপূণর িকতাব আর পিব� কুর’আন ও মহানবী (সা.)
েকবল িপতা-মাতার অিধকার বণর্ন কেরই ক্ষ হয় িন, বরং স�ানেদর অিধকারও বণর্ন করা হেয়েছ।
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:

“মহানবী (সা.) মুিমনেদরেক আেদশ িদেয়িছেলন তারা েযন তােদর স�ানেদর সােথ স�ানজনক আচরণ কের এবং
তােদর উ�ম আদব িশক্ষা ে। িতিন আেরা বেলন েয এক িপতা তার স�ানেক সবেচেয় মূলয্বা েয উপহার িদেত
পােরন তা হেলা উ�ম তরিবয়ত (চির� গঠন)।”
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“মহানবী (সা.) েতা এমনিক িনজ েঘারতর শ�েদর স�ানেদর অিধকারও রক্ কেরেছন। এক ৈসনয বািহনী
িশশুেদ উপর হামলা করেল মহানবী (সা.) অতয্ কেঠার ভাষায় তােদর িতর�ার কেরন। … অথচ আজ এমন
সরকারসমূহ যারা দািব কের েয ইসলাম িন�ু র এবং অনয্ায, আর যারা িনেজরা মানেবতরভােব িপতা-মাতা েথেক
স�ানেদরেক পৃথক করেছ তারা িনেজেদর কাজেক নয্া স�ত ও ৈনিতক বেল মেন করেছ।”
স�ািনত হুয ূ ৈববািহক জীবেনর িবষেয় ইসলােমর িশক্ষ উপর আেলাকপাত করেত িগেয় বয্াখয কেরন েয মহানবী
হযরত মুহা�দ (সা.) নারীর অিধকােরর উপর এত েজার িদেয়েছন েয িতিন বেলেছন, “েতামােদর মােঝ েসই
সেবর্া� েয িনজ �ীর �িত আচরেণ সেবর্া�, আর আিম আমার �ীর সােথ সেবর্া� আচরণ কের থািক।”

হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:
“যারা উ�ত িবে� মানবািধকার এর িবষেয় কথা বেল থােকন তারা িনেজরা িনেজেদর �ীেদর অিধকার পূ রণ কেরন
না এবং তােদর �িত অনয্া আচরণ কের থােকন। িববাহ-বিহভূর্ স�েকর্ একিট িবশাল সমসয্ িবদয্মা এবং
উ�ত িবে� িববাহ-িবে�েদর হার অতয্ উঁচু।”

স�ািনত হুয ূ েসই সব অিধকােরর কথাও বেলন েযগুেল পিব� েকারআন িনজ ভাই েবান ও আ�ীয় �জেনর
স�েকর এবং সাধারণভােব মানব জািত স�েকর বণর্ন কেরেছ।
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:
“মহানবী (সা.) মুসলমানেদরেক এেক অপেরর �িত িবে�ষ েপাষণ করা েথেক িনেষধ কেরেছন এবং িতিন বেলেছন
েয িতন িদেনর েবিশ একজন িব�াসী েযন অপর এক িব�াসীর সােথ কথা বলা েথেক িবরত না থােক।”
স�ািনত হুয ূ উপি�ত ে�াতৃম�লীর মনেযাগ িবধবা, বৃ �, অিধন� কমর্চার ও আেরা অেনেকর অিধকােরর �িত
আকষর্ কেরন, যােদর �েতয্েক অিধকার ইসলাম সমু�ত কেরেছ এবং সিব�াের সূ�তার সােথ বণর্ন কেরেছ।
স�ািনত হুয ূ েজার িদেয় বেলন েয, িতিন পিব� কুর’আেন �িতি�ত অিধকারসমূেহর েকবল গুিটকতেক কথা
উে�খ করেত েপেরেছন আর এমন আেরা অগিণত রেয়েছ েযগুেলা কথা এই সংিক্ সমেয় আেলাচনা করা স�ব
নয়।
জলসা সালানা চলাকােল স�ািনত হুয ূর পাঁচিট ভাষণ �দান কের, যার মেধয্ একিট িছল আহমদীয়া মুসিলম জাম’েতর বািষর্ক
িরেপাটর্

এ িতন িদেন আেরা কতকগুেলা ভাষণ ও ব�ৃতা �দান করা হয়। তদুপি, িবিভ� �দশর্নীর বয্ব�া িছল যার মেধয্ ,
‘ইসলাম ইন মদীনা’ (মদীনায় ইসলাম), ‘�াউড অফ টুিরন” (টুিরেনর কাফন) �দশর্ন, “পাথওেয় টু পীস” (শাি�র পথ)
�দশর্নী ও“ইসলাম ইন দয্ ই” (�ােচয্ ইসলা) �দশর্নী
হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) কতৃর্ক পিরচািলত েদায়ার মাধয্েম জলসা সালানা সমা� হ

