
 

 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১১ আগস্ট ২০২২ 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.)-এর ঈিান াদ্দীপক ভাষনের িধ্য বদনে  
৫৬তি জলসা সালা া যুক্তরাজয সিাি 

 

আহিদীো িুসবলি জািা’প্রত এ িছর ১,৭৬,৬০০-এর অবধ্ক িা ুনষর প্রযাগদা  

৭ আগস্ট ২০২২, আহিদীো িুসবলি জািা’প্রতর বিশ্ব-েধ্া  ও পঞ্চি খলীফাতুল িসীহ  হযরত বিযযা িসরূর 
আহিদ (আই.)-এর এক ঈিান াদ্দীপক ভাষনের িধ্য বদনে আহিদীো িুসবলি জািা’ত যুক্তরানজযর ৫৬তি িাবষযক 
সনেল  (জলসা সালা া) প্রেষ হনেনছ। 

হযাম্পোোনরর অল্টন  অিবিত হাদীকাতুল িাহ দীনতনত অ ুবিত এই জলসা সালা াে এিার ২৬,৬০০-এর অবধ্ক 
িা ুষ প্রযাগদা  কনর । 

এিছর চলিা  প্রকাবভড-১৯ বিবধ্-ব নষনধ্র কারনে, জলসাে িূলত যুক্তরানজযর সদসযিৃন্দ অংেগ্রহে কনর  আর এর 
সানে সীবিত সংখযক বকছু আন্তজযাবতক প্রিহিা ও উপবিত বছনল । জলসার পুনরা অ ুিা িালা এিবিএ ইন্টার যাে াল-
এর িাধ্যনি সরাসবর সম্প্রচার এিং অ লাই  বিবিং করা হে।  

বত  বদন র এই জলসা সালা ার অ যতি আকষযে বছল িেআত িা আ ুগনতযর েপনের অ ুিা , যা রবিিার অপরানে 
অ ুবিত হে। বত  িছনরর িযিধ্ান র পর এ িেআত অ ুিা  করা সম্ভিপর হনলা, প্রযখান  ২০১৯ সানল বিবশ্বক 
িহািারীর পূনিয এবি সিযনেষ অ ুবিত হনেবছল। 

অংেগ্রহেকারীগে একবি িা ি-েৃঙ্খল আকানর খলীফার সনে সংযুক্ত বছনল  এিং এই অিিাে তারা েপনের িাকযগুনলা 
সিস্বনর উচ্চারে করবছনল । 

অ ুিান র পূনিয, হুযূর আকদাস প্র াষো কনর  প্রয, বিগত িছনর বিনশ্বর ১০৯বি প্রদে প্রেনক ১,৭৬,৮০০-এর অবধ্ক 
িা ুষ আহিদীো িুসবলি জািা’প্রত প্রযাগদা  কনরনছ ।  



 

 

 

সিাপ ী ভাষনে হুযূর আকদাস িা িজাবতনক ইসলাি েদত্ত উন্নত অবধ্কানরর উপর আনলাকপাত করা অিযাহত রানখ  
যা তুল া অ যা য বিশ্বাস ও িতাদনেয পাওো যাে  া। উক্ত বিষনের উপর এবি হুযূর আকদানসর তৃতীে িকৃ্ততা যার  
েেি দুবি জলসা সালা া যুক্তরানজযর ২০১৯ ও ২০২১ সানলর সিাপ ী অবধ্নিেন  েদা  করা হে। 

এ িছনরর িক্তনিয, হুযূর আকদাস  ারী এিং সিানজর দুিযল সদসযনদরনক ইসলাি েদত্ত অবধ্কারসিূনহর েবত দৃবি 
েদা  কনর । হুযূর আকদাস একবি পবরপূেয বচত্র তুনল ধ্নর  প্রয, কীভানি ইসলাি  ারী অবধ্কারনক সিেয  কনর 
এিং প্রকিল ফাাঁপা িুবল আওড়াে  া; িরং, সিানজ  ারীনদর িযযাদা িৃবি করনত ব েিািবল আনরাপ কনর। 

 ারীনদর অবধ্কার সংরক্ষনের দাবিকারী িতযিা  সিনের আনন্দাল সিূনহর ত্রুবিগুনলা তুনল ধ্নর হযরত বিযযা িসরূর 
আহিদ (আই.) িনল : 

“িতযিান  যখ   ারী অবধ্কানরর কো িলা হনে, তখ  প্রিৌবলক বকছু বিষেনক বিনিচ াে ব নত তারা িযেয হনে। 
একবদনক  ারী অবধ্কানরর প্রলাগা  প্রদওো হে, আর অপরবদনক প্রজারপূিযক তানদর ধ্িযীে স্বাধ্ী তা এিং ধ্িযীে বেক্ষা 
অ ুসানর জীি যাপন র অবধ্কার প্রকনড় প্র ওো হে। যখ  তারা পুরুনষর কাছ প্রেনক তানদর অবধ্কার আদাে করার 
প্রচিা কনর, তখ  এি ভানি তা কনর প্রয,  ারী-পুরুনষর িানে দ্বন্দ্ব সৃবিকারী পবরবিবতর উদ্ভি হে।”  

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) আরও িনল : 

“অেযন বতক, সািাবজক ও সাংসৃ্কবতক পবরিণ্ডল এিং েচবলত রীবত- ীবত ও িূূ্লযনিানধ্র কারনে বিদযিা  িাধ্াসিূনহর 
কী সিাধ্া , তা তারা [ ারী অবধ্কার আদানের আনন্দাল সিূহ] বিনিচ াে প্র ে  া। তারা সাধ্ারেভানি একবি প্রলাগা  
উচ্চবকত কনর প্রয,  ারী ও পুরুষ সিা , আর িন  কনর প্রয, এবি কনর তারা িড় বকছু অজয  কনর প্রফনলনছ। তারা 
বচন্তাই কনর  া প্রয, বিষেিস্তুর গভীনর বগনে প্রকান  প্রকান  বিষেগুনলা প্রদখা েনোজ , প্রকান  প্রকান  বিষেগুনলা বিনিচ া 
করা েনোজ । প্রকা  প্রক্ষনত্র কী ধ্রন র রীবত- ীবত িা ব েি-কা ু  েবতিা করা েনোজ । তারা এবিও বিনিচ া কনর 
 া প্রয, সি বদক বচন্তা-ভাি া  া কনর স্বন াবষত সিতার এই  ীবত সিানজ োবন্ত েবতিা করনছ  াবক অোবন্ত িাড়ানে। 
এনত পবরিার কাঠানিা েবক্তোলী হনে,  াবক প্রভনে যানে, প্রস বিষনেও তানদর প্রকা  পনরাো প্র ই।” 

হুযূর আকদাস তুনল ধ্নর  কীভানি ১৪০০ িছর পূনিযই  ারী অবধ্কার সংরক্ষনে এিং এ সম্পনকয কু্ষদ্রাবতকু্ষদ্র বিষনে 
ইসলাি বেক্ষা েদা  কনরবছল।  

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআন র (সূরা আ -ব সা ৪:২) আোত উিৃত কনর  যা বিনের অ ুিান  বতলাওোত করা হে। 
উক্ত আোনত িলা হনেনছ: 



 

 

 

“প্রহ িা িজাবত! প্রতািরা প্রতািানদর েভুর তাক্ওো অিলম্ব  কনরা, বযব  প্রতািানদরনক একই আত্মা হনত সৃবি 
কনরনছ  …” 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িনল : 

“আল্লাহ তা’লা িুসলিা নদর স্মরে করানে  প্রয,  প্রহ পুরুষ ও  ারী, এ কো সি সিে স্মরে প্ররনখা প্রয,  ারী ও পুরুষ 
উভেই একই আত্মা হনত সৃি হনেনছ, আর এবদক প্রেনক বিনিচ া করনল ‘বজন স’ (আবদ উপাদা /আবদ বলে) তানদর 
একই। সুতরাং, তানদর উভনেরই একই ধ্রন র িবিষ্ক, একই ধ্রন র আনিগ-অ ুভূবত রনেনছ। বিিানহর অ ুিান  এই 
আোতবি বতলাওোত করা হে, যার অেয হল বিিানহর সিে এবি পবরষ্কার হওো উবচত প্রয, উক্ত বিিাবহক িন্ধ  প্রকিল 
তখ ই দৃঢ় হনত পানর যবদ পুরুষ অ ুধ্াি  কনর প্রয, আনিগ-অ ুভূবত, প্রিধ্া-ি   এিং অবধ্কানরর বদক প্রেনক  ারী-
পুরুষ সিা । তাই প্রকান াভানি প্রয  তানক তার প্রেনক কি িযযাদাসম্পন্ন িন   া করা হে। একই বেক্ষা  ারীনকও 
েদা  করা হনেনছ।” 

হযরত িুহােদ (সা.)-এর আিল সম্পনকয িলনত বগনে হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িনল : 

“িহা িী (সা.)-এর িযবক্তগত দৃিান্ত এই বছল প্রয, বতব  গুরুত্বপূেয বিষনে  ারীনদর িতািত গ্রহে করনত । প্রয সিানজ 
ইসলানির জন্ম হে, প্রসখান   ারীনদর সনে এি  অিিা  াকর আচরে করা হনতা প্রয, (গুরুত্বপূেয বিষনে) তানদর 
পরািেয প্র ওো প্রতা দূনরর কো, তুে বিষনেও তানদর িতািত েদান র অবধ্কার বছল  া। বকন্তু, িহা িী (সা.) তানদর 
িতািত শু নত । ফনল  ারীনদর িানে এি  সাহবসকতা বতবর হনেবছল প্রয, তারা তানদর উপর অবপযত প্রযনকান া 
অিাবিত বিবধ্ব নষনধ্র জ য পুরুষনদর বতরস্কার করনত । হযরত উির (রা.) সম্পনকয িবেযত রনেনছ প্রয, একদা তাাঁর 
স্ত্রী একবি বিষনে িতািত েদা  কনর । বতব  তানক বতরস্কার কনর  প্রয, এ বিষনে তার কো িলার প্রকান া এখবতোর 
প্র ই। তাাঁর স্ত্রী উত্তর েদা  কনর  প্রয, ‘আপব  চুপ োকু । পুরাত  বদ  অবতক্রান্ত হনেনছ। িুহােদ (সা.) আিানদরনক 
কো িলার অবধ্কার েদা  কনরনছ । আিানদরও িবিষ্ক রনেনছ এিং আিরাও গুরুত্বপূেয বিষনে আিানদর িতািত 
েদা  করনত পাবর।’ িস্তুত,  ারী সাহািীরাও ধ্িযীে জ্ঞা ও লাভ কনরনছ  এিং প্রকান া প্রকান া ধ্িযীে বিষনে 
খলীফাগেনকও তারা পরািেয েদা  করনত । এভানি ইসলাি প্রসই সিনে  ারীনদর অবধ্কার েদা  কনরনছ, যখ  
তানদরনক িূলযহী  িনল বিনিচ া করা হনতা।” 

হুযূর আকদাস আনরা িনল  প্রয, ইসলাি  ারীনদরনক সম্পনদর উত্তরাবধ্কারী কনরনছ যা পবিিারা প্রকিল গত েতাব্দী 
প্রেনক করনত প্রপনরনছ। 



 

 

 
হুযূর আকদাস িহা িী হযরত িুহােদ (সা.)-এর জীি  প্রেনক প্রিে বকছু উদাহরে ও উিৃবত তুনল ধ্নর  যা  ারীনদর 
েবত সদে আচরনের উপর গুরুত্বানরাপ কনর। 

উদাহরেস্বরূপ, িহা িী (সা.) িনলনছ , “প্রতািানদর িানে প্রসই সনিযাত্তি, প্রয ব জ পবরিানরর েবত েবত সনিযাত্তি, আর 
আবি আিার পবরিানরর সানে আচরনে সনিযাত্তি।” 

 ারীর অবধ্কার সম্পনকয প্রিে বকছু উিৃবত প্রপে কনর, হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িনল : 

“প্রয সকল উিৃবত আবি প্রপে কনরবছ প্রসগুনলার অবধ্কাংেনতই  ারীর অবধ্কানরর কো িলা হনেনছ। প্রসইভানি পুরুনষর 
অবধ্কানরর কো পৃেকভানি ততিা িেয া করা হে ব । যবদও বকছু উনল্লখ োনক, প্রসগুনলা হানত প্রগা া। এিা এই 
কারনে প্রয, সাধ্ারেভানি েনতযক সিানজ আিরা পুরুষনদর আবধ্পতয প্রদনখ োবক, আর পুরুষ তানদর অবধ্কার 
প্রকান াভানি আদাে কনর প্র ে … অ ুন্নত প্রদেগুনলানত এিং বেক্ষাে পিাৎপদ সিাজগুনলানত, বিনেষ কনর,  ারীনদর 
সনে অ যাে আচরে করা হনে োনক। িুসবলি জ সংখযার িড় অংে অ ুন্নত এিং স্বল্পবেবক্ষত প্রদেগুনলানত িাস কনর, 
আর প্রসই কারনেই  ারীনদর সানে অতযন্ত িন্দ আচরে করা হে, আর তানদর অবধ্কার প্রেনক তানদরনক িবঞ্চত করা 
হে। যবদ পুরুষ তানদর ব নজনদর অবধ্কার সম্পনকয কো িলনত চাে এিং তানদর ব নজনদর অবধ্কার লাভ করনত চাে 
তাহনল তানদর জ য আিেযক  ারীনদর অবধ্কার েদা  করা। এিাই ইসলানির বেক্ষা। সাধ্ারেভানি প্রয পবরবিবত 
বিদযিা  [নযখান  সিানজ পুরুনষর অবধ্পতয], প্রসখান  ইসলাি  ারীর অবধ্কার েদান র ওপর অবধ্কতর গুরুত্ব আনরাপ 
কনরনছ। এ সনেও, ইসলানির ওপর এ আপবত্ত উঠান া হে প্রয, ইসলাি  ারীনক তার অবধ্কার েদা  কনর  া!”  

হুযূর আকদাস এরপর ইসলানি ‘যারা সাহাযয চাে এিং যারা চাইনত পানর  া’ তানদর অবধ্কার িযাখযা কনর ।  

 



 

 

 

হুযূর আকদাস দা  এিং কানদরনক দা  করা উবচত, এর দেয  বিিাবরত িেয া কনর । হযরত িসীহ  িওউদ (আ.) ও 
হযরত খলীফাতুল িসীহ  সা ী (রা.)-এর উিৃবত তুনল ধ্নর হুযূর আকদাস িনল  প্রয, যারা সাহাযয চাে তানদরনক 
প্রদওোর গুরুনত্বর ওপর ইসলাি অন ক প্রজার প্রদে। তনি এর পাোপাবে ইসলাি এ কোর ওপরও গুরুত্ব আনরাপ 
কনর প্রয, উপনরর হাত ব নচর হাত অনপক্ষা উত্তি এিং এভানি ইসলাি, যারা তানদর ব নজনদর পানে দাাঁড়ানত পানর, 
তানদর প্রক্ষনত্র সাহানযযর জ য হাত পাতার অভযাসনক ব রুৎসাবহত কনর। 

তনি, হুযূর আকদাস আরও িনল  প্রয, প্রকউ যবদ অনেযর অপিযিহার কনর, তানক দা কারী  া প্রদওোর বসিান্ত ব নত 
পানর , আিার তার অিিা ব বিযনেনষ তানদরনক বদনতও পানর ; প্রক  া, দা  করার বিষেবি িা ুষনক আল্লাহ তা’লার 
পুরস্কানরর প্রযাগয কনর প্রতানল। আিার এি ও হনত পানর প্রয, সাহাযযোেযীনক দা  করার পাোপাবে তানদর িন্দ অভযাস 
পবরতযাগ করার জ য পরািেযও বদনত পানর । 

হুযূর আকদাস আনরা িনল  প্রয, সিানজ এি  িা ুষ রনেনছ  যারা সাহাযয প্রচনে োনক  আিার এি ও আনছ  যারা 
চা   া িা চাইনত পানর   া; আর একজ  েকৃত িুবিন র সিযদা এি  সুনযানগর অ ুসন্ধা  করা উবচত, যার িাধ্যনি 
প্রসই সিি িযবক্তনদর সাহাযয করা সম্ভি হে যারা সাহাযয চাইনত অপারগ িা যারা তানদর আত্মিযযাদানিানধ্র কারনে 
চাওো প্রেনক ব নজনদরনক বিরত রানখ ।  

দা  সম্পনকয ইসলানি প্রয সূক্ষ্মতর বদকব নদযে া রনেনছ প্রস সম্পনকয কো িলনত বগনে, হযরত বিযযা িসরূর 
আহিদ (আই.) িনল : 

“যখ ই প্রকান া সাহাযযোেযী িহা িী হযরত িুহােদ (সা.)-এর কানছ আসনত  িা কানরা অভানির বিষে তাাঁর সািন  
উপিাপ  করা হনতা, তখ ই বতব  তাাঁর ব জ সাহািীনদরনক এ বিষনে উৎসাবহত করনত  প্রয, প্রতািরাও তার পনক্ষ 
সুপাবরে কনরা, প্রতািরাও এর পুরস্কার লাভ করনি … সুতরাং, প্রয িযবক্ত সাহাযয চাইনত এনসনছ তার অবধ্কারই প্রকিল 
েবতিা করা হে ব , িরং তার অভাি প্রিাচন র জ য সুপাবরেকারীনদরও এর েবতদা  লানভর সুসংিাদ প্রদওো হনেনছ। 
দৃবি আকষযে করা হনেনছ প্রয, প্রতািরা এ বিষনে সনচত  োনকা, আর যবদ ব নজর সািেযয  া োনক, তনি বযব  যোেযই 
অভািী তার জ য েনোজ ীে সহােতা লানভর প্রকা  রািা খুাঁনজ দাও।” 

অন যর অবধ্কার রক্ষার বিষনে ইসলানির দৃবিভবে িেয া করনত বগনে, হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িনল : 

“িস্তুিাদী িা ুষ ব নজর স্বানেয ব জ অবধ্কার অজযন র প্রচিা কনর। বকন্তু ইসলাি ব িঃস্বােযভানি অন যর অবধ্কার েবতিার 
ওপর প্রজার প্রদে। সুতরাং, আিানদর িানে এই বেক্ষার িযিহাবরক দৃিান্তই ইসলানির পবরচেনক বিনশ্বর সািন  তুনল 
ধ্রার, আর তিলীনগর িেদা নক েেি করার কারে হনি। আল্লাহ আিানদরনক প্রতৌবফক দা  করু  প্রয  আিরা 
ইসলানির বেক্ষার িযিহাবরক দৃিান্ত েবতিা কনর যুগ-ইিািনক এই যুনগ তার ওপর প্রয দাবেত্বভার  যি করা হনেনছ 
তানত সহােক ভূবিকা পাল  করনত পাবর।”  


