
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
 ২৮ প্রসপ্টেম্বর ২০১৯ 

 

নুনস্পীপ্টে শুরু হল জলসা সালানা হলযান্ড ২০১৯ 
জলসা সালানা হলযাপ্টন্ডর উপ্টবাধন করপ্টলন হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.)  

 

২৭ প্রসপ্টেম্বর ২০১৯, আহিদীযা িুসবলি জািা’প্রতর বিশ্ব েধান, পঞ্চি খবলফাতুল িসীহ, হযরত বিযযা িসরূর 
আহিদ (আই.)-এর জুিু’আর খুতিার িাধযপ্টি নুনস্পীপ্টে শুরু হল আহিদীযা িুসবলি জািা’ত হলযাপ্টন্ডর ৩৯তি জলসা 
সালানা (িাবষযক সপ্টেলন)।  

জুিু’আর খুতিার পূপ্টিয সোবনত হুযূর আহিদীযা িুসবলি জািা’প্রতর পতাকা (বলওযাপ্টয আহিদীযা) উপ্টতালপ্টনর িাধযপ্টি 
বতন বদপ্টনর এই অনুষ্ঠাপ্টনর আনুষ্ঠাবনক উপ্টবাধন কপ্টরন। পাশাপাবশ হলযাপ্টন্ডর জাতীয পতাকাও উপ্টতাবলত হয। 

জুিু’আর খুতিায সোবনত হুযূর একজন আহিদী িুসলিান হওযার দাবযত্ব পূর্য করা এিং জলসা সালানা বকভাপ্টি 
ইসলাপ্টির বশক্ষার অনুসরপ্টর্ বনপ্টজর উন্নবত সাধপ্টনর একবে সুির্য সুপ্টযাগ কপ্টর প্রদয এ বিষপ্টয আপ্টলাচনা কপ্টরন। 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) আহিবদযা িুসবলি জািা’ত হলযান্ড এিং এর সাম্প্রবতক উন্নবত ও িৃবি সম্পপ্টকয 
আপ্টলাচনা কপ্টরন। 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“বিগত কপ্টযক িছপ্টর আহিদীযা িুসবলি জািা’ত হলযাপ্টন্ডর সদসয সংখযা অন্ততঃ এক-তৃতীযাংশ িৃবি প্রপপ্টযপ্টছ। অপ্টনপ্টক 
পাবকস্তান প্রেপ্টক বহজরত কপ্টর এপ্টসপ্টছন, আর আপ্টরা প্রকউ প্রকউ িয’আত কপ্টর আহিদীযা িুসবলি জািা’প্রত দাবখল 
হপ্টযপ্টছন।” 

 



 

 
এ বিষপ্টয আপ্টরা আপ্টলাচনা করপ্টত বগপ্টয হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“সিযদা স্মরর্ রাখপ্টিন সংখযার িৃবি িা িুরব্বীর সংখযার িৃবি অেিা নতুন প্রকন্দ্র িা িসবজদ বনিযার্ প্রকিল তখনই 
কাপ্টজ আসপ্টি যখন এর েকৃত উপ্টেশযও পূর্য হয। সুতরাং েপ্টতযক আহিদী িুসলিান যবনব এখাপ্টন িাস কপ্টরন, তার 
বনপ্টজর িূলযাযন করা উবচত এিং এ বিষপ্টয তার অনুসন্ধান এিং অনুধািন করা উবচত প্রয প্রসই উপ্টেশযগুপ্টলা কী কী, 
িসীহ িাওঊদ (আ.) এর অনুসারী বহপ্টসপ্টি আিাপ্টদরপ্টক প্রযগুপ্টলা অজযন করপ্টত হপ্টি।” 

সোবনত হুযূর িযাখযা কপ্টরন প্রয অপ্টনক আহিদী িুসলিান পাবকস্তান প্রেপ্টক, প্রযখাপ্টন তাপ্টদর ধিযীয স্বাধীনতা প্রেপ্টক তারা 
িবঞ্চত বছপ্টলন, পাশ্চাপ্টতযর প্রদশগুপ্টলাপ্টত বহজরত কপ্টরপ্টছন। সোবনত হুযূর িপ্টলন আহিদী িুসলিানপ্টদর প্রকিল ধিযীয 
স্বাধীনতা অজযন কপ্টরই সন্তুষ্ট হওযা উবচত নয িরং তাপ্টদর সিযদা বনপ্টজপ্টদরপ্টক উন্নত করার বিষপ্টয সপ্টচষ্ট হওযা উবচত 

“আধযাবিকতা, জ্ঞান এিং ননবতকতার বদক প্রেপ্টক”। 

 



 

 
হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“অপ্টনক আহিদী িুসলিান িূলতঃ পাবকস্তাপ্টন ধিযীয স্বাধীনতার অভাপ্টির কারপ্টর্ এখাপ্টন বহজরত কপ্টরপ্টছন। প্রসখাপ্টন 
আহিদী িুসলিানগর্ ধপ্টিযর নাপ্টি হযরাবনর বশকার হন এিং হযরত িুহােদ (সা.) এর ভবিষযবার্ী ও বনপ্টদযশনা অনুযাযী 
যুপ্টগর ইিািপ্টক িানার কারপ্টর্ তাপ্টদর অবধকার হরর্ করা হয।” 

হজরত িাসরুর আপ্টরা িপ্টলন: 

“েপ্টতযক আহিদী বযবন পূপ্টিয বিপ্টশষতঃ পাবকস্তাপ্টন প্রয সকল িাধাবিঘ্ন আক্রান্ত বছপ্টলন এখন তা প্রেপ্টক িুক্ত এক জীিন 
যাপন করপ্টছন, তার পূপ্টিযর প্রয প্রকান সিপ্টযর প্রচপ্টয আল্লাহতা’লার কাপ্টছ প্রিবশ কৃতজ্ঞ হওযা উবচত, আর িসীহ 
িাওঊদ (আ.) এর জািা’প্রতর সদসয হওযার অবধকার পবরপূর্যভাপ্টি আদাপ্টযর প্রচষ্টা করা উবচত। আপনাপ্টদর উবচত 
আধযাবিকতা, জ্ঞান ও ননবতকতার বদক প্রেপ্টক বনপ্টজপ্টদর িাপ্টনান্নযপ্টনর প্রচষ্টায রত োকা। কাপ্টরা প্রকিল এপ্টতই সন্তুষ্ট 
হওযা উবচত না প্রয, এখন তারা ধিযীয বনপীড়ন হপ্টত িুক্ত।” 

সোবনত হুযূর এ ধরপ্টনর বিবভন্ন দাবযত্ব পালন করার গুরুত্ব এিং প্রকিল প্রখাদাতা’লার সন্তুবষ্টর খাবতপ্টর এিন করার 
বিষপ্টয পুনরায তাবগদ প্রদন। 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“যবদ আিাপ্টদর কাজ আল্লাহতা’লার আপ্টদশ অনুযাযী না হয, যবদ আিাপ্টদর বনপ্টজপ্টদর িপ্টধয আপ্টরা িৃহতর এিং উতি 
পবরিতযন আনার প্রচষ্টা না কবর, আর আল্লাহতা’লা এিং তাাঁর রাসুল (সা.) এর েবত পূিযাপ্টপক্ষা অবধক ভাপ্টলািাসা েকাশ 
না কবর, তপ্টি এিন স্বাধীনতায কীইিা লাভ হল? এসি জলসা িা িসবজদ বনিযাপ্টর্ অংশ বনপ্টযই িা কী লাভ হল? এই 
স্বাধীনতাগুপ্টলা তখনই আিাপ্টদর জনয কলযার্কর সািযস্ত হপ্টি যখন আিরা িসীহ িাওঊদ (আ.) এর জািা’প্রত দাবখল 
হওযার সাপ্টে সম্পকযযুক্ত দাবযত্বসিূহ আিরা পবরপূর্যভাপ্টি পালন করপ্টিা।” 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন িসীহ িাওঊদ (আ.)-এর উপ্টেশয এই বছল প্রয জলসা সালানা আহিদীযা 
িুসবলি জািাপ্টতর সদসযপ্টদর ননবতক ও আধযাবিক িাপ্টনান্নযপ্টনর কারর্ হপ্টি। 



 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“আল্লাহতা‘লার ঐশী আপ্টদপ্টশ িসীহ িাওঊদ (আ.) এই জলসা েবতষ্ঠার প্র াষর্া কপ্টরন প্রযন এর িাধযপ্টি আিরা 
বনপ্টজপ্টদর িপ্টধয পবিত্র পবরিতযন আনপ্টত পাবর। জলসা এজনয েবতবষ্ঠত হপ্টযবছল প্রযন আিরা ধিযপ্টক দুবনযািী বিষযাবদর 
উপর োধানয দান করপ্টত পাবর এিং প্রযন আিাপ্টদর হৃদপ্টয আল্লাহতা’লা এিং হযরত িুহােদ (সা.)-এর ভাপ্টলািাসাপ্টক 
লালন করপ্টত পাবর। এগুপ্টলা এজনয েবতবষ্ঠত হপ্টযবছল প্রযন আিাপ্টদর ধিযীয, ননবতক ও জ্ঞানগত উন্নবত হয এিং প্রযন 
এ সকল লপ্টক্ষযর বদপ্টক অগ্রসর হওযার জনয সকল েকার েপ্টচষ্টা গ্রহর্ করা হয।” 

 
সোবনত হুযূর িযাখযা কপ্টরন প্রয আহিদী িুসলিানপ্টদর এিন ভাপ্টি তাপ্টদর জীিনযাপন করা উবচত প্রযন েকাশ পায 
প্রয, 

‘িহানিী (সা.) এিং আল্লাহতা’লার ভাপ্টলািাসা তাপ্টদর হৃদপ্টযর উপর োধানয বিস্তার কপ্টর।’ 

িহানিী হযরত িুহােদ (সা.) এর েবত ভাপ্টলািাসা গপ্টড় প্রতালার বিষপ্টয িসীহ িাওঊদ (আ.) প্রলখবন হপ্টত উিৃবত েদান 
কপ্টর হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“িহানিী (সা.) এর েবত ভাপ্টলািাসা অনয সকল িানুপ্টষর েবত ভাপ্টলািাসার প্রচপ্টয িড় হওযা উবচত, প্রকননা প্রকিল তাাঁর 
িাধযপ্টিই আপনারা আল্লাহতা’লার বনকে প্রপৌঁছাপ্টত পাপ্টরন। প্রকিল তাাঁর আপ্টদশািলীর অনুসরর্ এিং উদাহরর্সিূহ 
অনুকরপ্টর্র িাধযপ্টি কাপ্টরা পপ্টক্ষ প্রখাদাতা’লার ননকেয লাভ করা সম্ভি। এখন প্রকিল িহানিী (সা.) এর িাধযপ্টিই কাপ্টরা 
পপ্টক্ষ প্রদাযার কিুবলযাত এিং েকৃত নাজাত িা িুবক্ত লাভ করা সম্ভি।” 

খুতিার প্রশষ োপ্টন্ত সোবনত হুযূর জলসায অংশগ্রহর্কারীপ্টদর পুনরায একিার বনপ্টজপ্টদর জীিপ্টনর উপ্টেশয এিং 
জলসায অংশগ্রহপ্টর্র উপ্টেশয সম্পপ্টকয বচন্তা কপ্টর প্রদখার কো স্মরর্ কবরপ্টয প্রদন। 

হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“আিাপ্টদর সকপ্টলর এখাপ্টন বতন বদপ্টনর জনয সিপ্টিত হওযার উপ্টেশয সম্পপ্টকয বচন্তা ভািনা করা উবচত। আিাপ্টদর 
পবরপ্টিশ প্রেপ্টক কলযার্িবিত হওযা উবচত, বনপ্টজপ্টদর আিপ্টলর উন্নবত করা উবচত, বনপ্টজপ্টদর পাপ সিূহ দূর করা উবচত 
এিং এই বদনগুপ্টলাপ্টত আিাপ্টদর ইিাদপ্টতর পাশাপাবশ বযকপ্টর ইলাবহ ও ইপ্টস্তগফাপ্টরর বিষপ্টয িপ্টনাপ্টযাগী হওযা উবচত। 
যবদ এবে আিাপ্টদর উপ্টেশয না হয, তাহপ্টল এিন জলসায আগিন িৃো।” 



 

 
প্রশষ করপ্টত বগপ্টয হযরত বিযযা িসরূর আহিদ (আই.) িপ্টলন: 

“জলসার এই বদনগুপ্টলা আিাপ্টদরপ্টক আিাপ্টদর ইিাদপ্টতর িান উন্নত করার এিং এরপর প্রসই িান িজায প্রতৌবফক 
বদক। আিরা প্রযন সদা আল্লাহ তাআলা এিং তাাঁর রাসূল (সা.) এর ভালিাসায উন্নবত করপ্টত োবক এিং দুবনযািী 
কািনা িাসনা ও িস্তুিাদী বিলাবসতা সিূহ প্রযন কখপ্টনা আিাপ্টদর উপর োধানয লাভ না কপ্টর।”  


