
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৫প্রে প্রে, ২০২০ইং 

 

শূন্য মসজিদ থেকে জিশ্বিযপী লক্ষ লক্ষ দশশে-থরোতোর উকেকশয ঈকদর খুতিো প্রদোন্ 
েরকলন্ আহমদীয়ো মুসজলম িোমো’থতর জিশ্বপ্রধোন্  

 
হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িলকলন্, আহমদী মুসলমোন্কদর উজিত ঈদ উপলকক্ষয  

থেিল রীজত-থরওয়োকির অনু্সরকের িদকল প্রেৃত আধযোজিে ঈকদর সন্ধোন্ েরো 

আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রতর বিশ্বেধান ও পঞ্চে খিীফা হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) ২৪থশ থম, ২০২০ইং 
জিলক োকডশর ইসলোমোিোকদ অিজিত মুিোরে মসজিকদ ঈদুি জ তকরর খুতিা েদান কররন্। 

প্রকাবিড-১৯ িকডাউরনর কাররে বিশ্বিযপী িক্ষ-িক্ষ আহেদী মুসলমোন্রো যখন বনজ বনজ গৃরহ ঈদ উদযাপন কররেন, 
তারা বিশ্বজনীন প্রেবিবিেন চ্যারনি এেবেএ ইন্টারনযােনাি-এর োধযরে তারদর োেবেয় খিীফার ঈরদর খুতিা 
সরাসবর প্রোনার এিং প্রদায়ারত অংেগ্রহে করার সুরযাগ িাি কররন। 

এই খুতিায়, হুযূর আকদাস ক্রোগত আধযাবিক উন্নবত, এিং রেযারন যা বকেু আধযাবিক অগ্রগবত সাবধত হরয়রে তা 
ধরর রাখা, এিং আররা অগ্রসর করার আিেযকতার বিষরয় আরিাচ্না কররন। এোডাও বতবন বিরশ্বর োবি ও 
কিযারের জনয প্রদায়া কররন এিং বিশ্বিযপী আহেদী েুসিোনরদর ‘ঈদ েুিারক’ শুরিচ্ছা জ্ঞাপন কররন। 

হুযূর আকদাস িরিন প্রয, েুসিোনরদর েরধয োয়েই এই ত্রুজি পাওয়া যায় প্রয, তারা ঈকদর েকৃত দেযন িা উরেেয 
সম্পরকয বচ্িা-িািনা না কররই এর রীবত-প্ররওয়াজ পািন করর থারকন।  

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“োনুষ তার সাোবজক আচ্ার-আচ্ররের অরনকগুরিাই আরিগ িা অিযাসিেত করর থারক। ঈরদর প্রক্ষরে, অরনক 
োনুষ েকৃতপকক্ষ এর মূল উরেেযরক উপিবি না কররই প্রকিি রীবত-প্ররওয়াজ বহরসরি ঈদ উদযাপন করর থারক। 
তারা প্রোেরিিা প্রথরক তারদর িািা-ো এিং সোজরক ঈদ উদযাপন কররত প্রদরখ এরসরে, আর তাই তারা এই 
রীবতরক চ্ািু রারখ। থেউ থেউ ঈদ উদযাপন এজনয করর থারক প্রয তারা জারন, েুসিোন বহরসরি, এবে আল্লাহ্ 
তা’িার একবে বনরদযে এিং তাাঁর রসূি (সা.) ঈদ উদযাপন কররতন বকন্তু তারা এ বিষরয় অনুসন্ধান করর না প্রয 



 

ঈরদর উরেেয কী এিং এর েকৃত অথয কী। তারা এর কিযােসেূহ বনরয় বচ্িািািনা করর না এিং এ বিষরয় েূিযায়ন 
করর না প্রয তারদর ঈদ উদযাপন যেোেশ হরচ্ছ বকনা।” 

এর আরিারক, হুযূর আকদাস িরিন প্রয, েুসিোনরদর একবে দাবয়ত্ব ররয়রে ঈরদর েকৃত উরেেয বচ্বিত করার 
এিং অনুধািন করার। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“ঈদকতো থসজি যো আমোকদরকে জেছু জদকয় যোয়। আর থসই ঈদ দৃজির আড়োকলর ঈদ, অভ্যন্তরীে ঈদ, অন্তকরর ঈদ। 
এবে প্রসই ঈদ যা আমোকদর আিারক পজরতৃপ্ত করর, আমোকদরকে সমৃদ্ধ েকর। একজন েুসিোরনর জনয আল্লাহ্ র 
সন্তুবি অজযনই হি সিরচ্রয় েূিযিান সম্পদ, আর সিসেয়ই এেনবে হওয়া উবচ্ত; আর এর েরধযই েকৃত ঈরদর 
উদযাপন বনবহত প্রকননা একত স লতোর জিষয়জি দৃশযমোন্।” 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“আল্লাহ্ তা’িা এক োস প্ররাযা রাখার পর এ ঈরদর বদন বনধযাবরত করররেন প্ররাযাসেূহ কিুি হরয়রে এ শুি সংিাদ 
প্রদয়ার জনয। সুতরাং ঈদ উপিরক্ষয আোরদর বিরেষে করা উবচ্ত আোরদর প্ররাযাসেূহ েকৃতপরক্ষই কিুি হরয়রে 
বকনা।” 

হুযূর আকদাস িরিন প্রয, ঈদ উদযাপনরক বতন প্রেেীরত িাগ করা যায়, যার েরধয েথে হরিা এেন িযবির ঈদ 
বযবন তার সাধয অনুসারর আল্লাহ তাআিার ইিাদত এিং আল্লাহর সৃবির অবধকার আদারয়র োধযরে রেযান োরসর 
হক েকৃতপরক্ষই পবরপূেয কররত সক্ষে হরয়রেন। 

এেন িযবির ঈরদর িেযনা বদরত বগরয় হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“এেন িযবিগে প্রখাদারক িাি কররন এিং প্রখাদা তাাঁর হারারনা িান্দারক িাি কররন এিং বিররহর সেয় সোি হয় 
এিং এেন মকন্ হয় প্রযন দীর্যেোল ধরর হাবররয় যাওয়া দুই িনু্ধর পবরোরে আিাররা সাক্ষাৎ হকয়কছ। এ থপ্রজমে তার 
োেবেয় প্রখাদার সাবন্নরধয অিস্থান কররন্। এেন িযবি আজও ঈদ উদযাপন করর এিং আগােী কািও করর। িস্তুত 
বতবন বচ্রিন এক ঈরদর অিস্থার েরধযই বিরাজ কররন।” 

হুযূর আকদাস িরিন প্রয, এেন প্রসৌিাগযিান িযবিরদর েরধয এেন োনুষও ররয়রেন যারা িাহযত দবরদ্র এিং অসহায় 
আর তাই বনতয নতুন প্রপাোরক সবিত ধনী প্রিারকরা এেনবক তারদর বদরক তাবকরয় বিবিত হরত পাররন প্রয তারা 
বক আরদৌ ঈদ উদযাপন কররেন। অথচ্ ঐ সকি প্রিারকরা যারদররক হয়রতািা তাবচ্ছরিযর দৃবিরত প্রদখা হরচ্ছ, তারাই 
েকৃত ঈদ উদযাপন কররেন, প্রকননা তারা আল্লাহ্ তা’িার সন্তুবি অজযন করর তৃি হরয়রেন। 

হুযূর আকদাস িরিন প্রয, এর অথয এই নয় প্রয ঐ সকি িযবি যারা সম্পদোিী তারদর পরক্ষ েকৃত ঈদ উদযাপন 
সম্ভি নয়, িরং এেনও োনুষ ররয়রেন যারদররক পাবথযি সম্পরদ সেৃদ্ধ করা হরয়রে আর তারাও আল্লাহ্ তা’িার 
খাবতরর কুরিানীসেূহ সম্পন্ন করর তাাঁর ননকেয অজযন করররেন। 

আধযাবিকতা সম্পরকয একবে েচ্বিত িুি ধারোর উপর আরিাকপাত কররত বগরয়, হযরত বেযযা েসরূর আহেদ 
(আই.) িরিন: 

“এ পৃবথিীর োনুষ ধরর প্রনয় প্রয, ঐ সেস্ত িযবি যারা প্রখাদা তা’িারক িাি করররেন তারদর নিবেিযপূেয বচ্ি এই প্রয 
তারা িস্তুজগত প্রথরক বনরজরদররক সমূ্পেযিারি বিবচ্ছন্ন করর প্রফরিন্। িাস্তিতা এই প্রয তারদর আল্লাহ্ তা’িার ইচ্ছায় 
সমূ্পেযিারি সন্তুি হওয়া আিেযক। যবদ আল্লাহ্ তারদররক িারিা খাওয়ান এিং িারিা পরান, তরি তারদর িারিা 
খাওয়া এিং পরা উবচ্ত; বকন্তু যবদ তারদররক দাবরদ্র্য ও অিাি-অন্িকন্র মধয জদকয় অজতক্রম েকর তোাঁর নন্েিয দোন্ 



 

েরকত িোন্, তরি এ পরীক্ষারতও তারদর নধরযযর সারথ উত্তীেয হওয়া উবচ্ত। সুতরাং, না িারিা-েন্দ খাওয়া কাররা 
প্রখাদা তা’িার সাবন্নধয িারির জিহ্ন, আর না কু্ষধায় বদনাবতপাত করা তাাঁর ননকরেযর েোে।” 

হুযূর আকদাস বিতীয় প্রেেীর োনুরষর িেযনা কররন, যারা ঈরদর বদন প্রপরয় যান এিং এর েকৃত তাৎপযয অনুধািন 
না কররই এরক িাবহযকিারি উদযাপন কররন। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“এরপর ররয়রে বিতীয় প্রেেীর োনুরষর ঈদ, যারা তারদর বনজ সাধয অনুসারর িারিা খািার খান্ এিং িারিা কাপড 
পররন্, সুগবন্ধ িাগান্, উপহার আদোন্-প্রদোন্ কররন্। তারা আনবন্দত থারকন্ প্রয, আপাত দৃবিরত, তারা ঈদ িাি 
করররেন্, বকন্তু োচ্য পাশ্চাতয প্রথরক যতো দূরর, বিক এ ঈদ তারদর বনকে হরতও এতোই দূরর। তদুপবর, তারা 
তারদর িাবহযক উদযাপরনই সন্তুি থারকন্।” 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“এেন প্রিারকরা আনন্দ উচ্ছ্বাস েকাে করর থারক আর হয়রতািা তারদর প্রচ্তনার অিারির কাররে, ঐ সকি প্রিাক 
যারা প্রখাদা এিং তাাঁর সন্তুবি িাি করররেন তারদর প্রচ্রয় প্রিবে উদযাপন করর থারক। অথচ্ িাস্তিতা এই প্রয, তারদর 
অিঃসারেূনয উদযাপন েূিত এক োতরের অিস্থার আগেনিাতযা প্রর্াষো করর, এিং এক অতযি গহীন পবরেবতর 
বিষরয় সতকযিােী উচ্চারে করর। প্রয প্রকউ প্রখাদারক িুরি যায় এিং প্রখাদা তা’িা এিং তার সৃবির অবধকাররক 
উরপক্ষা করর এিং প্রকিি বনরজর জন্েিজনরদর বনরয় িোজহযে আনন্দ উদযাপরন কািাবতপাত করর, প্রস আল্লাহ্ র 
অসন্তুবি প্রডরক আরন, এিং এিারি বনরজরক ইহকাি এিং পরকাি উিয়বেরতই ধ্বংরসর েুরখ প্রিরি প্রদয়। তারা 
প্রকান বকেুরতই িািিান হয় না, িরং তারা প্রকিি ক্ষবতর েরধযই থারক। এেন প্রিাকরদর ঈদরক েকৃত ঈদ িরি গেয 
করা যায় না।” 

হুযূর আকদাস এরপর তৃতীয় তথা প্রেষ প্রেেীর োনুরষর িেযনা কররন, যারা ঈরদর কিযােেয় বদন প্রপরয় থারকন। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“এরা ঐ সকি প্রিাক যারা জারনন এিং অনুধািন কররন প্রয তারা পাপী। তারদর অির সাক্ষয প্রদয় প্রয যবদও তারা 
প্ররাযা প্রররখরেন, তারা এই প্ররাযার হক পবরপূেয কররন বন। তারদর হৃদরয় এক িিার অনুিূবত বিরাজোন থারক। 
তারা তারদর নাোযও পরডন, বকন্তু হৃদরয় এক িিা বনরয় প্রয আল্লাহ্ তা’িার েদত্ত েতয অনুসারর তারা নাোয 
আদায় কররত সক্ষে হন বন। তারদর েরতযরক েরন কররন প্রয যবদও আজরক আবে এই ঈরদর জাো’প্রত এরসবে 
সুন্দর কাপড পকর এিং িারিা খািার প্রখরয়, আবে এেন করবে প্রকিি রীবত অনুসারর এিং অনযরদর বনকে েকাে 
এর জনয, অথচ্ বিতরর বিতরর এেন িযবির হৃদয় ক্রন্দনরত থারক এিং তার েন দুবশ্চিায় পবরপূেয থারক।” 

হুযূর আকদাস িুবিরয় িরিন প্রয, এই তৃতীয় প্রেেীর োনুষ, যারা বনরজরদর দুিযিতাসমূকহর জনয অনুতি এিং িবিত, 
এিং আল্লাহ্ র দরিারর অনুরোচ্না কররন এিং তাাঁর সুরক্ষা ও সাহারযযর জনয বেনবত কররন, তারদর এ ডারক আল্লাহ্ 
তা’িা সিযদা সাডা বদরয় থারকন। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“আল্লাহ্ বযবন োনুরষর েবত পরে দয়ােয় এিং সদা ক্ষোেীি, কখরনা তার িান্দারক আোহত অিস্থায় পবরতযাগ 
কররন না। যখন প্রকউ েরন কররন প্রয তার েকৃত ঈদ আল্লাহ্র সাবন্নধয িারির েরধয, যা তার পরক্ষ অজযন করা সম্ভি 
নয়, আর যখন তার আিা তার কৃতকরেযর জনয তারক িারিার বতরস্কার করর, তখন প্রস অনুতি হয় এিং িবিত 
অিস্থায় প্রখাদা তা’িার বদরক িুাঁরক, এিং যখন এসি বকেু তার জনয অতযি প্রিদনাদায়ক হরয় ওরি, প্রখাদা স্বয়ং তার 



 

বদরক েুরে আরসন … আল্লাহ্ িরিন প্রয, ‘আবে তার কারে যাি প্রকননা প্রস গিীর আরক্ষপ ও অনুরোচ্না েকাে 
কররে এিং অনুতাপ ক্ষো বিক্ষায় রত আরে। প্রস িূিুবিত, সুতরাং আবে তারক উিারিা এিং আোর কারে বনরয় 
আসরিা।’ ”  

খুতিার প্রেষাংরে হুযূর আকদাস িরিন প্রয, আহেদী েুসিোনরদর উবচ্ত েমপকক্ষ তৃতীয় প্রেেীর েরধয োবেি 
হওয়ার জনয েরচ্িা করা। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“আোরদর েয়াসী হওয়া উবচ্ত, যবদ আেরা েথে প্রেেীরত অিিুযি না হই, তাহরি অিত প্রযন আেরা এই তৃতীয় 
প্রেেীর েরধয অিিুযি হরত পাবর। প্রকননা এবেও প্রকান বনম্ন স্তর নয় আর না প্রকান িিাস্কর বিষয়, িা না এবে এেন 
বকেু যার কাররে কাররা পদেযযাদা অিনবেত হয় … আোরদর ঈদ উদযাপনকারী বিতীয় প্রেেীর অিিুযি হওয়া উবচ্ত 
নয়, যারদর একোে কাজ হি খাদয ও পানীরয়র েরধয িযস্ত থাকা এিং যারা প্রকিিোে পাবথযি বিষয়াবদ বনরয় েত্ত, 
িরং আোরদর তারদর েরধয োবেি হওয়া উবচ্ত যারা আল্লাহ্ তা'িারক িাি করররেন। অথিা কেপরক্ষ তারদর েরধয, 
যারা এখনও তাাঁর বনকে প্রপৌঁোন বন, বকন্তু তাাঁর িাররই িরস আরেন, আর যারদর হৃদয়সেূহ িিায় ও বচ্িায় বিদীেয, 
আর যারা প্রোরক ও েেয যাতনায় বনরজরদররক এেনিারি কাতর করর প্রফরিরেন প্রয আল্লাহ্র আরে পযযি আরিাবডত 
হয় এিং যার কারে আররের অবধপবত স্বয়ং এরস যান এিং তারদররক বনজ িারিািাসা ও প্রেরহর প্রক্রারড িাাঁই 
প্রদন।” 

 

ঈরদর খুতিার প্রেষ কররত বগরয় হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আহেদী েুসিোনরদর িরে করান তারা প্রযন 
যারা দুদযোয় পবতত তারদর এিং বিরশ্বর োবির জনয প্রদায়া কররন। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িরিন: 

“ঐ সকি আহেদী েুসিোনরদর জনয প্রদায়া করুন যারা তারদর ধেয বিশ্বারসর জনয বনপীবডত এিং যারদররক অনযায় 
িারি কারাগারর িন্দী করা হরচ্ছ। তারদর আশু েুবির জনয প্রদায়া করুন প্রযন তারাও স্বাধীনিারি ঈদ উদযাপন 
কররত পাররন। সকি েুসিোনরদর জনয প্রদায়া করুন আর বিরশ্বর োবির জনয আিবরক িারি প্রদায়া করুন। বিরশ্বর 
প্রনতৃিৃন্দ, প্রযিারি আবে পূরিযই িরিবে, বনরজরদর সোমজয়ে স্বারথযর জনয বিশ্বরক ধ্বংরসর এক অতি গহ্বররর বদরক 
প্রিরি বদরচ্ছ। বিশ্বজনীন েহাোরীর সেরয় আল্লাহ্ তা’িার বদরক িুাঁকার পবরিরতয এেন প্রনতৃস্থানীয় এিং সাধারে 
োনুষ তারদর করেযর িারা প্রখাদার থক্রোধ থে আররা উকে বদরচ্ছ।” 


