
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৬ প্রে ২০২১ 

 

ইসলাোিাদ প্রেকে ঈকদর খুতিা েদান েরকলন  
আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিশ্ব-েধান  

 
“আল্লাহ্  তা’লা সেল অনযায়-অবিচারকে বনিঃকেষ েরুন এিং পৃবেিীর োনুষ প্রখাদা তা’লাকে প্রচনার প্রসৌভাগ্য 

লাভ েরুন।” - হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) 
 

আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিশ্ব-েধান ও পঞ্চে খলীফা হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) ১৪ প্রে ২০২১ 
বিলকফাকডযর ইসলাোিাকদ অিবিত েুিারে েসবজকদ ঈদুল বফতকরর খুতিা েদান েকরন। 

হুযূর আেদাস তাাঁর খুতিায় ঈদকে েেৃত ও দীর্যিায়ী উদযাপকনর োরণ সািযস্ত েরার বিষকয় গুরুত্ব আকরাপ েকর 
িকলন প্রয, আহেদীগ্ণ প্রযন রেযান োকস তাকদর েৃত পূণযেেয ভবিষযকতও জাবর রাখার অঙ্গীোর েকর।  

খুতিায়, হুযূর আেদাস বফবলবস্তবন জনগ্কণর ওপর চলোন ধারািাবহে নৃেংসতার তীব্র বনন্দা জ্ঞাপন েকরন এিং তাকদর 
অবধোর সংরক্ষকণ েুসবলে বিশ্বকে এেবি ঐেযিদ্ধ ফ্রন্ট বহকসকি দণ্ডায়োন হওয়ার আহ্বান জানান। হুযূর আেদাস 
অভািগ্রস্ত এিং অবিচাকরর বেোর সেল োনুকষর দুদযো লার্কির জনয আহেদীকদরকে প্রদায়া েরার বনকদযেনা েদান 
েকরন। 

ঈকদর েেৃত উকেেয সম্পকেয েো িলকত বগ্কয় হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

“এবি আল্লাহ্  তা’লার সীোহীন অনুগ্রহ প্রয, বতবন আোকদরকে রেযান োকসর েধয বদকয় অবতক্রে েকর আজকে ঈকদর 
বদন েতযক্ষ েরার প্রসৌভাগ্য দান েকরকেন। বেন্তু, এই রেযাকনর উকেেয েী বেল? বতবন বে প্রেিল এিাই প্রচকয়কেন প্রয, 
আেরা ২৯ িা ৩০ বদন অভুক্ত োবে, আর তারপর ঈকদর আনন্দ উদযাপন েবর এিং েচুর পবরোকণ খাদয গ্রহণ েবর? 
িরং আেরা প্রেিল তখনই প্রখাদা তা’লার এ অনুগ্রহ প্রেকে েেৃত েলযাণ লাভ েরকত পারকিা, যখন আেরা রেযান 
োকস প্ররাযা রাখার এিং ঈদ উদযাপকনর অন্তবনযবহত েেৃত লক্ষয ও উকেেয অনুধািন েরকিা - আর এ উকেেয এই প্রয, 
যবদ আেরা েেৃতপকক্ষই রেযাকন ধেযপরায়ণতার অনুেীলন েকর োবে, তকি এই রেযাকন আোকদর ওপর প্রয 



 

আবেসেণ্ডলী অিতীণয হকয়কে, আর আোকদর োকে প্রয প্রনে পবরিতযনসেূহ সৃবি হকয়কে, প্রসগুকলা আোকদর বচরোল 
িজায় রাখকত পারা উবচত এিং তার উপর আকরা অগ্রসর হওয়া উবচত।” 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আকরা িকলন: 

“েহানিী হযরত েুহাম্মদ (সা.) িকলকেন, এে রেযান প্রেষ হওয়ার পর প্রেকেই আোকদর পরিতযী রেযাকনর অকপক্ষায় 
োো উবচত এিং এই অন্তিযতযীোলীন সেকয় (বিগ্ত রেযাকন) আোকদর োকে আনীত পবিত্র পবরিতযনসেূকহর উপর 
অনুেীলন অিযাহত রাখা উবচত, প্রযন এর েলযাণরাবজ বচরিায়ী হকত পাকর।” 

হুযূর আেদাস উকল্লখ েকরন প্রয, যুকগ্র ইোে েবতশ্রুত েসীহ্  (আ.)-এর ওপর ঈোন আনা আহেদীকদর েহান প্রসৌভাগ্য, 
বযবন ইসলাকের বেক্ষাসেূকহর বিষকয় এেনভাকি আোকদর পে েদেযন েকরকেন যা আোকদরকে েহানিী হযরত 
েুহাম্মদ (সা.)-এর বেক্ষা অনুধািন এিং এর ওপর সবিেভাকি আেল েরার সুকযাগ্ েকর বদকয়কে। 

হুযূর আেদাস িকলন প্রয, েসীহ্  েওউদ (আ.) িারিার এবি স্পি েকরকেন প্রয, প্রখাদা তা’লা এিং োনিজাবত উভকয়র 
অবধোর আদায় েরা এেজন েুসলোকনর ঈোকনর প্রেৌবলে অংে।  

 



 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

“যবদ আেরা আন্তবরেভাকি প্রখাদা তা’লা এিং তাাঁর সৃবি উভকয়র অবধোর রক্ষার বিষকয় েকনাবনকিে েবর তাহকল আেরা 
সফলোে হকত পারকিা এিং েেৃত েু’বেন িকল গ্ণয হকত পারকিা। িস্তুত, এ বিবিধ অবধোর আদায় েরার োকেই 
ইসলাে সেস্ত বেক্ষার সােুলয বনবহত, আর এিাই এেজন েেৃত েু’বেকনর বচহ্ন। আল্লাহ্  তা’লা এসি অবধোর আদাকয়র 
অসংখয পে আোকদরকে প্রদবখকয়কেন, আর একদর েকধয এেবি হকলা রেযান োকস প্ররাযা রাখা, যা এই বেক্ষা প্রদয় প্রয, 
আল্লাহ্ র পকে প্রচিা-েকচিার োধযকে প্রেউ তার লক্ষয অজযন েরকত পাকর। আর এরপর ঈদ আকস। ঈকদর উকেেযও 
প্রেিলোত্র আনন্দ উদযাপন নয়, িরং এরও এে উকেেয রকয়কে। বনবিতভাকি, রেযাকনর আবেসেণ্ডলী প্রেিলোত্র 
তখনই অজযন েরা সম্ভি, যখন প্রোন িযবক্ত এ পবিত্র পবরিতযনকে বনকজর জীিকনর এে ধারািাবহে অংকে পবরণত েকর 
প্রনয়; আর ঈকদর আনন্দ প্রেিল তখনই অবজযত হকি, যখন এ পবরিতযনগুকলাকে বচরবদকনর জনয বনকজকদর জীিকনর অংে 
েকর প্রনওয়া হকি।” 

হুযূর আেদাস উকল্লখ েকরন প্রয, আেরা প্রখাদা তা’লাকে ভালিাসার দাবি েবর, অেচ আোকদর অনুধািন েরা আিেযে 
প্রয, প্রখাদা তা’লাকে েেৃত অকেয ভালিাসকত হকল প্রোন োকনর ভালিাসা েকয়াজন। 

হুযূর আেদাস েসীহ্  েওউদ (আ.)-প্রে উদৃ্ধত েকরন, বযবন িকলন: 

“ ‘প্রখাদাকে ভালিাসা’-র অেয েী? এবি হল বনজ বপতা-োতা, স্ত্রী, বনজ সত্ত্বা, এিং আর সি বেেুর ওপর আল্লাহ্  তা’লার 
ইচ্ছাকে োধানয দান েরা।”  

 



 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

“েসীহ্  েওউদ (আ.) িকলন, ‘সিযদা প্রখাদাকে ভয় েকরা। প্রযকোকনা োকজর পূকিয বচন্তা েকর প্রদকখা, প্রসই োজ প্রখাদা 
তা’লার সন্তুবি প্রডকে আনকি, নাবে তাাঁর অসন্তুবির োরণ হকি। … দদবনে পাাঁচিার নাোকযর গুরুত্ব অপবরসীে আর 
এগুকলা প্রখাদা তা’লার অনুগ্রহ যাচনা েরার জনয এেজন েুবেকনর সকিযাত্তে সুকযাগ্।’ ” 

হুযূর আেদাস িকলন প্রয, প্রদায়া েরার সেয় েেৃত বিনয় ও আেুবতর সাকে তা েরা উবচত। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

“আন্তবরেতা ও িযােুলতার সাকে আদায় েরা পাাঁচ প্রিলার নাোয এিং অকেযর ওপর েকনাবনকিে েরকত েরকত পবিত্র 
েুরআন পাি েরার োধযকে আল্লাহ্ র ইিাদত আোকদর ঈদকে এেবি সােযে উদযাপকন পবরণত েরকি এিং আোকদর 
ঈদকে বচরন্তন েরকি। সুতরাং, আেরা বে এই রেযাকন এেন ঈদ উদযাপকনর প্রোকনা অঙ্গীোর েকরবে? যবদ না েকর 
োবে, তকি এেন অঙ্গীোর আজ েরা উবচত, প্রযন আোকদর নাোযকে ক্রোগ্তভাকি উন্নত েরকত বগ্কয়, এিং পবিত্র 
েুরআকনর েব্দািলীর ওপর েকনাবনকিে েকর আেরা আোকদর ঈদ উদযাপনকে এে চলোন উচ্ছ্বাকস পবরণত েরকত 
পাবর। আর এেন েরার এবিই উপায়।” 

হুযূর আেদাস অকনযর অবধোর রক্ষা েরা, গ্বরি, অভািগ্রি এিং তুলনােূলেভাকি েে প্রসৌভাকগ্যর অবধোরীকদর সাকে 
দয়ােীল আচরকণর এিং তাকদর েবত অিজ্ঞা েোে না েরার ইসলাকের বেক্ষার ওপরও প্রজার প্রদন।  

হুযূর আেদাস িকলন প্রয, আহেদীকদর বনজ সম্পদ সোকজর দবরদ্র প্রেণীর সহায়তায় িযয় েরা উবচত এিং 
অভািগ্রস্তকদর সহায়তা েরার জনয আহেদীয়া েুসবলে জাো’প্রতর বিবভন্ন উকদযাগ্ এিং তহবিকল অংেগ্রহণ েরা উবচত। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

 



 

 “আহেদীগ্ণ িযবক্তগ্ত পযযাকয় একে অপরকে সহায়তা েদান েকর োকেন। তকি জাো’বত পযযাকয়ও িবঞ্চত ও দুিযল 
প্রেবণর সহায়তার জনয বিবভন্ন তহবিল েবতবিত রকয়কে। সােেযযিানকদর এসি তহবিকলও অনুদান েদান েরা উবচত। 
অসুিকদর সহায়তার জনয এেবি ফান্ড রকয়কে, আকরেবি এতীেকদর জনয, আকরেবি দবরদ্রকদর জনয, আকরা এেবি দবরদ্র 
োত্রকদর জনয এিং এেনই আকরা েতে তহবিল রকয়কে। সুতরাং যাকদর সােেযয রকয়কে তাকদর এগুকলাকতও 
অংেগ্রহকণর প্রচিা েরা উবচত।”  

খুতিার প্রেষাংকে, বফবলবস্তকন র্িোন ভয়ািহ নৃেংসতা, অনযায় িল েকয়াগ্ এিং প্রেখ জার রাকত তাকদরকে বনজ িাসগৃ্হ 
প্রেকে উকচ্ছকদর র্িনায় বফবলবস্তকনর জনগ্কণর অবধোকরর সপকক্ষ আওয়াজ উকত্তালন েকরন এিং তাকদর জনয প্রদায়া 
েরার বিষকয় দৃবি আেষযণ েকরন । হুযূর আেদাস েুসবলে প্রদেগুকলাকে এ নৃেংসতা ও অবিচাকরর বিরুকদ্ধ এেতািদ্ধ 
এে ফ্রন্ট বহকসকি দণ্ডায়োন হওয়ার আহ্বান জানান। 

বিশ্ব জুকে যারা অবিচাকরর বেোর তাকদর সেকলর জনয হুযূর আেদাস আহেদীকদর প্রদায়া েরার আহ্বান েকরন। 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) িকলন: 

“প্রসই সেল োনুকষর জনয প্রদায়া েরুন যারা েকি বনপবতত িাজারা অভািগ্রস্ত প্রযন আল্লাহ্  তা’লা তাকদর দিধ 
চাবহদাসেূহ পূণয েকরন এিং তাকদর সেসযা দূরীভূত েকরন। উপরন্তু, প্রদায়া েরুন প্রযন পৃবেিীর িুে প্রেকে সেল েোর 
অবিচার ও বনসংসতা বনেূযল হকয় যায়। আল্লাহ্  তা’লা সেল অনযায়-অবিচারকে বনিঃকেষ েরুন এিং পৃবেিীর োনুষ প্রখাদা 
তা’লাকে প্রচনার প্রসৌভাগ্য লাভ েরুন।” 

হযরত বেযযা েসরূর আহেদ (আই.) আকরা িকলন: 

 
“আোকদর আরও প্রদায়া েরা উবচত প্রযন বিশ্বজনীন প্রোবভড েহাোরী সোি হয় এিং এেন পবরবিবতর উদয় হয় 
প্রযখাকন েেৃত োবন্ত বিরাজ েকর এিং বিশ্ব স্বাভাবিে অিিায় বফকর যায়। তকি এবি প্রেিল তখনই র্িকি যখন বিকশ্বর 
োনুষ প্রখাদা তা’লাকে বচনকি এিং যখন তারা আল্লাহ্  তা’লা ও তাাঁর সৃবির অবধোর আদায় েরকি। আল্লাহ্  তা’লা সেল 
প্রে এেন েরার প্রসৌভাগ্য দান েরুন।” 

হুযূর আেদাস খুতিা প্রেকষ প্রদায়া পবরচালনা েকরন। 

বদকনর পরিতযী অংকে হুযূর আেদাস তাাঁর সািাবহে জুেুআর খুতিা েদান েকরন। 


