
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৩ প্রভ ২০২২ 

ইরাভাফাদ প্রথকে ঈকদয খুতফা েদান েযকরন  
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান 

 

‚ঈদ প্রেফর উৎকফয সৃ্পা বনকয় এেবিত ওয়ায বদন নয়, ফযং, ঈকদয বদন অনযানয বদকনয প্রেকয়ও প্রফব আল্লাহ্ 
তা’রা েতৃৃে েদত্ত দাবয়ত্বভূ ারন েযা আভাকদয জনয আফযে।‛– মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) 

যাবয়া-ইউকেন ংেট ম্পকে ৃ বফকশ্বয প্রনতৃফৃন্দ এফং যোযভূকয উকেক এে গুরুগম্ভীয তেৃফাণী উচ্চাযণ 
েযকরন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ খরীপাতুর ভীহ্ মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.)। 
বযবিবত বফকফাবযত কয় ের েোয বনয়ন্ত্রকণয ফাইকয মাওয়ায ূকফৃই এয যা প্রটকন ধযায জনয বফশ্ব প্রনতাকদয 
ফৃাত্মে েয়াকয জনয আহ্বান জানান হুমূয আেদা।  

২ প্রভ ২০২২ মুক্তযাকজযয বটরকপাকডৃয ইরাভাফাকদ অফবিত ভুফাযে ভবজকদ ঈদুর বপতকযয খুতফা েদান েকযন 
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ খরীপাতুর ভীহ্ মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.)। 

ভগ্র বফশ্বজুকে রাকখা আভদী ভুরভান বফশ্বজুকে ম্প্রোবযত এভবটএ ইন্টাযনযানার বটবব েযাকনকরয ভাধযকভ 
খরীপায েদত্ত ঈকদয খুতফা যাবয প্রানায এফং তাকদয আধযাবত্মে প্রনতায প্রনতৃকত্ব প্রদায়ায় অংগ্রণ েযায ুকমাগ 
রাব েকযন। 

হুমুয আেদা বফি েুযআকনয ৪:৩৭ আয়াত বতরাওয়াত েযায ভাধযকভ খুতফা শুরু েকযন। প্রমখাকন ফরা কয়কে: 

‚এফং প্রতাভযা আল্লাহ্য ইফাদত েয এফং তাাঁয াকথ োউকে যীে েকযা না এফং দয় ফযফায েকযা বতা-ভাতা, 
আত্মীয়-স্বজন এফং এতীভ-বভেীন, আত্মীয় েবতকফব এফং অনাত্মীয় েবতকফবয াকথ, ফনু্ধফান্ধফ, থোযী এফং 
অধীনস্তকদয াকথ। বনশ্চয় আল্লাহ্ অংোযী এফং দাবম্ভে ফযবক্তকে েন্দ েকযন না।‛ 

এযয ভগ্র খুতফা জুকে, হুমূয আেদা উক্ত আয়াকতয বফসৃ্তত তপীয েদান েকযন এফং এয ভাকে উবল্লবখত নানা 
দাবয়ত্বভূকয গুরুত্ব আকরােনা েকযন। 



 

 

ঈকদয েেৃত উকেয ও অথৃ ম্পকেৃ মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন:   

‚ঈদ প্রেফর উৎকফয সৃ্পা বনকয় এেবিত ওয়ায বদন নয়, ফযং, ঈকদয বদন অনযানয বদকনয প্রেকয়ওপ্রফব আল্লাহ্ 
তা’রা েতৃৃে েদত্ত দাবয়ত্বভূ ারন েযা আভাকদয জনয আফযে। বফশ্বাীকদয ওয আল্লাহ্ তা’রায ইফাদত ও 
ভানুকলয অবধোয েদান েযায প্রম বিবফধ দাবয়ত্ব অৃণ েযা কয়কে তা ারন েযা অতযাফযেীয়। এবাকফ, এই বদকন 
বযূণ ৃধাযাফাবেতায াকথ আল্লাহ্ তা’রা ও ফান্দায অবধোয েদাকনয অঙ্গীোয েযা উবেত। প্রেফর তখনই আভযা 
েেৃত ঈদ উদমান েযকফা।” 

ইফাদকতয গুরুত্ব ম্পকে ৃফরকত বগকয়, মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚ভানফী মযত ভুাম্মদ (.) ফকরকেন,‘প্রম প্রেউ দুই ঈকদয যাকত বফশুদ্ধবাকফ আল্লাহ্ তা’রায ন্তুবি রাকবয জনয 
তাাঁয ইফাদত েযকফ, তাকদয হৃদয়কে বেযিায়ী জীফন েদান েযা কফ।’ েত অাধাযণ ুংফাদ! আল্লাহ্য ন্তুবিয 
উকেকয ইফাদত েযায োযকণ আভযা বেযিায়ী ুযস্কায রাব েযবে। ুতযাং, ঈদ প্রেফর উদমাকনয উরক্ষ্য নয়। 
ফযং এবট যাতকে ইফাদত িাযা েরযাণভবিত েযায এেবট ুকমাগ মা এেজন ফযবক্তকে অনন্ত আধযাবত্মে জীফন 
রাকবয কথ অগ্রয েকয।‛ 

হুমূয আেদা উকল্লখ েকযন প্রম, উক্ত আয়াতবট প্রখাদায ইফাদকতয গুরুত্ব আকরােনায য তাাঁয ৃি জীকফয অবধোয 
েদাকনয বফলকয় আকরাোত েকয। 

বতা-ভাতায অবধোকযয বফলয়বট ফযাখযা েযকত বগকয় মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚উক্ত আয়াতবট বতা-ভাতায েবত দয়া েদৃকনয বনকদৃ েদান েকয। ভান আল্লাহ্ তা’রায রারন-ারকনয য, 
এেজন ফযবক্তয উয কফৃাচ্চ অনুগ্র র তায বতা-ভাতায, মাযা তাকদয ন্তান-ন্তবতকে বাকরাফাা ও মকেয কঙ্গ 
রারন ারন েকযন। আভাকদয ওয তাকদয অনুগ্র এভন প্রম আভযা এয েবতদান েখকনা বদকত াযকফা না।‛  

তাই উক্ত আয়াতবট বতা-ভাতায েবত দয় আেযকণয গুরুত্ব, ফৃদা তাকদয কঙ্গ প্রেকয ও প্রোভরতায াকথ েথা 
ফরা এফং তাকদযকে শ্রদ্ধা ও ম্মান েদাকনয গুরুত্ব ফণৃনা েকয। 

খুতফায শুরুকত বতরাওয়াতেৃত আয়াকত উবল্লবখত অয এে দাবয়কত্বয েথা ফরকত বগকয়, মযত বভমৃা ভরূয 
আভদ (আই.) ফকরন: 



 

‚আয়াতবট এযয আত্মীয়কদয উকেক অনুগ্র েদৃকনয গুরুকত্বয েবত দৃবি বনফদ্ধ েকয। ভানফী মযত 
ভুাম্মদ (.) ফকরকেন, ‘মাযা তাকদয বযবমকে োেুম ৃোয় ফা েরযাণভবিত দীঘ ৃজীফন োয় এফং োয় প্রম তাকদযকে প্রমন 
উত্তভবাকফ স্মযণ েযা য়, তাকদয উবেত তাযা প্রমন আত্মীয়তায ম্পে ৃযক্ষ্ায গুণ অফরম্বন েকয।’ আভাকদয উবেত 
আভাকদয আত্মীয় স্বজকনয প্রদখাকানা েযা, তাযা আভাকদয বনকজয কক্ষ্য প্রাে, বেংফা শ্বশুয ফাবেয। মাযা 
বাকরাবাকফ জীফনমান েযকেন এফং েফাক আায য আল্লাহ্ তা’রা মাকদয আবথৃে অফিায উন্নবত দান েকযকেন, 
তাকদয উবেত ঈকদয আনকন্দ তাকদয প্রই ের আত্মীয়স্বজনকেও াবভর যাখা মাযা তাকদয প্রথকে েভ 
প্রৌবাগযারী, এফং তাকদয েবত প্রখয়ার যাখা। এয জনয এবট ত ৃওয়া উবেত নয় প্রম, আত্মীয়স্বজনও এয বফযীকত 
আনাকদয কঙ্গ উত্তভ আেযণ েযকফন, আয প্রেফর তখন আবন তাকদয কঙ্গ অনুগ্রকয আেযণ েযকফন। ফযং 
এভনবে তাযা মবদ ইবতফােে ভানবেতা নাও প্রদখায়, তফু তাকদয েবত দয় আেযণ েযা উবেত।‛ 

হুমূয প্রের ুরুকলয আেযকণয েবতও তীব্র বনন্দা জ্ঞান েকযন মাযা তাকদয স্ত্রীকদযকে বতা-ভাতা ও 
আত্মীয়স্বজকনয কঙ্গ প্রদখা েযকত প্রদয়না। হুমূয আেদা ফকরন প্রম, এভন আেযণ কে ‚েযভ অজ্ঞতা‛ এফং 
েুযআকনয বনকদৃাফবরয বযবি। হুমূয আেদা ফকরন প্রম, মবদ প্রোন ফযবক্ত আল্লায ন্তুবি অজৃন েযকত োয় 
তাকর এভন বনযথৃে ও ফৃথা আেযণ অফযই বযায েযকত কফ। 

হুমূয আেদা উক্ত আয়াকত উবল্লবখত ভানুকলয অবধোকযয অনযানয বদেভূও তুকর ধকযন। এয ভকধয এতীভ ও 
বভেীকনয অবধোযও অন্তবুৃক্ত। হুমূয আেদা ফকরন প্রম, ঈদ উরকক্ষ্য এতীভ-বভেীকনয অবধোকযয বদকে রক্ষ্য 
যাখা উবেত এফং মবদ প্রোকনা ফযবক্ত যাবয প্রোকনা অবাফী ফা এবতভ ফযবক্তকে না ান তাযা আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’ত বযোবরত দাতফয েেকে, প্রমভন ‘এতীভ পান্ড’-এ, দান েযকত াকযন মা এতীভকদয রারন-ারকন ফযয় েযা 
য়। 

েবতকফীয েবত দয়া েদৃকনয গুরুকত্বয েথা ফরকত বগকয়, মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚মবদ ‘েবতকফী’-য ভমৃাদা অনুধাফন েকয ভানুল তায েবতকফীয অবধোয েদাকন কেি য়, দুবনয়া প্রথকে 
বফৃঙ্খরাই দূয কয় মাকফ। আয, এেজন ভুবভকনয জনয েেৃত ঈদকতা তখনই কফ মখন ৃবথফী প্রথকে ের 
বফৃঙ্খরা দূযীবূত য়। ‘েবতকফী’ োযা? ভীহ্ ভওউদ (আ.) ফকরকেন, ‘এেত প্রো দূযত্ব মৃন্ত েকর প্রতাভায 
েবতকফী!’ অথৃাৎ প্রতাভাকদয আকাক এেত ভাইর দূযকত্বয ভকধয মাযা ফা েকযন তাযাও প্রতাভাকদয েবতকফী! 
এই ংজ্ঞায বযকেবক্ষ্কত, প্রেউই েবতকফীয গিীয ফাইকয নয়।” 

অনযকদয অবধোয েদাকনয দৃন ফুোকত বগকয়, মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚ইরাভ প্রম েেৃত েরযাকণয বনকদৃ প্রদয় তা র বনকজয অবধোয আদাকয়য প্রেিায় ৃবথফীকত বফৃঙ্খরা ৃবি না েকয 
ফযং অকনযয অবধোকযয প্রখয়ার েযা। এেজন ভুবভকনয এবটই বযবেবতভূরে বেহ্ন ওয়া উবেত প্রম, বতবন কফৃাচ্চ 
প্রেিা েকযন প্রমন তায ওয অবৃত ভানুকলয প্রোকনা অবধোযই অূণ ৃ না থাকে। এই আত্ম-বফকেলণ েরুণ প্রম, 
আভায ওয নযস্ত োকযা অবধোয আফায অফবি প্রথকে প্রগর নাপ্রতা? অকনযয অবধোয েী তা অনুন্ধান েরুন। 
োকযা অবধোয প্রেফর এটুেু না প্রম, তাকে ঋণ েদান েযা য়। ফযং আভাকদয দাবয়ত্ব র বনকজয ের ক্ষ্ভতা, 
বক্ত ও ননবতে গুণাফবর ফযফায েকয অকনযয কঙ্গ িযফায েযা। অকযয েিকে অনুবফ েরুন, আয এ ধযকনয 
েকেিা আভাকদয ঈদকে েেৃত ঈকদ বযণত েযকত াকয। এই ঈদ তখন এেবট ভাি বদকন ীভাফদ্ধ কয় েকফ না 
ফযং এবট আল্লাহ্ তা’রায ন্তুবি অজৃকনয ভাধযকভ িায়ী ঈকদ বযণত কফ।‛ 

হুমূয আেদা নযায়বফোয েবতষ্ঠায উয গুরুত্বাকযা েকযন। এবট অয এেবট ননবতে গুণ মায ওয ইরাভ 
গুরুত্বাকযা েকযকে। হুমূয আেদা ফকরন যোকযযও অনযকদয নযায়বফোকযয অবধোয েদাকন েীবাকফ আফযেীয় 
বূবভো ারন েযা উবেত এফং তা না েদাকনয পকর অকনে বনযী জীফন ধ্বং কয়কে। 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 



 

 
‚মবদ অঙ্গীোয যক্ষ্া েযা কতা, মবদ েকতযে মৃাকয় নযায়বফোয েবতষ্ঠা এফং েকরয অবধোয েদাকনয প্রেিা 
বফদযভান থােকতা, তাকর আভযা ইযাকেয ধ্বংও প্রদখতাভ না, ববযয়ায ধ্বংও প্রদখতাভ না, বরবফয়ায ধ্বংও 
প্রদখতাভ না, ইকয়কভকনয ধ্বংও প্রদখতাভ না, আপগাবনস্তাকনয ধ্বংও প্রদখতাভ না, তাকদয ফতৃভান দুযফিাও আভযা 
প্রদখতাভ না। বেংফা ইউকেকন আজোর মা ংঘবটত কে তাও আভযা প্রদখতাভ না।‛ 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚জগত বনজ ধ্বংকয বদকে তাবেকয় আকে তকফ এবদকে প্রোকনা প্রখয়ার প্রনই। তাকদয োকে াবথৃফ বক্ত-াভকথৃযয 
অবধোযী ওয়া, এয েদৃন েযা এফং বনকজকদয প্রশ্রষ্ঠত্ব েভাণ েযায ভাকেই তাকদয জীফন ও িাবয়কত্বয বনশ্চয়তা। 
বেন্তু তাযা জাকন না, এবট তাকদয িাবয়কত্বয নয়, ফযং ধ্বংকয বনশ্চয়তা েদান েযকে। অকনপ্রেই এ প্রখয়ার বনকয় 
ফক আকেন প্রম, বনউবিয়ায অস্ত্র ফযফহৃত কফ না, ফা এয ম্ভাফনা েভ। “ আল্লাই বাকরা জাকনন ফযফহৃত কফ 
বেনা, বেন্তু এবট বনবশ্চত প্রদখা মাা্কে প্রম, এযা দ্রুত ধ্বংকয বদকে এবগকয় মাকে এফং এয প্রল বযণবত প্রেফর 
ধ্বং ও বফনা।” 

হুমূয আেদা ফকরন প্রম, এেভাি ভাধান করা ৃবিেতৃাকে প্রেনা এফং আভদী ভুরভানযাই েেৃত অকথৃ এ 
বফলয়বট অনুধাফন েকয, আয তাই তাকদয বনজ বযভিকর ভানুলকে তা জানাকনা উবেত। হুমূয আেদা আযও ফকরন 
প্রম, ফৃথা োমৃেরা ও বফকনাদকনয প্রেকয় ফযং াভাবজে প্রমাগাকমাগ ভাধযভকে এই উকেকয ফযফায েযা উবেত। 

খুতফায প্রলাংক, হুমূয আেদা ফকরন প্রম, বফববন্ন ভযায় বনবতত ভানুলকদয, প্রমভন প্রমের আভদী তাকদয 
বফশ্বাকয োযকণ োযাফযণ েকযকেন আভদীপ্রদয তাকদয জনয প্রদায়া েযা উবেত। 

হুমূয আেদা ইরাকভয প্রফায় বনকয়াবজত জীফন উৎগৃোযী ও প্রভাফাকল্লগকদয জনযও প্রদায়া েযায আহ্বান জানান। 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফকরন: 

‚জীফন উৎগৃোযীকদয জনযও প্রদায়া েরুন প্রমন তাযা তাকদয জীফন উৎকগৃয সৃ্পা ফজায় প্রযকখ আকফগ ও 
উদযপ্রভয কঙ্গ প্রফা েদান েযকত াকযন এফং মাযা েভৃকক্ষ্কি আকেন তাকদয প্রমন প্রেফর এেবটই আোঙ্ক্ষা থাকে 
প্রম, মযত ভুাম্মদ (া.)-এয তাো বফকশ্ব অফযই উাঁেু েকয উোকত কফ প্রমন ভানুল আল্লাহ্ তা’রায প্রতৌীকদয 
তাোতকর দকর দকর এেবিত কত াকয। আল্লাহ্ তা’রা আভাকদয কু্ষ্দ্র েকেিায় ীভাীন আবল ফলৃণ েরুন এফং 
ইরাভ ও ভুাম্মদ (া.)-এয বফজকয়য দৃযাফবর আভযা ীঘ্র প্রদখায প্রৌবাগয রাব েবয।‛ 

খুতফা প্রল ফায য হুমূয আেদা েরকে ‘ঈদ ভুফাযাে’ জানান এফং প্রদায়া বযোরনায ভাধযকভ ভাবি েকযন। 


