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ইসলামাবাদ েথেক ঈেদর খুতবা পৰ্দান করেলন
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান

হুযূ র আকদাস বেলন েয, আহমদীেদর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পিরবােরর িনকট হেত িশক্ষা গৰ্হণ
করা উিচত, যােদর আত্মতয্াগেক ঈদু ল আযহায় স্মরণ করা হয়
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) ৩১ জুলাই ২০২০
িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ অবিস্থত মুবারক মসিজেদ ঈদুল আযহার খুতবা পৰ্দান কেরন।

সামািজক দূ রতব্ সংকৰ্ান্ত িবিধ-িনেষেধর কারেণ, অিত অল্প সংখয্ক আহমদী মুবারক মসিজেদ তােদর ঈেদর নামায
আদায় করার সু েযাগ েপেয়েছন। তেব, িবশব্ জুেড় লক্ষ-েকািট আহমদী মুসলমান িবশব্জনীন েটিলিভশন চয্ােনল
এমিটএ ইন্টারনয্াশনাল-এর মাধয্েম তােদর খলীফার ঈেদর খুতবা সরাসির েশানার এবং েদায়ােত অংশ েনয়ার
সু েযাগ লাভ কেরন।
খুতবায় হুযূ র আকদাস হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পুতৰ্ ইসমাঈল (আ.)-এর অসাধারণ কুরবানীর কথা স্মরণ
কেরন, েযখােন হযরত ইবরাহীম (আ.) েখাদা তা’লার খািতের িনজ পুতৰ্ ইসমাঈল (আ.)-েক কুরবানী করার জনয্
পৰ্স্তুত হেয় যান এবং তাঁর পুতৰ্ তােত েসব্চ্ছায় সম্মিত পৰ্দান কেরন।
হুযূ র আকদাস বেলন েয, এ ঘটনািট পিবতৰ্ কুরআেন িলিপবদ্ধ আেছ আর তাই সেবর্াচ্চ মােনর কুরবানীর এক
কােলাত্তীণর্ দৃ ষ্টান্ত িহেসেব এিট িচরকাল সংরিক্ষত থাকেব।

তাঁেদর দৃ ষ্টােন্তর কথা বলেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“অগিণত মানু ষ রেয়েছন যারা এ ঈদ উদযাপন কেরন আর েকবলমাতৰ্ আনন্দ-উচ্ছব্াস ও উদযাপেনর এক িদন
িহেসেব এর পৰ্তীক্ষা কের থােকন। তারা পশু কুরবানী কের থােকন েকবলমাতৰ্ অনয্েদর দৃ িষ্ট আকষর্ণ করার জনয্

এবং িনেজেদর উচ্ছব্ােসর এক পৰ্কাশ িহেসেব। িকন্তু একজন পৰ্কৃত মুিমন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত
ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী এবং এর অন্তিনর্িহত েপৰ্রণার কথা স্মরণ কেরন এবং েসখান েথেক িশক্ষা গৰ্হণ
কেরন।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“িনশ্চয় যখন আমরা তাঁেদর কুরবানীর কথা শুিন বা পাঠ কির, আমরা আেবগাপ্লু ত ও অশৰ্ুিসক্ত না হেয় পাির না।
তেব, েকবল েসটুকুই যেথষ্ট নয়, বরং আমােদর িবেশ্লষণ করা আবশয্ক েয আমরা আমােদর েসই অঙ্গীকার পূ রণ
করিছ িকনা েয, ‘েখাদা তা’লার খািতের আিম সবর্পৰ্কার কুরবানীর জনয্ পৰ্স্তুত থাকেবা।’ ”
হুযূ র আকদাস বেলন েয, েখাদা তা’লা েশষ পযর্ন্ত িনজ পুতৰ্ সন্তানেক কুরবানী করা হেত হযরত ইবরাহীম (আ.)-েক
িবরত কেরিছেলন এবং এর বদেল তাঁেক এ সু সংবাদ পৰ্দান কেরিছেলন যা পিবতৰ্ কুরআেনর ৩৭:১০৬ আয়ােত
িলিপবদ্ধ আেছ:
“ ‘তুিম েতামার সব্প্নেক অবশয্ই পূ ণর্ কেরেছা।’ িনশ্চয়ই আমরা এভােবই সত্কমর্শীলেদর পুরস্কার িদেয় থািক।”
হুযূ র আকদাস বেলন েয, হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পিরবােরর কুরবানী এখােনই েশষ নয়, বরং এিট সতয্
ঈমান ও আত্মতয্ােগর এক নতুন পৰ্ভােতর সূ চনা কেরিছল, েযখােন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা হযরত হােজরা
েখাদা তা’লার উপর পিরপূ ণর্ ঈমান এবং ভরসা পৰ্দশর্ন কেরিছেলন।
হুযূ র আকদাস বণর্না কেরন েয, আল্লাহ্ তা’লার িনেদর্েশ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্তৰ্ী ও পুতৰ্েক মক্কার িবরান
ভূ িমেত মাতৰ্ কেয়কিট েখজুর ও সামানয্ পািন িদেয় েছেড় িগেয়িছেলন।
এ পরীক্ষার মুেখামুিখ হেত িগেয় হযরত হােজরা তাঁর সব্ামীেক পৰ্শ্ন কেরন েয, িতিন িক তােদরেক আল্লাহ্ তা’লার
আেদেশ েছেড় যােচ্ছন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হাঁ-েবাধক উত্তর পৰ্দান কেরন।

তাঁর ঈমােনাদ্দীপ্ত ও মহান উত্তেরর বণর্না িদেয় হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“আল্লাহ্ তা’লার উপর পিরপূ ণর্ িবশব্াস এবং আস্থা েরেখ হযরত হােজরা উত্তর েদন, ‘যিদ আপিন আল্লাহ্ তা’লার
আেদেশ আমােদরেক েছেড় যান, তেব িতিন িনশ্চয়ই আমােদরেক ধব্ংস হেত িদেবন না। আপনার েযখােন যাওয়ার
পৰ্েয়াজন আপিন েযেত পােরন।’ ”

আল্লাহ্ তা’লা তাঁেদর কুরবানীর েয অতুলনীয় পৰ্িতদান পৰ্দান কেরিছেলন তার কথা বলেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর
আহমদ (আই.) বেলন:
“ইিতহাস সাক্ষী েয, আল্লাহ্ তা’লা িকভােব হযরত হােজরার এ িবশব্ােসর পৰ্িতদান িদেয়িছেলন। তাই িতিন তাঁেক
অথবা তাঁর পুতৰ্েক পিরতয্াগ কেরন িন, বরং এর িবিনমেয়, তাঁেদর মাধয্েম এক অসাধারণ জািতর জন্ম হেয়িছল।
আর তাঁরা েসই পরম সম্মান লাভ কেরিছেলন েয তাঁেদর বংশধরেদর মােঝ েসই মহান নবী, খাতামান নাবীঈন,
হযরত মুহাম্মদ েমাস্তফা (সা.) আিবভূ ত
র্ হেয়িছেলন, যাঁেক সমগৰ্ মানবজািতর জনয্ রসূ লরূেপ েপৰ্রণ করা হেয়িছল।”
হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পিরবােরর কুরবানীর উপর মন্তবয্ করেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ
(আই.) বেলন:
“যখন েকউ ইবরাহীমী দৃ ষ্টােন্তর উপর আমল করার েচষ্টা কেরন এবং আল্লাহ্ তা’লার পৰ্িত িনজ িবশব্স্ততার মাতৰ্ােক
উন্নীত কেরন, েকবল তখনই তার পেক্ষ আল্লাহ্ তা’লার অনু গৰ্হরািজর পৰ্াপক হওয়া সম্ভব। যখন েকান নারী হযরত
হােজরা কতৃক
র্ পৰ্িতিষ্ঠত মােনর অনু সরেণর েচষ্টা কেরন, েকবল তখনই আল্লাহ্ তা’লার আশীষসমূ হ তার উপর বিষর্ত
হেব। আর িনিশ্চতভােব যিদ েকান তরুণ হযরত ইসমাঈল (আ.) এর দৃ ষ্টান্ত েথেক েশখার জনয্ েচষ্টা কেরন, েকবল
তখনই িতিন আল্লাহ্ তা’লার কলয্াণরািজর উত্তরািধকারী হেবন। আর তখনই পৰ্কৃত ঈদ অিজর্ত হেব।”
হুযূ র আকদাস তাঁর ঈেদর খুতবার েশষাংেশ আহমদী মুসলমানেদর আহব্ান জানান তারা েযন ঐ সকেলর জনয্ েদায়া
কেরন যারা নানা রকম কষ্ট-কািঠনয্ এবং দু েভর্ােগর মুেখামুিখ।
হুযূ র আকদাস আহমদীেদর িনেদর্শনা পৰ্দান কেরন তারা েযন তােদর জনয্ আন্তিরকভােব েদায়া কেরন যারা
আিফৰ্কার িবিভন্ন অংেশ, পািকস্তান জুেড় এবং অনয্তৰ্ ধমর্ীয় িনপীড়েনর িশকার।
হুযূ র আকদাস উেল্লখ কেরন িকভােব, এমনিক ঈদু ল আযহা উপলেক্ষয্ পশু কুরবানীর মত মত একিট েমৗিলক ধমর্ীয়
দািয়তব্ পালন করার অিধকার েথেকও পািকস্তােন বসবাসকারী আহমদীেদর বিঞ্চত করেত চরমপন্থীরা উেদয্াগ গৰ্হণ
কেরেছ।

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“যিদও এমনিট পৰ্িত বছরই হেয় থােক, িকন্তু এবার পািকস্তােন যারা আমােদর অতয্াচার কের থােক তারা
িবেশষভােব এ িবষেয় কতৃপ
র্ েক্ষর উপর চাপ সৃ িষ্টর িদেক দৃ িষ্ট িনবদ্ধ কেরেছ েয, ঈদ উপলেক্ষয্ েযসকল আহমদী পশু
কুরবানীর ইসলামী রীিত পালন করেবন তােদর িবরুেদ্ধ েযন মামলা করা হয়। তােদর দািব, আমােদর েকবল এজনয্
শািস্ত েদয়া উিচত েয, আমরা এই ইসলামী দািয়তব্ পালন করেত উদয্ত হেয়িছ। আল্লাহ্ তা’লা এমন দুষ্ট েলাকেদর
অপকেমর্র হাত েথেক আহমদীেদর িনরাপদ রাখুন।”
হুযূ র আকদাস েদায়ার মাধয্েম তাঁর খুতবা েশষ কেরন।
েযেহতু এ বছর ঈদুল আযহা এক শুকৰ্বাের পেড়েছ, এর িকছু সময় পের হুযূ র আকদাস তাঁর সাপ্তািহক জুমুআর
খুতবা মুবারক মসিজদ েথেক পৰ্দান কেরন, েযখােন িতিন পািকস্তােনর একিট নতুন আইেনর কথা উেল্লখ কেরন,
েযখােন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নােমর পের ‘খাতামান নাবীঈন’ েলখা আবশয্ক করা হেয়েছ।
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“এসব েলাক মেন কের েয, তারা মহানবী (সা.)-এর নােমর পের ‘খাতামান নাবীঈন’ েলখােক আবশয্কীয় করার
মাধয্েম এক মহান কীিতর্ সাধন কেরেছ আর তােদর ধারণা েয, এর মাধয্েম আহমদীেদর পেথ তারা িকছু বাধা দাঁড়
কিরেয়েছ। তারা সতয্ সম্পেকর্ অনবিহত, েকননা তারা অনু ধাবন কের না েয, আমরা আহমদীরাই েসই সকল মানু ষ
যারা হযরত খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর অতুলনীয় মযর্াদার পৰ্কৃত জ্ঞান রােখন আর আমরা এ উপল ী হযরত
মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িশক্ষাবলীর মাধয্েমই লাভ কেরিছ।”

