ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

জুম’ু আর খুতবা
যুkরােজয্র bয্াডেফাডর্ শহের জামােত আhমদীয়ার নবিনিমর্ত মসিজদ ‘বাiতুল মাhদী’-eর uেdাধন
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল মাhদী, bয্াডেফাডর্, iu.েক
7i নেভmর, 2008iং

হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর হােত বয়’আত করার পর আপন-পর সবাiেক আমােদর কথা o বয্বহািরক কমর্dারা
pমাণ করেত হেব েয, আমরা eক o aিdতীয় েখাদার iবাদেতর জনয্ মসিজদ িনমর্াণ কির।
মসিজদ িনমর্াণ করা তােদর কাজ নয় যারা মু’িমনেদর মােঝ িবেভদ সৃি কের। aতeব আজ আমােদর pেতয্ক
আhমদীর e িনi ucািরত করা uিচত আর েকবল িনi নয় বরং pিতিট কথা eবং কমর্ dারা eর pকাশ ঘটােনা
uিচত েয, আhমদীরা ভালবাসার পতাকাবাহী। তারা মানুেষর মােঝ বnনেক দৃঢ় কের eবং সািবর্কভােব পৃিথবী েথেক
িফৎনা o ৈনরাজয্ দূরীভূত কের।
যুkরােজয্র bয্াডেফােডর্ মসিজdল মাhদী’র uেdাধনকােল pদt জুমুআর খুতবােত, bয্াডেফােডর্র মসিজdল মাhদী,
েশিফেlর মসিজদ, েলিমংটন sা eবং হাডর্ারসিফl e নতুন েকnd sাপেনর িববরণ।
তাhরীেক জাদীেদর 74তম বছর সমাp eবং 75তম বছর আরm হবার েঘাষণা।
আি কান েদশgেলার মেধয্ নাiেজিরয়া জামাত তাhরীেক জাদীদ খােত uেlখেযাগয্ unিত কেরেছ eবং শীষর্ দশিট
জামােত sান কের িনেয় দৃ াn sাপন কেরেছ।

* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

* ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান
আবdh oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম।
আলহামd িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া
iয়য্াকা নাসতাঈন iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব
আলাiহীম oয়ালাy েযায়াlীন। (আমীন)

ِ
ِ
ِ ُ ِ ُ ﻳﻘﻴﻤﻮا ْٱ َّﻟﺼﻠ َﻮةَو
ِ ِ ﺒﻞ َأن َﻳﺄۡ ِ ﻳ َﻮم َّﻻ َﺑﻴ ٌ۬ﻊ
ِ َّ ﻟﻌﺒﺎدى
ِ ۡ َوﻋﻼﻧﻴﺔ ِّﻣﻦ ﻗ
ﺧﻠـﻞ
ٌ َٰ ِ وﻻ
ً۬ َ ِ َ َ َ رزﻗﻨـﻬﻢ ِﺳ ّ ً۬ﺮا
َ َ ﻓﻴﻪ
َ ِ َ ِ ّ ُﻗﻞ
ۡ ٌ۬ ۡ َ
ُ ُ ْ ٱﻟﺬﻳ َﻦ َءا َﻣﻨُﻮا
ۡ ُ َٰ ۡ َ َ ﻳﻨﻔﻘﻮا ْ َّﳑﺎ
َ ٰ

(সূরা আl ibাহীম: 32)

আলহামdিলlাh, সকল pশংসা মহান আlাh তা’লার। bয্াডেফাডর্ জামাত ei মসিজদ িনমর্ােণর
েসৗভাগয্ লাভ কেরেছ। পূেবর্ eখােন eকিট ঘর জামােতর মসিজদ িহসােব বয্বhত হেতা আর আমার মেন
হয় তােত েয ধারণkমতা িছল তােত bয্াডেফাডর্ জামােতর চািহদা aেনকটা পূরণ হিcল। িকnt েসটােক
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মসিজদ আখয্ািয়ত করা েযেত পােরন না। িবেশষ কের মসিজেদর ঘর যােক iংেরজীেত Purpose built
মসিজদ বলা হয়, েসi দৃি েকাণ েথেক atা েল জামােত আhমদীয়া কতৃক
র্ িনিমর্ত eিটi pথম মসিজদ।
aেনেক বেলন pধান সড়ক েথেক মসিজদ খুব সুnর েদখায় আর eর ছােদ দঁািড়েয় eক নজের পুেরা
শহর েদখা যায়; যিদo আিম eখনo েদিখিন িকnt aেনেকi বেলেছন, aবশয্ আিম ছিব েদেখিছ। eমন
মেন হয় েযন পুেরা শহর মসিজদেক েদখেছ। eখােন গেয়র আhমদীেদর aনয্ানয্ িফরকার মসিজদo
রেয়েছ যা সামেন dর dরােn েচােখ পেড়।
যাiেহাক, েখাদা তা’লা িনমর্ােণর জনয্ eখােন ei জায়গা িদেয়েছন যা শহেরর aেনক uঁচু sােন
aবিsত। eখান েথেক পুেরা শহর আর শহর েথেক ei মসিজদিট েদখা যায়। e দৃি েকান েথেক ei
মসিজদ eকিট grtপূণর্ aবsান লাভ কেরেছ আর e সবিকছুi েখাদা তা’লার কৃপা o aনুgহ। আপনারা
যারা bয্াডেফােডর্র aিধবাসী তারা িন য় বুঝেত পারেছন েয, icা eবং সংকl যিদ দৃঢ় হয় তাহেল
েখাদা তা’লা aবশয্i সাহাযয্ কের থােকন। আপনারা যখন িসdাn িনেলন েয, মসিজদ িনমর্াণ করেতi
হেব তখন েখাদা তা’লাo সাহাযয্ করেলন।
eছাড়া atা েল আরo িকছু মসিজদ িনিমর্ত হেc আর কতক iেতামেধয্ িনিমর্ত হেয়েছ। আজেকর
জুমুআয় েসgেলা সmেকর্o সংেkেপ িকছু বলেত চাi। েশিফেlo eকিট মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ,
আগামীকাল eর uেdধন করা হেব, iনশাআlাh। িকnt েযেহতু জুমুআর সুেযাগ থাকেবনা তাi েস
সmেকর্o আজi বলিছ। eছাড়া আপনােদর আরo d’িট েকnd kয় করার েসৗভাগয্ হেয়েছ। েগাটা িবে র
আhমদীরা মসিজেদর সংিkp তথয্ বা িববরণী জানেত চায়। eছাড়া আপনারা যারা যুkরােজয্র aিধবাসী
তােদরo aেনেকi সবিকছু aবগত নন; তাi সংেkেপ িকছু িববরণ তুেল ধরিছ।
eখােন জামােতর iিতহাস aেনক পুরেনা। 1962 েথেক eখােন জামাত pিতি ত। হযরত খলীফাতুল
মসীh সােলস (রােহ:) eখােন eেসিছেলন, িতিন pথমবার আেসন 1968 সেন তারপর পুনরায় তার
ভাগমন হয় 1973 সেন। eখন েয জায়গা বয্বhত হেc তা 1979 সেন kয় করা হেয়িছল। তারপর
হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ:) 1982 সেন eখােন eেসিছেলন, eরপর 1989 eবং 1992
সােলo িতিন eখােন আেসন। হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ:)-eর িনেদর্েশ eখােন মসিজেদর
জনয্ জায়গা সnান করা হয়। আর eর নকশা aনুেমািদত হয় 2001 সেন। আপনারা জােনন েয, 2004
সেন eর িভিtpsর sাপন করা হেয়েছ। eখন পযর্p pাp িহসাব েমাতােবক মসিজদ িনমর্ােণ 2.3
িমিলয়ন, aথর্াৎ 23 লk পাun খরচ হেয়েছ। আর eেত ছয়’শ মুসিlর সংকুলান হেব। eকিট হল
পুrষেদর জনয্ আর মিহলােদর জনয্o সমআকৃিতর পৃথক eকিট হল রেয়েছ। eছাড়া আরo eকিট হল
রেয়েছ। মসিজদ িনমর্ােণ িনমর্াণ েকাmানী ছাড়াo আমােদর েscাসবীরা যেথ কাজ কেরেছন। রশীদ
সােহব, শােহদ সােহবসহ আরo aেনেকi কাজ কেরেছন। আlাh তঁােদর সকলেক utম pিতদান িদন।
মসিজেদর জনয্ তহিবল eককভােব bয্াডেফাডর্ জামাতi সংgহ কেরিন বরং আিম eর িসংহভাগ েযাগান
েদয়ার ভার লাজনা iমাilাhর uপর নয্s কেরিছ; eকiভােব েখাdামুল আhমদীয়ােকo বেলিছ েকননা,
আনসারulাh pদt িবরাট aংেকর সুবােদ হাটর্িলপুেলর মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ। যাiেহাক, লাজনা
iমাilাh sত:sূতর্ভােব eকাn uৎসােহর সােথ চঁাদা িদেয়েছন eকiভােব েখাdামুল আhমদীয়াo।
eছাড়া sানীয় bয্াডেফাডর্ জামাতo যেথ তয্াগ sীকার কেরেছ। আlাh তা’লা তঁােদর সকলেক পুরsৃত
কrন।
আlাh তা’লার ফযেল iu.েক জামােতo eখন জাগরণ সৃি হেc। iিতপুেবর্ কেয়ক বছর পর পর eকিট
মসিজদ িনিমর্ত হেতা বা েকান েকnd kয় করা হেতা eখন Purpose built মসিজদ িনমর্ােণর িদেক
তােদর মেনােযাগ িনবd হেয়েছ। আlাh তা’লা eধারা চলমান রাখুন। আপাতত তারা পঁিচশ’িট মসিজদ
িনমর্ােণর েয লkয্ িনধর্ারণ কেরেছন তা েযন drত aজর্ন করেত পাের।
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iuেরােপ েযখােন eকিট ে ণী iসলােমর িবেরািধতায় চরম পnা aবলmন করেছ েসখােন আlাh তা’লার
ফযেল যুবকেদর eকিট িবেশষ ে ণী eমনo আেছ যােদর েভতর iসলােমর pিত আকষর্ণ সৃি হেc।
পিবt কুরআন তথা iসলাম িক িশkা েদয় তা তারা জােন, তারা iিতহাসo পেড় আর ঘটনাবলীo জােন।
iuেরােপ iসলােমর ei েয, aভুয্দয় ঘটেছ তাo তারা েদখেছ আর iসলােমর কলয্ােণ েয unিত হেয়েছ
তdারাo তারা pভািবত হয়। জামােত আhমদীয়া েযেহতু েকান েকান sােন সংখয্ায় aতয্n কম আর
ততটা পিরিচত নয় eবং মানুষ জামােত আhমদীয়া সmেকর্ ততটা জােনo না তাi eরা েয সকল
মুসলমান িফrকাgেলার কােছ যায়, তােদর তবলীেগ iসলাম gহণ কের িকnt aেনক সময় তারা ভুলপেথ
পিরচািলত হয়। েস কারেণ আিম পূেবর্ eকবার বেলিছলাম, ােnর মসিজদ uেdাধনকােল eকজন
জামর্ান কূটৈনিতক েসখােন eেসিছেলন। িতিন বলেলন,
‘জামর্ান যুবকেদর মােঝ iসলােমর pিত pবল আকষর্ণ সৃি হেc। আমার icা হল যিদ
মুসলমানi হেত হয় তাহেল আhমদী মুসলমান হoয়া uিচত যােত তারা সিঠক পেথ পিরচািলত
হেত পাের।’
েতা ei েয pবণতা সৃি হেc েসিটেক কােজ লাগােত হেব। আর আমােদর মসিজদ িনমর্ােণর ফেল
জামাত নতুনভােব পিরিচিত লাভ কের eবং পিরচেয়র িনতয্-নতুন সুেযাগ সৃি হয়।
আমীর সােহব আমােক েয িরেপাটর্ িদেয়েছন, তােত লাজনার pশংসা করা হেয়েছ। তহিবল সংgেহর িদক
েথেক লাজনা iমাilাh iu.েক. িনজ oয়াদা পুরণ কেরেছন, িকnt েখাdামুল আhমদীয়ার িবrেd তঁার
িকছুটা aিভেযাগ িছল। েখাdামুল আhমদীয়ার যতটুকু সmকর্, তারাo িনজ oয়াদা রkা কেরেছ বেল
জািনেয়েছ িকnt যিদ না কের থােকন তাহেল aিভেযাগ খnন কrন।
িdতীয় েয মসিজেদর কথা বেলিছ তা েশিফেl িনিমর্ত হেয়েছ। েসখােন 1985 সন েথেক জামাত
pিতি ত রেয়েছ। বতর্মােন েযখােন মসিজদ িনমর্াণ করা হেয়েছ 2006 সেন েসi জিম kয় করা হেয়েছ।
েসখােনo পঁাচ লk পাun বয্েয় মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ। 2006 সেন েসখােন gিটকেয়ক আhমদী িছল
মাt িকnt eখন আlাhর ফযেল d’শতািধক সদসয্ িবিশ জামাত eিট। েস মসিজেদo িতনশত নামাযীর
সংকুলান হেব।
eভােব আরo কেয়কিট েকnd করা হেয়েছ; েলিমংটন sা eবং হাডর্াসিফেno eকিট কের নতুন pট kয়
করা হেয়েছ, eিট েদড় eকর িবিশ যায়গা। eখােনo ভিবষয্েত aিতসtর মসিজদ িনিমর্ত হেব,
iনশাআlাh।
েখাদার pিত e কারেণ আমােদর কৃতj হoয়া uিচত েয, আhমদীয়া িবে মসিজদ িনমর্ােণর pিত েয দৃি
িনবd হেc যুkরাজয্বাসীরাo eেত aবদান রাখেছন। আlাh তা’লা সtর আপনােদরেক িনধর্ািরত লkয্
aজর্েনর েতৗিফক দান কrন। িকnt সবর্দা sরণ রাখা uিচত েয, a ািলকা িনমর্াণ বা eকিট সুরময্
a ািলকা িনমর্াণi যেথ নয়। eিট কী আমােদরেক হাদীেস বিণর্ত িনয়ামেতর utরািধকারী করেব?
হাদীেস রসুলুlাh (সা:) বেলেছন,
েয বয্িk ei পািথর্ব জগেত েখাদার ঘর িনমর্াণ কের েস বstত পারেলৗিকক জাnােত িনজ ঘর
িনমর্াণ কের।
িন:সেnেহ মসিজদ িনমর্াণ eকিট পুণয্কমর্ আর েখাদার দৃি েত বড় পছnনীয় কাজ েস কারেণi পরকােল
eর িবিনমেয় আlাh তা’লা তার জনয্ জাnােত ঘর িনমর্ােণর ভ সংবাদ িদেয়েছন। িকnt েখাদা তা’লা
েযi uেdেশয্ e ঘর িনমর্ােণর িনেদর্শ িদেয়েছন েসi uেdেশয্র বাsবায়ন eকাn আবশয্ক। িনয়য্তেক
পূত-পিবt কের িনেজেদর েভতর েসi েpরণা o েচতনা সৃি করা আবশয্ক।
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েখাদা তা’লা িযিন মানব hদেয়র srপ জােনন। িযিন জােনন েয, বাnার েকান কােজর িপছেন uেdেশয্
িক। েসi েখাদার সntি র জনয্ eমন িন াপূণর্ hদেয়র pেয়াজন যা তঁার সntি aজর্েনর গভীর েচতনায়
সমৃd থাকেব। যােত ধু েখাদার সntি aজর্েনর জনয্ তঁার aিধকার pদােনর পাশাপািশ বাnার pাপয্
aিধকার pদােনর েচতনাo eকiভােব িবরাজ করেব। আিম দৃঢ় িব াস রািখ েয, মুহাmদী মসীhর দাস
িহেসেব ei েচতনা pেতয্ক আhমদীর hদেয় রেয়েছ আর eখােনo e মসিজদ িনমর্ােণর সময় েসi
েচতনাi সৃি হেয় থাকেব। ei েpরণা eবং ei েচতনা যিদ না থােক তাহেল eমন মসিজেদর িবিনমেয়
পরকােলর জাnােত ঘর বানােনার েতা p i uেঠনা বরং েয মসিজদ িনমর্ােণর িপছেন uেdশয্ েখাদার
সntি নয় ei পৃিথবীেতi eমন মসিজদেক ধুিলsাৎ করার িনেদর্শ িদেয়েছন। েদখুন মহানবী (সাঃ)-eর
যুেগ িবেরাধী o মুনােফকীনরা যখন মানুষেক েধঁাকা েদয়ার জনয্ আlাহর নােম eকটা মসিজদ িনমর্াণ
কেরিছল েখাদা তা’লা েসi মসিজদেক েভে েফলার িনেদর্শ িদেয়েছন। eকথা uেlখ করেত িগেয় েখাদা
তা’লা পিবt কুরআেন বেলন েয,

ِ
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aথর্: ‘eবং (েমানােফকেদর মধয্ েথেক) যারা eকিট মসিজদ িনমর্াণ কেরিছল-(iসলােমর)
kিতসাধন, কুফরী pচার, মু’িমনেদর মেধয্ িবেভদ সৃি eবং ঐ বয্িkর জনয্ েগাপন ঘঁািটrেপ
বয্বহার করার জনয্ েয iিতপূেবর্ আlাh eবং তঁার রসূেলর িবrেd যুd কেরিছল। eবং তারা
aবশয্i শপথ করেব েয, eবং আমরা েকবল সৎ uেdেশয্i তা কেরিছ, িকnt আlাh সাkয্
িদেcন েয, তারা aবশয্i িমথয্াবাদী। তুিম কিsনকােলo eেত নামােযর জনয্ দঁাড়ােব না। েয
মসিজদ pথম িদন েথেক tাকoয়ার িভিtর uপর িনিমর্ত হেয়েছ, তা aিধকতর েযাগয্ েয, তুিম
তথায় নামােযর জনয্ দnায়মান হo, েসখােন eমন েলাক আেছ যারা পিবt হেত ভালবােস, eবং
আlাh পিবt েলাকেদর ভালবােসন। েয বয্িk আlাhর tাকoয়া eবং তঁার সntি র uপর
a ািলকার িভিt sাপন কের েস uৎকৃ তর, না ঐ বয্িk েয িনেজর a ািলকার িভিt eক গেতর্র
পতেনাmুখ িকনারায় sাপন কের ফেল তা তদসহ জাহাnােমর আgেন পিতত হয়? eবং আlাh
aতয্াচারী জািতেক েহদায়াত দান কেরন না।’ (সূরা আt তাoবা: 107-109)
সুতরাং eখােন বলা হেয়েছ েয বয্িk আlাhর tাকoয়া o তঁার সntি র uপর a ািলকার িভিt রােখ েস
uৎকৃ তর না ঐ বয্িk েয িনেজর a ািলকার িভিt eক পতেনাmুখ িকনারায় sাপন কের? ফেল তা
তৎসহ জাহাnােমর আgেন পিতত হয় eবং আlাh aতয্াচারী জািতেক েহদায়াত েদন না।
আমরা যারা ei দাবী কির েয, আমরা মুহাmদী মসীhর দাসেদর antভুর্k, যঁােক েখাদা তা’লা e যুেগ
পৃিথবীর সামেন তঁার পিরচয় তুেল ধরার জনয্ পািঠেয়েছন। যার েpিরত হoয়ার uেdশয্i হেলা,
বাnােদরেক েখাদার িনকটতর করা eবং েখাদার সৃি র pাপয্ aিধকার pদােনর pিত দৃি আকষর্ণ করা।
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আlাহ kমা কrন! আমােদর মসিজদ সmেকর্ ভাবাi যায়না েয, তা মানুেষর জনয্ কে র কারণ হেব;
তােত কুফরীর িশkা েদয়া হেব বা েকান সময় মু’িমনেদর মােঝ িবেভদ সৃি র কারণ হেব aথবা েখাদা o
রসূেলর িবেরাধীেদর আমরা eেত আ য় pদান করেবা! eমনিট কখনo কlনাi করা যায়না। aতeব,
েযেহতু আমরা কখনo eমন aপকমর্ করেতi পাির না তাi আমেদরেক সমােজ e িশkা pসার করেত
হেব। মসিজদ িনমর্ােণর পর মসীh মouদ (আ:)-eর বাণী েপঁৗছােনার কােজ পূেবর্র তুলনায় aেনক েবিশ
গিত স ার করেত হেব। মহানবী (সা:)-eর দাসেt েয মসীh eবং মাhদীর আগমন করার কথা িছল আর
যার আসার uেdশয্ িছল পৃিথবী েথেক ক dর করা, েসi মসীh eবং মাhদী eেস েগেছন। আমরা তঁার
জামােতর সদসয্ eবং তঁার মানয্কারী। ক েদয়ােতা দূেরর কথা বরং আমরা েস জামাতভূk যারা
ভালবাসা eবং েpম-pীিতর pদীপ hদেয় pjিলত কির। আমরা েসi মুহাmদী মসীhর মানয্কারী িযিন
েঘাষণা কেরেছন েয,
‘েখাদা তা’লা আমােক eজনয্ েpরণ কেরেছন যােত সতয্ pকােশর মাধয্েম ধমর্ীয় যুেdর aবসান
ঘিটেয় শািnর ভীত রচনা করেত পাির’। (েলকচার লােহার, rহানী খাযােয়ন 20তম খn-পৃ: 180)
সুতরাং আমােদর মসিজদ েযন েস িশkার pচারক হয় যা েpম-pীিত ভালবাসা o সহনশীলতার িভত
গেড় থােক। আমরা সবর্াবsায় িমমাংসার হs pসািরত কের পৃিথবীেক িনরাপtা েদয়ার sp েদিখ।
পৃিথবীর ক dরীভূত করার জনয্ আমরা সদা তয্াগ sীকার কেরিছ eবং কের যােবা। আজ েগাটা
পৃিথবীেত জামােত আhমদীয়ার পিরচয়i হেলা, ei জামাত িব াবাসীর ক লাঘব করার েkেt pথম
সািরর েলাকেদর aনয্তম। যারাi আমােদর জােন তারা আমােদরেক ei জনয্ জােন েয, eিট eকিট
শািnিpয় জামাত; বরং আিম বলব েয, আমরা সবর্ােg রেয়িছ কারণ েযখােনi সুেযাগ ঘেট রং-ধমর্-বণর্
িনিবর্েশেষ আমরা িনঃsাথর্ েসবা কের থািক।
আি কায় Huminity First-eর মাধয্েম আমরা েসবা করিছ। িবিভn dীপপু eবং দিkণ আেমিরকােতo
আমরা িখদমত করিছ। আhমদী pেকৗশলীেদর সংগঠন রেয়েছ। আlাhর ফযেল যুkরাজয্ িনঃsাথর্ভােব
আি কা eবং aনয্ানয্ েদেশ aেনক কাজ করেছ। সবর্t আমােদর কাজ হেc মানবেসবা করা, যােত
মানুেষর ক দূরীভূত হয়। েযখােন পানীয় জেলর বয্বsা েনi েসখােন িব d পািনর বয্বsা কির।
েমাটকথা, িবিভnভােব জামােত আhমদীয়া েসবামূলক কাজ কের যােc। eরপর আিম েয আয়াতgেলা
েতলাoয়াত কেরিছ তােত েয মসিজদ েখাদার খািতের িনিমর্ত না হয় েস মসিজেদর eকিট kিতকর িদক
বণর্না করা হেয়েছ েয, েস মসিজদ কুফরী pচার কের থােক। aথচ আমােদর মসিজদেতা eক েখাদার
iবাদেতর uেdেশয্ িনিমর্ত হেয় থােক। আমােদর মসিজদgেলা আমােদর জেnর েয uেdশয্ তা
বাsবায়েনর জনয্ িনিমর্ত হয়। আর েসi uেdশয্ হল, eক েখাদার iবাদত। atা েল মুসলমানেদর
িবরাট জনবসিত রেয়েছ। আিম পূেবর্i বেলিছ, eখােন তােদরo aেনক মসিজদ আেছ। eেদর eকিট
ে ণী আমােদর মসিজদ িনমর্াণেক ভাল দৃি েত েদেখিন ফেল িনমর্াণকােল তারা aেনক kিত করার েচ া
কেরেছ। eছাড়া aেনক aমুসিলমo আমােদর kিত সাধেনর aপেচ া কেরেছ। িকnt তােদর eেহন কমর্
eবং aপেচ া েখাদার iবাদেতর pিত আমােদর সেচতনতা পুেবর্র তুলনায় আরo বৃিdর কারণ হoয়া
uিচত। েখাদার সােথ আমােদর বnনেক দৃঢ় করার েkেt পুেবর্র তুলনায় আেরা েবিশ েচ া করেত হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর ei িনেদর্শেক দৃি পেট েরেখ আমােদরেক eর uপর আমল করার েচ া
করেত হেব। মসীহ মouদ (আ:) sীয় আিবভর্ােবর uেdশয্ বণর্না করেত িগেয় বেলন েয,
‘েসi খঁািট o িব d েতৗিহদ যা সকল pকার িশরেকর িম ণ েথেক মুk তা eখন পৃিথবী েথেক
হািরেয় েগেছ। তাi পুনরায় মানুেষর মেধয্ েতৗিহেদর sায়ী চারা েরাপণ করাi আমার আগমেনর
মূল uেdশয্।’ (েলকচার লােহার-rহানী খাযােয়ন, 20তম খn-পৃ: 180)
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সুতরাং তঁার (আ:) দািয়t েকবল েসi খঁািট েতৗহীদ যা পৃিথবী েথেক িনি h হেয় েগেছ তা pিতি ত
করাi নয় বরং eর eমন চারা েরাপণ করেত হেব যা কখনo
না হয়, যা িচরসবুজ o িচর হিরৎ
থাকেব। আমরা eমন মানুষ যারা তঁার জামাতভূk বেল দাবী কির। আমরা েসi বৃেkর শাখা-pশাখা।
যতিদন আমরা সবুজ o সেতজ শাখা হেয় থাকেবা, eর pাপয্ aিধকার pদান করেবা, েতৗহীেদর বয্াপাের
যtবান থাকেবা ততিদন আমরা ei গােছর জীবn শাখা হেয় থাকেবা নতুবা কেনা পাতা o ডােলর
মেতা ঝের যােবা।
eতeব হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর হােত বয়’আেতর পর আপন-পর সবার কােছ িনেজেদর কথা
eবং কেমর্র মাধয্েম আমােদরেক pমাণ করেত হেব েয, আমরা eক েখাদার iবাদেতর uেdেশয্ মসিজদ
িনমর্াণ কির। িশর্ক িনমুর্ল করার লেkয্ সকল তয্াগ sীকার কির যােত পৃিথবী েথেক িচরতের কুফরী o
েখাদােdাহ িবলুp হয়।
eরপর েখাদা তা’লা বেলন েয, মসিজদ িনমর্াণ করা তােদর কাজ নয় যারা মু’িমনেদর মােঝ িবেভদ সৃি
কের। aতeব আজ আমােদর pেতয্ক আhমদীর e িনi ucািরত করা uিচত আর েকবল িনi নয়
বরং pিতিট কথা eবং কমর্ dারা eর বিহ:pকাশ ঘটােনা uিচত েয, আhমদীরা ভালবাসার পতাকাবাহী।
তারা hদেয়র বnনেক দৃঢ় কের, তারা সাধারণভােব পৃিথবী েথেক িফৎনা o ৈনরাজয্ দূরীভূত কের

িবেশষভােব িনেজেদর েভতর েথেক eবং আপন সমাজ েথেক aশািn dর কের। আর তারা ﻨﻬﻢ
ْ ُ َ ْ َرﲪﺎء ﺑ
ُ ََ ُ
।
aথর্াৎ পরsেরর pিত দয়াdর্িচtতার বয্বহািরক দৃ াn যিদ eমনিট হয় তাহেলi আমােদর মসিজদ েসi
লkয্ aজর্েন সkম হেব যার িভিt রাখা হেয়েছ tাকoয়ার uপর। তাহেলi আমােদর তবলীগ aনয্েদর
hদেয় pভাব িবsার করেব। তেবi আমােদর মুসলমান ভাiেদর মন আমরা জয় করেত পারেবা, ajতা
eবং ভুল েনতৃt যােদরেক সেnহ o সংশেয় িলp কের েরেখেছ। েকননা eযুেগ মহানবী (সা:)-eর
ভিবষয্dাণী aনুযায়ী তঁার িন াবান েpিমক eবং মুহাmদী মসীhi সকল মুসলমানেক umেত oয়ােহদা বা
ঐকয্বd umেত পিরণত করার দািয়t পালন করেবন। eখন মুহাmদী মসীhর জামােতর দািয়t সিতয্কার
মু’িমেনর ভূিমকা পালন করা। আlাh eবং তঁার রসূল (সা:)-eর pকৃত িশkা িশেরাধাযর্ করা। tাকoয়ার
uপর pিতি ত হoয়া eবং ei মসিজদেক েসi মসিজেদর আদেল pিতি ত করা, যার সmেকর্ আlাh
তা’লা বেলেছন েয, আlাহর সntি eবং tাকoয়ার uপর eর িভিt রাখা হেয়িছল। নতুবা eমন মসিজদ
যা tাকoয়া শূনয্ eবং tাকoয়ার দাবী পূণর্ না কের েয মসিজদ িনিমর্ত হয় তা আgেনর পতেনাmুখ
গেতর্র িকনারায় িনিমর্ত মসিজদ হেয় থােক।
হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা:) eকsােন eভােব eর বয্াখয্া কেরেছন েয,
‘নদীর তীর েভে তা পািনেত পেড়, eেত নদী pশs হয় eর ফেল aেনক মানুেষর জনয্ তা
uপকারী সাবয্s হয় িকnt কপট বা মুনািফকােতর িকনারা বা তীর েভে আgেনi পেড়।’
েয মসিজদ ধু eকিন ভােব েখাদার সnি র জনয্ িনিমর্ত না হয় েস মসিজেদর দৃ াn িদেয় আlাh
তা’লা আমােদরেক eিটi বুিঝেয়েছন েয, েসi মসিজদ আgেনর গেতর্i পিতত হoয়ার িছল। আমরা েতা
কপটতামুk হেয় িন ার সােথ েখাদার সntি র জনয্ কাজ কির। আমােদর মসিজদ iনশাlাহ েসi
মসিজেদর ভূিমকা পালন করেব যা pেতয্ক তয্াগী বয্িkর জনয্ জাnােত ঘর িনমর্ােণর িন য়তা িদেয়
থােক।
সুতরাং েখাদা তা’লা েযখােন দৃ াnsrপ কপট eবং িবেরাধীেদর eমন aপকেমর্র uেlখ কেরেছন যdারা
মু’িমনেদর kিত হoয়ার আশংকা থােক বা যdারা তােদর kিতর dরিভসিn রাখা হয় েসখােন আlাh
তা’লা ei িন য়তাo িদেয়েছন েয, মহানবী (সা:)-eর যুেগo eমন হীনেচ া বয্থর্ হেয়েছ। ভিবষয্েতo
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যিদ মু’িমন, সিতয্কার মু’িমন ঈমান aনুসাের tাকoয়ার uপর pিতি ত থােক তাহেল েখাদা তা’লা
মু’িমনেদর জামাতেক সকল aিন o ক েথেক রkার বয্বsা করেবন।
িকnt মু’িমনেদর দািয়t aেনক বড়, ei মসিজদ যা tাকoয়ার িভিtেত িনিমর্ত eর দৃ াn েতামােদর
সmুেখ রেয়েছ। eর aথর্ হেc, মসিজেদ নবুবীর িভিt িবনয় o েদায়ার uপর রাখা হেয়িছল যা tাকoয়া
বা েখাদাভীিতর মূল। aতeব মহানবী (সা:) eবং তঁার সাহাবীরা মসিজেদর িভিt রাখার সময় েয আদশর্
pিত া কেরেছন ভিবষয্েতo মু’িমন েযন সবর্দা ei আদশর্ দৃি পেট রােখ নতুবা েতামােদর মসিজদ
েখাদার ৈনকেটয্র কারণ হoয়ার েকান িন য়তা িদেত পাের না। aতeব েখাদার ভালবাসা o ৈনকটয্
লােভর জনয্ িনজ hদয়েক পিবt করার আকা া eবং ei uেdেশয্ tাকoয়ার পােন পদচারণা eকাn
আবশয্ক।
সুতরাং pেতয্ক আhমদী যখনi মসিজদ িনমর্াণ করেব তােদর সদা ei কথা মাথায় রাখেত হেব েয, eিট
িনমর্ােণর uেdশয্ হেc eক েখাদার iবাদত আর tাকoয়ার পেথ পিরচািলত হেয় েখাদার সntি aজর্ন।
tাকoয়া িক? েখাদাভীিত িক? aথবা, মুtাকী েক? e pসে হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘আlাh তা’লার ভেয় eবং তঁােক সnt করার লেkয্ েয বয্িk pিতিট পাপ eিড়েয় চেল তােক
মুtাকী বলা হয়।’
আেরক sােন হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘পিবt কুরআন tাকoয়ার িশkাi pদান কের eবং eিটi eর পরম uেdশয্’
aথর্াৎ tাকoয়া সৃি i কুরআেনর মূল uেdশয্।
‘যিদ মানুষ tাকoয়া aবলmন না কের তাহেল তার নামাযo িনরথর্ক বরং তা েদাযেখর
কু ী pমািণত হেত পাের।’
(তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ:), 1ম খn-পৃ:411; আl হাকাম-11তম খn, নmর-28, তািরখ: 10i আগ ,1907-পৃ া:14)

আlাh pেতয্ক আhমদীেক e েথেক িনরাপদ রাখুন। eমন নামায েকবল িনরথর্কi নয় বরং েদাযখ বা
জাহাnােমর pিত ধািবত কের। আমরা মসিজেদর কথা বলিছ, tাকoয়া বা েখাদাভীিত সৃি i eর uেdশয্
হoয়া uিচত। আর েসi tাকoয়া লােভর জনয্i eকজন মুসলমান নামায পেড়। tাকoয়ার uেdেশয্ েস
নামায পেড়। আর মসিজদ িনমর্ােণর কলয্ােণ আlাh তা’লা মানুষেক জাnােত sান েদন। eকথার মাধয্েম
হযরত মসীh মouদ (আ:) সিতয্কার aেথর্ আমােদর সতকর্ কেরেছন।
aতeব pেতয্ক েসi বয্িk েয মসিজদ িনমর্ােণর জনয্ কুরবানী কের তােক সবর্দা pথম েয কথা দৃি পেট
রাখেত হেব তাহেলা, মসিজদ িনমর্ােণর সময় েযন িনয়য্ত পির ার o sc থােক। সকল pকার aশািn o
ৈনরাজয্ েথেক েযন মুk থােক। আর যারা নামাযী তােদর সmেকর্ বলা হেয়েছ, যিদ েখাদাভীিত না থােক
তাহেল বাহয্ত েতামরা যতi নামায পড় না েকন তা aথর্হীন। মানুষ যিদ e সmেকর্ ভােব তাহেল
শরীেরর েলাম িশuের uেঠ।
eরপর aনয্t িতিন (আ:) বেলন,
‘েযখােন tাকoয়া েনi েসখােন েকান সৎকমর্ যথাথর্ aেথর্ সৎকমর্ নয় আর েকান পুণয্ েসখােন
পুণয্ বেল িবেবিচত হেব না।’ (তফসীর হযরত মসীh মouদ (আ:), 1ম খn-পৃ:410; আl হাকাম-5ম খn, নmর32, তািরখ: 31েশ আগ , 1901-পৃ া: 3)

aতeব আমরা খুব সুnর মসিজদ িনমর্াণ কেরিছ যা দূর েথেক েদখা যায় eবং শহের খুবi grt রােখ;
েকবল eিট েভেব আমােদর আtpসােদ গিবর্ত হেল চলেব না। eর আসল েসৗnযর্ তখন pকাশ পােব
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

যখন আমরা tাকoয়ার uপর পিরচািলত হেয় ei মসিজদ িনমর্ােণর েয লkয্ বা uেdশয্ তা aজর্নকারী
হেবা। tাকoয়ার পেথ পিরচািলত হেয় e uেdশয্gেলা পূণর্কারী হেবা।
তাi pেতয্ক আhমদীেক ei মসিজদ িনমর্ােণর পাশাপািশ eকিন ভােব েখাদা তা’লার খািতের নামায
আদায় করার েচ া করা uিচত, পারsিরক েpম-pীিত ভালবাসা o াতৃেtর বnন পূেবর্র তুলনায় দৃঢ়
করা আর েখাদা তা’লার সntি র খািতের পরsেরর ভুল- ািn uেপkা করা uিচত। িনেজেদর hদয়
সকল pকার িহংসা, িবেdষ eবং ঈষর্া েথেক েযন মুk থােক। আপন-পর সকেলর pাপয্ aিধকার েযন
pদান করা হয়, hদয় িবনয় o নmতা সৃি কারী হয়। তেবi ei মসিজদ িনমর্ােণর কলয্ােণ জাnােত েখাদা
িনিমর্ত গৃেহ আমরা sান লাভ করেবা। আlাh তা’লা আমােদরেক ei মযর্াদা লােভর eবং eর uপর
pিতি ত থাকার েতৗিফক দান কrন।
আিম pথম িদেক েয আয়াত েতলাoয়াত কেরিছ eেত আlাh তা’লা মু’িমমনেদরেক d’েটা grtপূণর্
িনেদর্শ িদেয়েছন, যা কুরআেনর r েথেক েশষ পযর্n িবিভn আি ক o সূেt আlাh তা’লা বারবার বণর্না
কেরেছন। eরমেধয্ pথম িনেদর্শ হেc, নামায pিত া করা। েয সmেকর্ পূেবর্i িকছুটা মেনােযাগ আকষর্ণ
কেরিছ েয, e মসিজদ িনমর্ােণর পর tাকoয়ার পেথ পিরচািলত হেয় sীয় নামােযর িহফাযত করা
pেতয্ক মু’িমেনর দািয়t। আর eিটi েতামােদরেক tাকoয়ার unত মােগর্ েপঁৗেছ েদেব।
নামােযর তাৎপযর্ সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ:) বেলন,
‘নামায িক? eিট eকিট েদায়া, যা তসবীh (মিহমা কীতর্ন), তাhমীদ (pশংসা o কৃতjতা
jাপন), তাকদীস (পিবtতা েঘাষণা) eবং iেsগফার o drদসহ সিবনেয় pাথর্না করা। সুতরাং
যখন েতামরা নামায পড় তখন েদায়ার মেধয্ েকবল aj েলাকেদর নয্ায় আরবী শb বয্বহােরi
সীমাবd েথেকা না। কারণ তােদর নামায eবং iেsগফার সবi বািহয্ক িkয়াকলাপ মাt। eেত
েকান সারবst েনi। িকnt েতামরা যখন নামায পড় তখন েখাদা তা’লার কালাম কুরআন eবং
রসূলুlাh (সা:)-eর কালাম বা েদায়ােয় মাসূরার কিতপয় pচিলত েদায়ার পাশাপািশ িনেজেদর
যাবতীয় সাধারণ েদায়া িবগিলত িচেt িনজ ভাষােতi কেরা েযন েসi সকাতর েদায়ার সুpভাব
েতামােদর hদেয় পিতত হয়।’ (িকশিতেয় নূh-rহানী খাযােয়ন, 19তম খn-পৃ: 68-69)
আর যখন সুpভাব পড়েব তখন tাকoয়ার মানo unত হেব। aতeব নামায বুেঝ- েন পড়েলi আlাh
তা’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। e মসিজদ িনমর্ােণর পর eখন আপনােদর দািয়t্ বৃিd পােব। েকননা আমার
aিভjতা হেলা, সাধারণত মসিজদ িনমর্ােণর সােথ জামােতর পিরিচিতর গিn বয্াপকতা লাভ কের আর
তবলীেগর িনতয্-নতুন পথ umুk হয়। aতeব eকারেণo িনেজেদর iবাদেতর মান unত করা আবশয্ক
যােত েখাদা তা’লার কৃপাবাির পুেবর্র তুলনায় েবিশ বিষর্ত হয়। ei নামােযর কলয্ােণ আপনােদর আtসংেশাধেনর পাশাপািশ আhমদীয়ােতর পয়গাম েপঁাছােনারo utম সুেযাগ লাভ হেব eবং eর utম
ফলাফলo pকািশত হেব, iনশাআlাh।
eখন e আয়ােত বিণর্ত aনয্ানয্ িশkার pিত দৃি েদয়া যাক। eিট কাকতালীয় িবষয় েয, আিম eকিদেনর
বয্বধােন bয্াডেফাডর্ eবং হাটর্িলপুল মসিজেদর িভিt েরেখিছলাম। pথেম bয্াডেফাডর্ আর পেররিদন
হাটর্িলপুল মসিজেদর। িকnt আজ েথেক d’বছর পুেবর্i হাটর্িলপুল মসিজেদর িনমর্াণকাজ সmn হয়। েসিট
েছাট িছল বেল তাড়াতািড় সmn হেয়েছ। bয্াডেফাডর্ মসিজদ িনমর্ােণ সময় িকছুটা েবিশ েলেগেছ।
যাiেহাক আিম েয কথা বলেত চাi তা হেলা, হাটর্িলপুল মসিজেদর যখন uেdাধন হয় তখনo eিট ৈদব
বয্াপার ঘেট বা েখাদার িবেশষ েকান aিভpায় pকাশ পায়। aথর্াৎ েসখান েথেক আিম তাhরীেক জাদীেদর
নববেষর্র েঘাষণা কির। আমার পk েথেক লnেনর বাiেরর েকান sান হেত তাhরীেক জাদীেদর নববেষর্র
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েসিটi pথম েঘাষণা। আজ কাকতালীয়ভােব আপনােদর মসিজদo েসi িদেনi uেdাধন করা হেc যখন
তাhরীেক জাদীেদর পুরেনা বছর সমাপেন নববেষর্র সূচনা হেc।
আhমদীয়ােতর শtrেদর kমবধর্মান শtrতাi তাhরীেক জাদীদ pবতর্েনর কারণ। যখন হযরত খলীফাতুল
মসীh সানী (রা:) তাhরীেক জাদীেদর pবতর্ন কেরন তখন আhমদীয়তেক িনমূর্ল করার জনয্ শtrর
ষড়যnt িছল বড় ভয়াবহ। িকnt েখাদার কৃপায় তঁার ei তাhরীেকর পর ei পিরকlনার কলয্ােণ
আhমদীয়ােতর pচার পূেবর্র তুলানায় বিধর্তমাtা eবং aিধক মিহমার সােথ বিহর্িবে pসার লাভ করেত
থােক। আজেক আমরা েয মসিজদ িনমর্াণ করিছ বা েয িমশন হাuজ খুলিছ, তবলীিগ েকnd kয় করিছ
eবং জামােতর সংখয্া েয বৃিd পােc eিট সিতয্কার aেথর্ েসi তাhরীেকরi সুফল। aতeব আজ eক
নতুন uৎসাহ o udীপনা িনেয় আপনােদরেক েদায়ার pিত মেনােযাগ িনবd করেত হেব েকননা েখাদা
তা’লা aেঢল দােন আমােদরেক ভূিষত করেছন। eকিট গভীর aনুরােগর সােথ তবলীগ করা আবশয্ক।
গভীর আেবগ িনেয় আিথর্ক কুরবানী করা pেয়াজন। eিটi সিতয্কােরর কৃতjতা eবং শtrর হীন
ষড়যেntর eিটi দঁাতভাঙা জবাব। আlাh তা’লা ei আয়ােত িdতীয় grtপূণর্ কথা যা বণর্না কেরেছন তা
হেলা, aথর্ বয্য় কর। িবেবকবান মাti জােন e sেল আিথর্ক কুরবানীর aথর্ হেলা, েখাদা তা’লার পেথ
খরচ করা। eর মাধয্েম েযন তবলীেগর uেdেশয্ বi-পুsক iতয্ািদর চািহদা পুরণ হেত পাের, মসিজদ
িনমর্াণ eবং নতুন িমশন হাuস pিত া করা সmব হয় আর েমাবােlগ ৈতরী করা েযেত পাের। iেতাপুেবর্
d’িট জােময়া িছল, eকিট কািদয়ােন আর eকিট িছল রােবায়ায়। eখন েমাবােlেগর apতুলতা দূর করা
o েমাবােlগ pিশkেণর িনিমেt েবশ কেয়কিট sােন জােময়া খুেলেছ যােত ভিবষয্েতর pেয়াজন বা
চািহদা পুরণ করা সmব হয়। iংলয্াno েস েসৗভাগয্বান েদশgেলার eকিট েযখােন জােময়া আhমদীয়া
pিতি ত রেয়েছ। যাiেহাক আlাহ তা’লা eখােন বেলেছন, েতামরা আিথর্ক তয্াগ sীকার কর। বয্য়
িনবর্ােহর েবলায় েখাদার িনেদর্শ হেলা, েকবল eকিট কাজ কের েতামরা বেস েযo না বরং েযভােব
েখাদার ৈনকটয্ লােভর uেdেশয্ খঁািট মন মানিসকতা িনেয় েখাদার iবাদেতর pেয়াজন eবং নামােযর
pিত sায়ী মেনােযাগ েদয়া আবশয্ক eকiভােব আিথর্ক কুরবানীরo pেয়াজন রেয়েছ। eকবার আিথর্ক
কুরবানী কের দািয়t েশষ হেয় যায় না। eকিট মসিজদ িনমর্ােণর পর আিথর্ক কুরবানীর েkেt ৈশিথলয্
েদখা যাoয়া uিচত নয়। sl পিরমান বi পুsক েছেপ eিট মেন করা uিচত নয় েয, aেনক হেয়েছ।
eখন েতা েখাদার কৃপায় তবলীেগর নতুন পথo আlাh তা’লা sয়ং uেnাচন কেরেছন যার জনয্ aেথর্র
pেয়াজন। আমরা জািন নতুন মাধয্মgেলার eকিট MTA বেট। আজেক pথমবােরর মেতা eখােন e
শহর েথেক সরাসির পৃিথবীবাসী জুমুআর খুতবা নেছ। তবলীেগর ময়দােন MTA-eর aেনক বড়
ভূিমকা রেয়েছ। eর মাধয্েম আhমদীয়ত িবে েকবল পিরিচতi হেc না বরং পৃিথবীর েবিশর ভাগ
েদেশর aিধকাংশ sােন আhমদীয়ােতর পয়গাম েপঁৗেছ েগেছ। eখন ধু েকান েকান েদেশ বা কেয়কিট
শহের বাণী েপঁৗেছ েদয়াi যেথ নয় বরং পৃিথবীর সকল শহর, uপশহর, gাম, বরং pিতিট aিল-গিলেত
iসলােমর ei বাণী েপঁৗছােত হেব। আর eর জনয্ সবর্াবsায় তয্াগ sীকার করা আবশয্ক। eর জনয্
েদায়ার আবশয্কতা রেয়েছ। আর ei জনয্i আপনারা a ীকার কেরন েয, আমরা pাণ, সmদ, সময় o
সmান uৎসগর্ করেবা। েকন? uেdশয্িবহীনভােব আমরা eমনিট করিছনা! বরং েখাদার ধেমর্র পয়গাম
েপঁৗছােনার জনয্ করিছ। মহানবী (সা:)-eর পতাকা সারা িবে u ীন রাখার জনয্ করেবা।
eিট েখাদা তা’লার aপার কৃপা েয, জামােতর বnুেদর hদেয় িতিন sয়ং আিথর্ক কুরবানীর েpরণা সৃি
কেরন। আজ যখন েগাটা িব আিথর্ক সংকেটর সmুখীন তখন আlাh তা’লা আhমদীেদরেক বলেছন,
েতামােদর iবাদত eবং আিথর্ক কুরবানী েতামােদরেক eর কুফল েথেক িনরাপদ রাখেব। েকননা
মু’িমেনর দৃি তার চূড়াn গnেবয্র uপর িনবd থােক eবং eমনিটi হoয়া uিচত। আর eজনয্ আlাহ
তা’লা বেলন, জাগিতক বয্বসা-বািণজয্ eবং টাকা-পয়সা িকংবা বnুt েকান কােজ আসেবনা। বরং কােজ
লাগেব আlাhর সntি aজর্েনর জনয্ কৃত iবাদত eবং আিথর্ক কুরবানী। e জামােতর uপর েখাদার
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aেনক বড় aনুgহ েয, আhমদীরা আlাhর ei পয়গামেক aনুধাবন করেত েপেরেছ। aেনক সময়
আিথর্ক কুরবানী eতেবিশ করেত হয় মেন হয় েযন, েবাঝা হেয় দঁািড়েয়েছ। িকnt eসেto আlাh তা’লার
ফযেল আhমদীেদর eকিট িবরাট সংখয্া eমন আেছন যােদর কুরবানীর aভয্াস হেয় েগেছ eবং তা তারা
ধের রােখন। ei েয মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ eেতo aেনেকi বয্াপক uৎসাহ-udীপনার সােথ aংশ
িনেয়েছন। eকজনেক আিম জািন িতিন সামিয়কভােব eখােন eেসিছেলন। তার িনকট যা িকছু িছল িতিন
সবিকছু ei মসিজদ িনমর্ােণর জনয্ দান কেরন। ফেল আিম তােক বলেত বাধয্ হলাম, েতামার িনেজর
pােণরo eকটা aিধকার রেয়েছ eবং েসটাo েতামােক pদান করেত হেব।
আপনারা aেনেকi জােনন, তাhরীেক জাদীেদর বছর 31েশ aেkাবর সমাp হয়। েসিদন েথেক aেনেকi
pstত থােকন েয কখন আিম খুতবা েদেবা? আর কখন নববেষর্র েঘাষণা করা হেব eবং তারা চঁাদা িদেব
বা oয়াদা েলখােব। আিম জািন aেনেক eমনo আেছন যারা টাকা েজাগাড় কের বেস থােকন যখনi
েঘাষণা আসেব তখনi oয়াদার সােথ-সােথ আদায়o করেবন। েখাদার pাপয্ pদােন তারা বয্থর্ হন না।
eমনo aেনেকi আেছন যারা িচnা কেরন, ঋণ িনেয় িনেজর চািহদা পুরণ করা েগেল ঋণ কের তাhরীেক
জাদীদ বা aনয্ানয্ চঁাদা েকন িদেত পারেবা না? aথচ িনজ pােণর েয pাপয্ তাo pদান করা আবশয্ক।
িকnt sীয় েখাদার সােথ pেতয্ক বয্িkর সmেকর্র pকৃিত আলাদা হেয় থােক। তাi যিদo aেনেকর
aবsা তত সcল নয় িকnt আিম তােদরেক eকথাo বিলনা েয চঁাদা েফরত নাo। আিম তােদর দৃি
aবশয্i আকষর্ণ কির েয, েতামার িনেজর eবং stী-সnানেদর যা aিধকার পাoনা আেছ তাo pদান কর।
eেkেt তােদর utর eিটi হেয় থােক, আlাh তা’লার সােথ eটাi আমােদর বয্বসা। বরং eমন
মানুেষর stীরাo uৎসাহ-udীপনার সােথ আিথর্ক কুরবািন কেরন। আিম েদেখিছ, আhমদী নারীরা
পুrষেদর তুলনায় আিথর্ক কুরবািনর েkেt eিগেয় আেছন, মাশাআlাh। eখনi আপনারা েনেছন!
আমীর সােহেবর িরেপাটর্ সূেt আিম বেলিছ, লাজনারা তােদর oয়াদা পুরণ কেরেছন।
eকiভােব জামর্ানীর বািলর্েন েয মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ েসখােনo যুkরােজয্র লাজনারা pায় di লk
পাun িদেয়েছন। যুkরােজয্ েযসব নতুন মসিজদ িনিমর্ত হেয়েছ eবং েসnার kেয়র েয আgহ সৃি
হেয়েছ আিম মেন কির eেkেto আhমদী নারীেদর aেনক বড় ভূিমকা রেয়েছ। আhমদী মিহলােদর পk
েথেক aেনক িমিটং eবং শূরায়o eর pকাশ হেয় থােক। আমার সামেনo কেয়কবার তা pকাশ করা
হেয়েছ। েমালাকােতর সময়o তারা pকাশ কেরন, aনিতিবলেm মসিজদ িনমর্াণ হoয়া uিচত েকননা তা
আমােদর সnানেদর তরিবয়েতর জনয্ aতয্াবশয্ক। aতeব eিট হেলা আhমদীয়ােতর েসৗnযর্। eটা
হেc েসi িবpব যা হযরত মসীh মouদ (আ:) আমােদর েভতর সৃি কেরেছন। eকi জাগরণ আমােদর
মা-েবান eবং েমেয়েদর মােঝ সৃি কেরেছন, যতিদন ei েচতনা তােদর মােঝ সমুnত থাকেব ততিদন
তােদর ভিবষয্ৎ pজn iবাদত eবং আিথর্ক কুরবানীর েkেt agগামী থাকেব। ভিবষয্ৎ pজn
pিতেযািগতামূলকভােব আিথর্ক কুরবানীেত aভয্s হেব। আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ:)-eর
জামাতেক সদা eমন তয্াগী নারী-পুrষ িশ o বৃd দান কrন যারা পািথর্ব বnুt eবং বয্বসা-বািণেজয্র
pিত দৃি রাখার পিরবেতর্ পরকােলর pিত দৃি েরেখ েখাদার সntি র সnানী হেব eবং tাকoয়ার পথ
aনুসরণ করেব।
eখন আিম েশেষর িদেক েসi পিরসংখয্ান তুেল ধরিছ যােত তাhরীেক জাদীেদর তুলনামূলক িচt pকাশ
পােব েকননা পৃিথবীর আhমদীরা e তেথয্র জনয্o aেপkমান থােক। তাhরীেক জাদীেদর 74তম বছর
েশষ হেয়েছ eবং 75তম বষর্ আরm হেয়েছ। আর িরেপাটর্ aনুযায়ী েখাদা তা’লার কৃপায় e বছর সািবর্ক
দৃি েকাণ েথেক জামাত তাhরীেক জাদীদ খােত েমাট 41,02,792 (eকচিlশ লk di হাজার সাতশত
িবরানbi) পাun আিথর্ক কুরবানী করার েসৗভাগয্ লাভ কেরেছ যিদo িবে বতর্মােন aেনক বড়
aথর্ৈনিতক সংকট েদখা িদেয়েছ তবুo গত বছেরর তুলনায় আদায় হেয়েছ 5লk পাun েবিশ।
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আhমদীেদর মনমানিসকতা pায় সবর্ti eমন, তারা েশষ মাস বা েশষ িদেন িনেজেদর oয়াদা পূণর্ কের।
পুেরা বছর aেপkা কের বা ভাগ কের তারা eভােব পিরেশাধ কের।
যাiেহাক সারা পৃিথবীর জামাতgেলার মেধয্ সািবর্ক দৃি েকাণ e বছরo পািকsান pথম sােন রেয়েছ।
েমাট আদােয়র দৃি েকাণ হেত শীষর্ দশিট জামাত সmেকর্ বলিছ। পািকsান pথম, আেমিরকা িdতীয় eবং
iংলয্াn তৃতীয় sােন রেয়েছ। আেমিরকার িdতীয় sান লােভর রহসয্ হেলা ডলােরর মূলয্ িকছুটা বৃিd।
তেব তােদর েমাট আদায় গত বছেরর তুলনায় কম, তাi আেমিরকােক eিদেক দৃি িদেত হেব। তৃতীয়
sােন রেয়েছ যুkরাজয্। e বছর আদােয়র দৃি েকাণ হেত যুkরাজয্ চুয়াtর হাজার পাun েবিশ আদায়
কেরেছ। চতুথর্ sােন রেয়েছ জামর্ানী। তারপর কানাডা, iেnােনশীয়া, ভারত, েবলিজয়াম আর aে িলয়া
রেয়েছ a ম sােন। নবম sােন রেয়েছ সুiজারলয্াn (পুেবর্ শীষর্ দশ েথেক িছটেক পেড়িছল পুনরায় sান
কের িনেয়েছ ) eবং দশম sােন রেয়েছ নাiেজিরয়া o মিরশাস।
নাiেজিরয়া জামাত তাhরীেক জাদীেদর েবলায় uেlখেযাগয্ভােব eিগেয় eেসেছ আর েমাট আদােয়র
িদক েথেক শীষর্ দশিট জামােতর anভুর্k হেয়েছ। আি কান েদশgেলার মেধয্ নাiেজিরয়া pথম েদশ যা
শীষর্ দশিট জামা’েতর মেধয্ sান কের িনেয়েছ eবং তারা eকিট utম দৃ াn sাপন কেরেছ। েযমন িকনা
আিম uেlখ কেরিছ, গত বছর সুiজারলয্াn ei তািলকা েথেক েবিরেয় িগেয়িছল িকnt eবার ssােন
িফের eেসেছ। ঘানা, নরoেয়, াn, হলয্াn, eবং মধয্pােচয্র েকান েকান জামাতo েমাট আদােয়র
দৃি েকাণ েথেক uেlখেযাগয্। সংখয্া uেlখ করিছ না িকnt িন:সেnেহ তারা unিত কেরেছ। sানীয় মুdায়
আদােয়র দৃি েকাণ েথেক েযসব েদশ uেlখেযাগয্ভােব eিগেয় রেয়েছ তােদর মেধয্ পািকsান,
যুkরাজয্, কানাডা, iেnােনশীয়া, ঘানা, িসেয়রািলoন, িtিনদাদ eবং িস াপুর anভুর্k।
eবছর আlাh তা’লার ফযেল চঁাদা আদায়কারীর েমাট সংখয্াo পঁাচ লেkর মাtা ছািড়েয় েগেছ। যিদo
আমার ধারণা eবং আমার মাথায় েয লkয্ আেছ তদনুযায়ী eিট aপযর্াp। যিদ eরা iেc কের eবং
জামাতgেলা সিkয়ভােব েচ া কের িবেশষ কের আি কান জামাতgেলা, তেব eক বছেরi e সংখয্া
িতনgণ বিধর্ত হেত পাের eবং পরবতর্ীেত e সংখয্া drত বাড়েত থাকেব, iনশাআlাh তা’লা। আর
েযমনিট আিম বেলিছ, e খােত চঁাদাদাতার সংখয্াo বাড়ােত হেব। আি কায় নাiেজিরয়া eিদেক দৃি
িদেয়েছ ফেল সবেচেয় েবিশ সংখয্া বৃিd কেরেছ। eরপর ঘানা, কানাডা, ভারত, জামর্ানী, যুkরাজয্,
iেnােনশীয়া, েবিনন, নাiেজিরয়া eবং আiভরীেকা জামাত চঁাদাদাতার সংখয্া বিধর্ত কেরেছ।
আি কার 5িট েদশ eেkেt anভুর্k হেয়েছ। eর pিত যিদ আরo মেনােযাগ েদয়া হয় তেব e সংখয্া
aেনক বৃিd েপেত পাের। যখন সবর্pথম দpেরর েগাড়া পtন হয় বা হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা:)
যখন e তাhরীক আরm কেরন েস দpরেক pথম দpর (দpর আuয়াল) বলা হয় যা uিনশ বছর sায়ী
হয়। e দpেরর pয়াত বুজগু র্েদর িহসাব পুনবর্হাল করারo িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল। eেত pায় 3851জেনর
নােম পুন:চঁাদা েদয়া আরm হেয়েছ। িকছু িহসাব sয়ং তােদর utরাধীকারী o আtীয়-sজনরা বহাল
কেরেছ। aবিশ যা িছেলা েসgেলা aেনেক iuেরাপ েথেক েয টাকা পািঠেয়েছ তdারা েকndীয় uেদয্ােগ
272 িট খাতা সিkয় করা হেয়েছ।
পািকsােনর জামাতgেলার িরেপাটর্o েপশ করিছ। eেত েমাট আদােয়র িদক েথেক িতনিট বড় জামােতর
মেধয্ pথম লােহার, িdতীয় রােবায়া eবং করাচী তৃতীয় sােন রেয়েছ। িকnt আlাhর কৃপায়
রােবায়াবাসীরা েমাট আদােয়র েkেt আনুপািতক হাের aেনক েবিশ eিগেয় আেছ। যিদ আদােয়র িদক
েথেক েদখা হয় তাহেল pথম sােন রেয়েছ রােবায়া, িdতীয় করািচ eবং তৃতীয় sান aিধকার কেরেছ
লােহার।
আদােয়র দৃি েকাণ েথেক পািকsােনর aনয্ানয্ 10িট জামােতর মেধয্ যথাkেম রেয়েছ: রাoয়ালিপিn,
iসলামাবাদ, িসয়ালেকাট, মুলতান, েকােয়টা, েশখুপুরা uকাড়াh, হায়dাবাদ, ভাoয়ালপুর, সাহীoয়াল।
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েজলাgিলর েkেt শীষর্ দশিট েজলা হেc: িসয়ালেকাট, িমরপুর খাস, gজরানoয়ালা, ফয়সালাবাদ,
সারেগাদা, gজরাত, ভাoয়াল নগর, নারoয়াল, মীরপুর আজাদ কা ীর, েপশoয়ার eবং বdীন।
eরপর আদােয়র েkেt যারা আশাতীত unিত কেরেছ েসgেলা হেc: সাংঘাড়, oয়াহেকনট, কুনরী,
েখাখার গারবী (egেলা েছাট-েছাট জামাত) 166 মুরাদ, নাদীমাবাদ, বশীরাবাদ, ঘািটয়ািলঁয়া খুরদ
সাবনদািs।
যুkরাজয্ eবার বড় eবং েছাট জামাতgেলােক পৃথক কেরেছ। েকননা েছাট জামাত বড় জামাত েথেক
eিগেয় েযেতা। হয়েতা আপিt দূর করার জনয্ eমনিট কেরেছ; িকnt e সেto আদােয়র িদক িদেয় েছাট
বলুন বা বড় sয্ানথপর্i eিগেয় আেছ। pথম দশিট বড় মজিলস হেলা মসিজদ ফযল হালকা pথম, u ার
পাকর্ িdতীয়, oেয় হীল তৃতীয়, টুিটং চতুথর্, সয্াটন প ম, িনu মােlন 6 , 7ম bয্াডেফাডর্ নথর্ o সাuথ।
(আlাhর েশাকর েয, কতক জামাত eিগেয় আসেছ)। 8ম ময্ানেচ ার, 9ম িজিলংহাম eবং 10ম sােন
রেয়েছ iনারপাকর্। েছাট জামাত েযgেলা তারা িনণর্য় কেরেছন তার মেধয্ 1ম skয্ানথপর্, 2য়
uলভরহয্াmটন, 3য় িbসটল, 4থর্ েsনেভলী, 5ম লয্ািমংটন sা, 6 েbামথ, 7ম নথর্ িভেলজ, 8ম
oকীং, 9ম কীথেল eবং 10ম sােন রেয়েছ কনর্oয়াল।
আেমিরকায় 1ম sােন রেয়েছ িসিলকন ভয্ািল, 2য় িশকােগা oেয় , 3য় নদর্ান ভািজর্িনয়া, eবং 4থর্ sােন
রেয়েছ েড েয়ট। কানাডার pথম িতনিট জামাত হেc কয্ালেগরী নথর্ is 1ম, কয্ালেগরী নথর্ oেয়s 2য়,
eবং িপস িভেলজ 3য় sান দখল কেরেছ। আমার ধারণা িছল িপস িভেলজ 1ম sান aিধকার করেব।
যাiেহাক আlাh তা’লা eসব আিথর্ক কুরবািনকারীেদর utম pিতদােন ভুিষত কrন। তােদর ধনসmদ
o জনবেল aফুরn বরকত িদন। eবং ভিবষয্েতo e বাsবতােক aনুধাবন কের আিথর্ক কুরবানীর
েpরণােক সমুnত েরেখ কুরবািন কrন eবং sীয় iবদােতর মান সমুnত রাখুন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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