ْ
الرحمن ﱠ
الرحيم
َ ْ بسم ﷲ ﱠ
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aিতিথ eবং বয্বsাপকেদর dািয়t o কতর্বয্
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আi:)
হাদীকাতুল মাhদী, আlন, হয্মশাiয়ার, iuেক
24েশ জুলাi, 2009iং

ً
 أما بعد فأعوذ. محمدا عبده ورسوله
 وأشھد أن،أشھد أن ال إله إال ﷲ وحده ال شريك لـه
* با من الشيطان الرجيم
ْ
ْ
ُ ْ َ * الرحيم
يوم ﱢ
ْ
الرحمن ﱠ
الرحمن ﱠ
الحمد
الدين
َ ﱢ
َ َ َ رب
ْ َ الرحيم * َمالك
َ ْ بسم ﷲ ﱠ
َ ْ العالمين * ﱠ
ُ َ ْ َ وإياك
ُ ُ ْ َ إياك
َ ْ َ ْ َ الذين
َ ْ * نستعين
عليھم
اھدنا
َ ِ ص َراط ﱠ
َ نعبد َ ﱠ
َ * ﱠ
ْ ِ ْ َ َ أنعمت
َ ﱢ
ِ * المستقيم
َ َ ْ ُ ْ َ الصراط
َْ
( الضالين ) آمين
عليھم َوال
ُ ْ َ ْ غير
َ ﱠ ﱢ
ْ ْ َ َ المغضوب
ucারণ: 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)
আlাh তা’লার aপার কৃপায় আজ জামােত আহমদীয়া U.K.(যুkরাজয্) eর জলসা সালানা আরm হেc। U.K.
গত পঁিচশ বছর যাবৎ জামাত eমন জলসার আেয়াজন কের থােক যােক eকিদক েথেক আnজর্ািতক জলসা বলা
েযেত পাের। েকননা eখােন যুগ খলীফার uপিsিতর কারেণ িবিভn েদেশর আহমদী aিতিথরা তােদর সাধয্ o
সামথর্ aনুযায়ী েবিশ েবিশ আসার েচ া কেরন। eছাড়া a-আহমদী বnুরাo আেসন যারা জামােত আহমদীয়ােক
পৃিথবীর aনয্ানয্ iসলামী বা ধমর্ীয় জামাত হেত িভn মেন কের। আর e জামাতেক সবার েভতর sতnt jান কের
সmকর্ রােখন আর তােদর েনক আকা া সমূহ বয্k কেরন আর eখােন eেস বাণী পাঠ কের নান। eমন
েলাকেদর eকিট ে ণী আি কা ছাড়া aনয্ানয্ েদশ হেতo eেস থােকন। আর তারা eকিট িবেশষ aনুভূিত িনেয়
িফের যান। তােদর aনুভূিত যা আিম pেতয্ক বছর জলসার পরবতর্ী খুতবায় বণর্না কের থািক তা তখন uেlখ
করা হেব।
eখন আিম িকছু িবষেয়র pিত আহমদী বnুেদর দৃি আকষর্ণ করব, যা েমজবান o aিতিথেদর সােথ সmকর্যুk;
েবশীরভাগ েkেt আিম aিতিথেদর দৃি আকষর্ণ করব। হযরত মুহাmদ (সা.)-eর আদশর্ eবং হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর জীবনীর আেলােক খুতবায় aিতিথ েসবক eবং যারা িডuিট (দািয়েt িনেয়ািজত) িদেc তােদর
সােথ সmৃk িবষয়gিল aথর্াৎ আিতেথয়তার পdিত আিম সাধারণ দৃি েকাণ েথেক বণর্না কেরিছ। আজ আেরা
িকছু িবষয় বণর্না করব যার কতক েমজবানেদর জনয্ বাকীটা aিতিথেদর জনয্। আিম বেল eেসিছ e জলসা eক
িদক েথেক আnজর্ািতক জলসার rপ িনেয়েছ। eমন সব a-আহমদী যারা জামাত সmেকর্ সুধারণা রােখন তারাo
eেত aংশgহণ কেরন eবং িতন িদনi িবিভn েpাgােম িনজ িনজ সময় সুেযাগ aনুযায়ী aংশ েনন।
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eরপর রেয়েছ আমােদর েসসব pিতেবশী যােদর কতক আমােদরেক eখেনা েসসব মুসলমানেদর মেতা মেন কের
যােদর সmেn সাধারণত ধারণা করা হয় েয, তারা চরমপnী। eেদর ধারণা aনুসাের e কারেণi পৃিথবীেত
িবশৃ লা বা ৈনরাজয্ সৃি হেc। বািহের েকান সভায় যখনi আিম সুেযাগ পাi তােদর ei ভুল ধারণা দূর করার
েচ া কির েয, iসলাম েগাড়ামীর িশkা েদয় না বরং iসলােমর িশkা েpম-pীিত o শািnর িশkা। ei িশkােক
e যুেগ খুব সুnর o s rেপ হযরত মসীh মouদ (আ.) আমােদর সmুেখ uপsাপন কেরেছন।
আিম পূেবর্i বেলিছ, বয্বsাপনা সmেকর্ িকছু কথা বলব। ei দৃি েকাণ েথেক েযসব a-আহমদী iসলামী িশkা
সmেকর্ ভুল ধারণা েপাষণ কের আিম তােদর সামেন হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ভাষায় তঁার বkবয্
uপsাপন করিছ যার মাধয্েম iসলােমর েসৗnযর্ o মাহাtয্ সুs rেপ pিতভাত হেব।
িতিন (আ.) বেলন,
‘আমরা যিদ পৃিথবীেত যত নবী eেসেছন তঁােদর সবাiেক সতয্ নবী jান কির তাহেল eিট aতয্n
আকষর্ণীয়, িনরাপদ o শািn pিত াকারী o চািরিtক aবsার সহায়ক eকিট নীিত। তঁারা ভারতবষর্,
পারসয্ বা চীন aথবা aনয্ েয েকান েদেশi eেস থাকুন না েকন, েকািট েকািট মানুেষর hদেয় আlাh
তা’লা তঁােদর সmান o মযর্াদা pিত া কেরেছন, তঁােদর ধেমর্র মূলেক pিথত কের িদেয়েছন eবং কেয়ক
শতাbী যাবৎ েস ধমর্ চেল eেসেছ। eটাi েসi নীিত যা কুরআন আমােদরেক িশিখেয়েছ। e নীিত
aনুযায়ী যােদর জীবন e সংjার আoতায় পেড় eমন pিতিট ধেমর্র pধান বা েনতােক আমরা সmােনর
দৃি েত েদিখ। েহান না তঁারা িহnু ধেমর্র বা iরানী ধেমর্র বা চীনােদর বা ihিদ ধেমর্র aথবা খৃ ধেমর্র
েনতা।’
(েতাhফা কায়সারীয়া-rহানী খাযােয়ন-dাদশ খn-পৃ: 259)

eরপর িতিন (আ.) বেলন,
‘iসলাম েসi পিবt o শািnিpয় ধমর্ যা েকান জািতর েনতার uপর আkমণ কেরিন eবং কুরআন েসi
সmানেযাগয্ gn যা জািতসমূেহর মােঝ শািnর িভত রচনা কেরেছ eবং pেতয্ক জািতর নবীেক sীকার
কের। eকমাt পিবt কুরআনi সমg িবে িবেশষভােব e েগৗরেবর aিধকারী, যা নবীেদর সmেকর্ ei
ُ ( َال ُ َ ﱢসূরা আেল iমরান: 85) aথর্াৎ েহ
ُ ْ َ َ منھم
ٗ َ ونحن
িশkা pদান কেরেছ- مسلمون
َ ْ ُ ِ ْ ُ له
َ ْ َ نفرق
ٍ َ َ بين
ْ ُ ْ احد ﱢ
মুসলমানগণ! েতামরা বল, আমরা পৃিথবীর সকল নবীেদর uপর ঈমান আিন eবং তােদর কাuেক
মানেবা আর কাuেক asীকার করেবা, ei pেভদ আমরা তােদর কােরা মেধয্ কির না।’
aতeব, aনয্েদর সmািনত, pবীন eবং নবীেদর সmান করেলi েpম-pীিত o ভালবাসার পিরেবশ গেড় uেঠ।
যঁারা আlাh তা’লার পk েথেক েpিরত হন eবং েpিরত হবার দাবী কেরন aথবা যােদর মানয্কারীরা তােদরেক
েখাদার মেনানীত বেল মেন কেরন eবং eকিট দল তােদর aনুসরণ কের, তােদরেক সmান কrন। সুতরাং eমন
িশkা বতর্মান থাকা সেtto iসলামেক েগঁাড়া o সntাসী ধমর্ বলা eবং eর uপর িভিt কের েসসব মানুষ সmেকর্
কু-ধারণা করা eবং তােদর িবrেd aকারেণ আপিt করা ধু নয্ায়িন ার পিরপnীi নয় বরং যুলুমo বেট।
তাi আিম আমােদর eমন pিতেবশীেদর বলেবা, যােদর েকu েকu বা কােরা pিতিনিধ েকান েকান সময় জুমুআয়
eেস থােকন তােদর মাধয্েম e কথা তােদর কােছ েপঁৗেছ যােব; েয আমােদর সmেকর্ সব ধরেণর কুধারণা দূর
কের িনেজেদর hদয় পিরsার কrন। আমােদর সmেকর্ বলিছ, আমােদর e আেদশ েদয়া হেয়েছ েয, েতামরা
েতামােদর শtrর জনয্o hদয়েক পিরছn রাখ eবং তার জনয্ েদায়া কর। বরং আমােদর ধমর্ aথর্াৎ iসলাম ধেমর্
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pিতেবশীেক eতটা aিধকার েদয়া হেয়েছ েয, হযরত মুহাmদ (সা.)-eর সাহাবাগণ (রা.) eক সময় eমন ধারণা
কেরিছেলন েয, েকাথাo আমােদর pিতেবশীেক আমােদর সmেদর utরািধকারী কের না েদয়া হয়।
কােজi যােদর hদেয় িকছুটা রkণশীলতা রেয়েছ তারা েযন িনি n থাকেত পােরন, েকননা আমরা ‘হাদীকাতুল
মাহদী’ নােমর ei জিমেত েহদায়ােতর বাগান করেত eেসিছ, েpম-pীিত, ভালবাসা o মানবািধকােরর ফসল
বুনেত eেসিছ। eর সােথ eমন aেনক িভn মতাবলিmo রেয়েছন যােদর aিধকাংশ আমােদর সােথ সহমমর্ীতাপূণর্
সmকর্ রােখন, আমােদরেক সব ধরেনর সাহােযয্র জনয্ তারা সবর্দা pstত, আিম তােদর pিতo কৃতjতা jাপন
করিছ। e িদনgেলােত আমােদরেক নানান সমসয্ার সmুখীন হেত হেয়েছ, e বয্াপাের aেনেকi সাহাযয্
সহেযািগতা কেরেছন eবং e বছরo জলসা আেয়াজেনর জনয্ আমােদর পেk রায় িদেয়েছন। তাi সব আহমদীর
তােদর pিত কৃতjতা jাপন করা uিচত।
িdতীয়তঃ আিম আমার বnু, সহমমর্ী eবং েসসব েলাকেদরo aথর্াৎ আমােদর সmেকর্ যােদর সংশয় রেয়েছ
তােদরেক বলেত চাi, েযভােব আিম eখনi বেলিছ, সমs ধেমর্র pিত াতােদর সmােনর দৃি েত েদখাi হল
iসলােমর িশkা। আমরা আমােদর ঈমােনর কারেণ সব নবীর সmান কের থািক। িকnt যখন আমােদর নবী eবং
আমােদর েনতা o aিভভাবক হযরত মুহাmদ েমাsফা (সা.) সmেকর্ পি মা িবে বােজ বi-পুsক ছাপা হয়;
তঁােক, পিবt কুরআনেক, তঁার পিবt সহধমর্ীিনেদর eবং সাহাবােদর তুcতািcলয্ o aপমান করা হয় তখন
মুসলমানরা eর utের pিতিkয়া েদখায়। আর েযসব মুসলমান জামােত আহমদীয়ার anভূর্k নয়, eবং
িখলাফেতর িনয়ামত হেত বি ত, েনতৃt না থাকার কারেণ তােদর pিতিkয়ায় ugতা pকাশ পায়।
জামােত আহমদীয়াo pিতিkয়া েদখায় তেব আমােদর pিতিkয়া iসলােমর সুnর িশkা o মহানবী (সা.)-eর
utম জীবনাদশর্েক পৃিথবীেত pকােশর মাধয্েম হেয় থােক। যােহাক, pােচয্র নামধারী েলখক o িচnািবদ বেল
aিভিহত িকছু েলাক বােজ বi িলেখ মুসলমানেদর uেtিজত কের। আিম eখানকার িবিভn sেরর েলাকেদর িনকট
যখনi e কথা বেলিছ তারা সবর্দাi eর সােথ ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছন। শািn pিত া eবং েpম-pীিত o
ভালবাসা বৃিdর জনয্ পরsেরর আেবগ aনুভূিতর pিত dাশীল হoয়া আবশয্ক।
aতeব আমােদর েস সব pিতেবশী যােদর মেন ভুল ধারণা রেয়েছ, বাsবতােক সামেন েরেখ নয্ায়পরায়ণতার
দাবী পূরেণর েচ া কrন। আিম েযভােব বেলিছ, আমােদর eখােন আসার uেdেশয্i হেলা েpম-pীিত o
ভালবাসার ফসল চাষ করা eবং েpম-pীিত o ভালবাসার মাধয্েম hদয় জয় করা। আমােদর িবেরািধতায়; মানুষ
আমােদর সােথ েযমন eবং েয আচরণi কrক না েকন তােদর জনয্ সবর্দা আমােদর পk েথেক থাকেব
ভকামনা।
aনয্েদর সেmাধন কের আিম েয দীঘর্ বkৃতা করলাম eর পিরেpিkেত আিম আহমদীেদর বলিছ, আপনারাo িনজ
দািয়t সmেকর্ সেচতন েহান। eছাড়া aিতিথ িহেসেব eকিট দািয়tেতা আেছi যা সmেকর্ আিম পের বলেবা
িকnt eছাড়াo pেতয্ক আহমদীর uিচত েস েযন িডuিট েদয়, eিটo তার eকিট দািয়t। সুতরাং pেতয্ক আহমদী
যারা েকান না েকান ভােব e জলসায় েযাগদান কেরেছন, েহান িতিন পুrষ বা নারী, যুবক বা বৃd, আপনারা
িনেজেদর ei দািয়tেক aনুধাবন কrন।
pেতয্ক বছর েকান না েকান pিতেবশী েকান না েকান ভােব আপিtর সুেযাগ েপেয় যায়। যিদo aিধকাংশ মানুষ
ei বাsবতা সmেকর্ jাত eবং বুেঝন েয, eেতা বড় eকটা সমােবেশ pিতিট কাজ শতভাগ িনখূঁত ভােব
সmািদত হoয়া সmব নয়, তারা dবর্লতা o ঘাটিত েয থাকেত পাের তা ভুেলi যান। তথািপ আমােদর পk েথেক
eমন েচ া হoয়া uিচত যােত যারা আমােদর pিত সহানুভূিতশীল eবং যারা বতর্মােন সহানভূিতশীল নয়, যারা
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আমােদর dবর্লতার সুেযাগ খুঁেজ তােদরেক েযন ei বাহানার সুেযাগ না েদi েয, জলসার সময় sানীয় েলাকেদর
েকানrপ সমসয্ার সmুখীন হেত হেয়েছ। আপিt করার জনয্ েকu েকu সবর্দা aভয্াসবশতঃ tr িট খুঁেজ িকnt
আমােদর েচ া করেত হেব eবং েদায়াo করেত হেব েযন aজুহাত সnানীরা কখেনা েকান সুেযাগ না পায়।
জলসা সালানার বয্বsাপনা যানবাহন (গাড়ী) চলাচেলর জনয্ েয িনয়মকানুন িনধর্ারণ কেরেছন েসgেলা
পিরপূণর্rেপ েমেন চলুন। বরং েদশীয় আiন aনুসাের eখানকার রা ীয় ািফক আiন েমেন চলা সবার জনয্
আবশয্ক। eটা মেন করেবন না েয, eটা েছাট রাsা তাi েযখােন iেc গাড়ী রাখেত পাির। iuেরাপ েথেক আগত
কতক aিতিথ aসাবধানতা েদিখেয় থােকন eবং িbেটেনর েকান েকান aিধবাসীo aসতকর্ আচরণ কেরন। সবাi
যিদ রাsায় গািড় রাখা আরm কের তাহেল রাsতা eকদম বn হেয় যােব।
eরপর আমােদর di পােশ েয জনবসিত রেয়েছ aথর্াৎ eকিদেক alন শহর eবং aনয্িদেক eকিট েছাট gাম বা
uপশহর রেয়েছ। তােদর রাsায় eবং বািড়র সামেন কখেনা গািড় রাখেবন না। di বছর পূেবর্o িবেশষ কের বৃি র
িদনgিলেত যখন যানবাহন aেনক েবেড় িগেয়িছল তখন eখানকার বািসnােদর পk েথেক aিভেযাগ utাপন
করা হেয়িছল। eখন ািফক বয্বsা unত করা হেয়েছ। িকnt আজo বৃি র কারেণ েভতের ঢুকেত যিদ সমসয্া বা
ক হয় েহাক িকnt েকানভােবi বাiের গািড় রাখেবন না। েকননা di বছর পূেবর্ েয aিভেযাগ uেঠিছল েস সmেকর্
pিতেবিশরা আমােদর সmেকর্ aেনক ucবাচয্ করার সুেযাগ েপেয়িছল। যিদo eমন ঘটনার যােত পুনরাবৃিt না
ঘেট েসi লেkয্ বয্বsাপনা pেয়াজনীয় সকল বয্বsা gহণ কেরেছন eবং e িবষয়িটর pিত সতকর্ দৃি রাখেছন;
িকnt েকান আহমদীর আচার-বয্বহার eমন হoয়া uিচত নয় যার িভিtেত বয্বsাপনােক আপনার মেনােযাগ
আকষর্ণ করেত বাধয্ হেত হয়।
pেতয্ক আহমদীর েস েযখান েথেকi আসুক না েকন তার দািয়tেবাধ জাgত থাকা uিচত। িনেজ সাবধানতা
aবলmন কrন। আিম পূেবর্i বেলিছ, iসলাম pিতেবশীেক aেনক aিধকার িদেয়েছ। হাদীকাতুল মাhদীর ডােন
বােম বসবাসকারী সব েলাক eবং gামgেলা জলসায় aংশgহণকারী জামােতর pেতয্ক সদেসয্র pিতেবশী।
পািকর্ং-eর যতটুকু সmকর্ আেছ, যারা গাড়ী িনেয় আেসন তােদর জনয্ বৃি র েkেto বয্বsাপনা; পািকর্ং eর
বয্বsা কেরেছন। eক দীঘর্ সময় েথেক aথর্াৎ বছরকাল ধের e বয্াপাের জামাতেক বলা হেc eবং গত বছর eটা
পরীkাo করা হেয়িছল আর eিটi uপেযাগী o সা য়ী aথর্াৎ িনেজেদর গাড়ী না eেন লnন েথেক alন পযর্n
ে েনর েয বয্বsা রেয়েছ েসিট বয্বহার কrন। েsশন েথেক আনা েনoয়ার জনয্ লnন মসিজদ eবং বায়তুল
ফুতূh েথেক বােসর শাটল সািভর্স eর বয্বsা করা হেয়েছ। alন েথেক হাদীকাতুল মাhদী পযর্n আসা যাoয়ার
জনয্o বােসর বয্বsা আেছ। আlাh তা’লার জনয্ যখন জলসায় aংশgহেণর িসdাn কেরেছন তখন েছাট-খােটা
ক o কািঠনয্েক uেপkা করা uিচত।
aেনেক eকথাo বেলন েয, রাsা েছাট, যানবাহন চলাচেলরo সমসয্া আর বৃি রo আশ া থােক তেব েকন ei
জায়গািট kয় করা হেলা। আপনারা জলসার জনয্ েযখােনi জায়গা িনেবন েসখােন e ধরেনর সমসয্ার সmুখীন
হেত হেব। iসলামাবােদo eসব সমসয্ার সmুখীন হেত হেতা। aথচ েসখােন জলসায় েযাগদানকারীর সংখয্া েস
সময় খুব কম িছল। েসখানকার aিধবাসী o আহমদীরাo ধীের ধীের eেত aভয্s হেয় যায়। ািফেকর কারেণ
েসখােনo rেত pিতেবশীেদর আপিt িছল। ধীের ধীের তারা eেত aভয্s হেয় যায় eবং eখন েস আপিto দূর
হেয় েগেছ, iনশাআlাh eখােনo দূর হেয় যােব।
িকnt eকজন আহমদীর দািয়t, েস েযন েকান aবsােতi eখানকার sানীয় aিধবাসীেদর জনয্ কে র কারণ না
হয়। বরং pেতয্ক আহমদী eমন দৃ াn েপশ কrন, যিদ কােরা hদেয় আহমদীেদর সmেকর্ েকানrপ কুধারণা
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েথেকo থােক েস েযন আপনার আচরণ েদেখ লিjত হয় eবং আহমদীেদর সmেকর্ তার কুধারণা েযন সুধারণায়
পিরবিতর্ত হয়, বরং তারা েযন বnুেtর হাত বাড়ায় eবং আমােদর সােথ সmকর্েক িনেজর জনয্ সmােনর কারণ
মেন কের।
pেতয্ক আহমদী, আহমদীয়ােতর দূত srপ। সবর্দা সকেলর eটা মেন রাখা uিচত, আপিন আহমদীয়ােতর
eকজন দূত। uk pতয্াশা বয্k করেত িগেয় হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন, “আমােদর মুিরদ হেয় আমার
dনর্ােমর কারণ হেয়ানা, মুিরদ হেয় েক dনর্ােমর কারণ হেত পাের?” eর aথর্ েতামােদর চিরt eমন মহান হoয়া
চাi, েতামরা েসi পিবt দৃ াn sাপনকারী হo, pেতয্ক আহমদীর pিত (a-আহমদীেদর- aনুবাদক) িনেদর্শকারী
আ ুল েযন জামােত আহমদীয়া o হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সুনােমর কারণ হয়। জলসা সালানার আসল
uেdশয্ হল পিবt পিরবতর্ন সাধন করা। সুতরাং e পিবt পিরবতর্ন-i eক আহমদীেক aনয্েদর েথেক পৃথক
কের।
ei িদনgেলােত েযখােন আপনােদর পk েথেক iবাদেতর মাধয্েম eিট pকাশ পােব, েসখােন আপন-পর
সকেলর সােথ utম বয্বহার করা pেতয্ক আহমদীর জনয্ আবশয্ক। eেত সেnহ েনi েয, আিম কমর্কতর্ােদর
মেনােযাগ আকষর্ণ কেরিছ েযন তারা সবর্দা আিতেথয়তার কােজ েসাcার থােকন eবং কখেনা েকান aিতিথেক
aিভেযােগর সুেযাগ না েদয়। িকnt aিতিথরo uিচত সবর্দা utম আচরণ pদশর্ন করা, ৈধযর্য্ o বড় মেনর পিরচয়
েদয়া। েকান সময় েকান কমর্কতর্ার যিদ সামানয্ tr িট -িবচুয্িত ঘেট যায় তেব sরণ রাখেবন, তারাo মানুষ, ভুলািn হেতi পাের।
aেনক কমর্ী aনবরত কেয়কিদন ধের কাজ করেছন, aেনেকর 24 ঘ ার মেধয্ েকবল di ঘ া ঘুমােনার সুেযাগ
হয়। মানবীয় দূবর্লতার কারেণ eমতাবsায় েকu যিদ েকান িবষেয় েকান aিতিথেক সেnাষজনক utর না েদয়
aথবা তার ধারণা েমাতােবক যিদ তার সিঠক আিতেথয়তা না হয় তেব aিতিথরo (e tr িট - aনুবাদক) uেপkা
করা uিচত eবং কমর্কতর্ােদর মাজর্না করা সমীচীন হেব।
aিধকাংশ aিতিথ যুkরােজয্র বািসnা যারা িবিভn শহর েথেক eেসেছন। েযভােব আিম বেলিছ, eখােন সারা
পৃিথবী েথেক আহমদী o a-আহমদী aিতিথ eেস থােকন। েকান কমর্কতর্া যিদ sানীয় aিতিথেক বাদ িদেয়
বিহরাগত aিতিথেদর pিত েবিশ দৃি েদয়, যা েদয়া uিচতo; eমতাবsায় sানীয় aিতিথেদর মন খারাপ করা
uিচত নয়।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর aিতিথ হoয়ার দৃ াn, aথর্াৎ হযরত মসীh মouদ (আ.) যখন aিতিথ িহেসেব
েকাথাo েযেতন তখন িতিন েয দৃ াn uপsাপন কেরেছন, তাo আমােদর সামেন রেয়েছ। e দৃ াn আজo
আমােদর জনয্ আেলাক বিতর্কা।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-o eকবার সফের িছেলন, কােজ বয্s িছেলন। e কারেণ িতিন (আ.) রােতর খাবার
খান িন, রােত যখন kুধা aনুভূত হল তখন িতিন (আ.) খাবােরর বয্াপাের িজjাসা করেলন। তখন সব কমর্ীরা
uৎকিnত হয় েয, সব খাবার েতা েশষ। যত েলাক eেসিছল তারা eবং কমর্ীেদর খাoয়ার পর eকটুo খাবার বঁােচ
িন। রােত বাজারo বn িছল নয়েতা েকান েহােটল েথেক খাবার আিনেয় েনয়া েযত। hযুর (আ.) যখন জানেত
পারেলন েয খাবার েশষ হেয় েগেছ, বয্বsাপকরা সবাi aিsর eবং তাড়াতািড় খাবার রাnার বয্বsা করেছ তখন
িতিন (আ.) বলেলন, “aিsর হoয়ার েকান দরকার েনi; খুেঁ জ েদখ দsরখানায় aিতিরk rিটর টুকরা পেড়
থাকেব হয়েতা, তা-i িনেয় আস”। িতিন েসi rিটর টুকরা েথেক eকটু েখেয় েনন eবং বয্বsাপকেদর আ s
কেরন। েলখক িলেখেছন,
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hযুর (আ.) যিদ খাবার রাnার িনেদর্শ িদেতন তেব তা আমােদর জনয্ সmােনর কারণ হত, eেত আমরা
গবর্েবাধ করতাম। eেতi বরকত িছল, িকnt িতিন আমােদর কে র কথা েভেব বারণ করেলন eবং
বলেলন, েকান pেয়াজন েনi।
aতeব, যারা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আত কের তােদর ei আদশর্i েদখােনা uিচত।
আমার কােছ জলসার িদেন eবং aনয্ সমেয়o েকান েকান ল রখানা সmেকর্ aিভেযাগ eেস থােক। aনুসnান
করেল েদখা যায় েয, যতটা aিতরি তভােব িবষয় েপশ করা হেয়েছ aিতিথ সmেকর্ pকৃতপেk ততটা ঔদাসীনয্
pদিশর্ত হয়িন, eকথা িঠক েয, aিতিথর আেবগ-aনুভূিতর েখয়াল রাখা uিচত িকnt aিতিথেদরo pকৃত ঘটনা
েমাতােবক কথা বলা uিচত। রাবoয়ায় eখন আর জলসা হয় না িকnt যখন হেতা তখন েসখােনo aিভেযাগ েদখা
িদত। রাবoয়ােত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ল রখানা বা দাry িযয়াফত রেয়েছ, েসখােন ল রখানা
রীিতমত কাজ করেছ। বয্বsাপনার পk েথেক যিদ কখেনা েকান ভুল হেয় যায় aিধকাংশ েkেt বয্বsাপকেদর
kমা চাoয়ার পেরo aেনক aিতিথ aিভেযাগ aনুেযাগ কের থােকন।
eকiভােব কািদয়ােনর ল রখানা সmেকর্o আমার কােছ aিভেযাগ আেস; আর eখােন যুগ খলীফার aবsােনর
কারেণ sায়ীভােব ল রখানা কাজ করেছ, eখােনo aিভেযাগ uঠেত থােক, িবেশষভােব জলসার িদনgেলােত
aিভেযাগ uেঠ। িবে র aনয্ানয্ েদেশ সাধারণ িদনgেলােত ল রখানা েখালা থােক না। কারণ েসখােন ল েরর
eত িবশাল বয্বsাপনা েনi আর না েসখােন েলাকেদর আনােগানা রেয়েছ। িকnt জলসার িদনgেলােত ল রখানা
চেল আর েসখােনo aিভেযাগ সৃি হয়। যােহাক, কমর্ীেদর পk েথেক tr িট যা হয় তা হoয়া uিচত নয়। েয
বয্িk হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ল ের (aিতিথশালা) আেসন তােক পুেরাপুির সmান pদশর্ন করা কমর্ীেদর
কতর্বয্, তােক েযন সমাদর করা হয়।
আিম কমর্ীেদর দৃি আকষর্ণ কের বলিছ, েযসব sােন sায়ী ল রখানা (aিতিথশালা) আেছ েসখােন েয aিতিথi
আসুক না েকন, রাবoয়া বা কািদয়ান aথবা sানীয় aিধবাসী েহাক না েকন তােদর আেবগ-aনুভুিতর pিত েযন
সতকর্ দৃি রাখা হয় আর কখনo েকান আkমণাtক কথা বলেবন না। যােহাক, আিম আিতেথয়তার েpkাপেট
সাধারণ ল রখানা সmেকর্ eকথাgেলা বেল িদলাম।
পুনরায় aিতিথেদর সেmাধন কের বলিছ, তােদর ৈধযর্য্ o সিহ ুতা েদখােনা uিচত। জলসার ei িদনgেলােত
যারা কাজ করেছন তারা সবাi েscােসবক, তারা িবিভn েপশার সােথ সmকর্ রােখন, িব িবদয্ালয় বা কেলেজর
ছাt, e পিরেবেশ বসবাস করা সেtto হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর হােত বয়’আত করার কারেণ তারা
িনেজেদরেক হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর aিতিথেদর েসবায় িনেজেদর েপশ কের থােকন। তােদর
dবর্লতাgেলােক kমাসুnর দৃি েত েদখুন। তােদর েসi আেবেগর মূলয্ায়ন কrন যার কলয্ােণ তারা িনেজেদরেক
েসবায় িনেয়ািজত কেরেছন।
a-আহমদী aিতিথেদর যতটুকু সmকর্, তােদর জনয্ মহানবী (সা.)-eর ei েঘাষণা ‘েতামােদর িনকট যিদ েকান
জািতর সmািনত বয্িk আেস তেব তােক aেনক েবিশ সmান েদখাo eবং আিতেথয়তা কেরা।’ eর আেলােক
আলাদা বয্বsা করা হয় যােত তােদর আিতেথয়তা utমভােব করা যায়।
eখােন জলসায় আগত aিতিথেদর e িবষেয়র pিতo দৃি রাখা uিচত েয, তােদর আগমেনর uেdশয্ হেলা জলসা
েশানা o eর আধয্ািtক সুফল লাভ করা। হযরত মসীh মouদ (আ.) s ভােব বেলেছন, ei জলসা জাগিতক
েকান েমলার মত নয়। জাগিতক েমলাgেলার িচt হেলা, তােত সারািদন মানুষ েঘারােফরা করেত থােক, তামাশা
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েদখেত থােক, বােজ o aনথর্ক মাহিফেল বেস। েসখােন পানাহার o ৈহhেlাড় ছাড়া আর িকছুi হয় না। eখােন
যিদ মানুষ িতনিদন ৈদিহক খাবােরর পিরবেতর্ আধয্ািtক খাবােরর pিত মেনােযাগী হয় তেব েস বয়’আেতর
a ীকার রkাকারী সিতয্কার আহমদী আখয্ািয়ত হেত পাের।
aতeব e িবষয়েক আবশয্কীয় কের িনন, জলসায় েযসব েpাgাম রেয়েছ তােত নারী-পুrষ, বৃd o যুবক সবাi
িন ার সােথ aংশ gহণ কrন আর েযসব কথা o বkৃতািদ নেবন তা িনেজর জীবেনর aংশ কের িনন। েযন
েকান নারী-পুrষ, বৃd, যুবক o িশ েক জলসা চলাকালীন সময় বািহের ঘুরেত, দলেবঁেধ আ া িদেত eবং
েখলেত না েদখা যায়।
েছা িশ আেছ eমন মিহলােদর জনয্ পৃথক তাবু রেয়েছ। েকননা িশ রা কাnাকািট, িচৎকার o েচঁচােমিচ কের
থােক, eেত aনয্ানয্ মিহলা যােদর িশ সnান েনi বা যােদর সnানরা বড় হেয় েগেছ তারা িবরিk েবাধ কেরন।
িকnt eমন বাcা যারা েছাট নয় eবং কাnাকািটর বয়স পার কেরেছ, যােদর বয়স 7/8 বছর, িকছুটা েবাধ-বুিd
রােখ; aিভভাবকেদর তােদরেক বুিঝেয়-সুিঝেয় সােথ আনা uিচত েয, আমরা জলসায় যািc, েসখােন eকিট
aিধেবশন যা 2/3 ঘnার হেয় থােক তােত েতামােক শাnভােব বসেত হেব।
aেনক বাcা আেছ, যােদরেক মােয়রা বুিঝেয়- িনেয় িনেয় আেসন ফেল বাcারা খুবi শাnভােব বেস থােক।
eসকল ৈবঠেকর pিত dােবাধ সnানেদর েভতর বালয্কােলi সৃি কrন, আর সারা বছর ঘের eর pিশkণ িদন
আর েদয়া uিচতo। aেনক সময় আিম aিভেযাগ পাi, সারা বছর আতফাল o নােসরােতর েযসব aনু ানািদ হয়
তােত বাcােদরেক শাnভােব বেস aনু ান েশানার pিত মেনােযাগ আকষর্ণ করা হয় না। নােসরােতর মেধয্ কম
িকnt আতফালেদর েভতর িকছুkণ পর-পরi ei সমসয্া েদখা েদয় েকননা erপ d ুিমর pবণতা েছেলেদর মেধয্
েবিশ থােক। িপতা-মাতা eবং a সংগঠনgেলা যিদ বাcােদরেক e দৃি েকাণ েথেক সারা বছর তরিবয়ত করেত
থােকন তাহেল জলসায় সময় ei aিভেযাগ আসেব না।
আlাh তা’লার aপার কৃপায় eখানকার েছেলপুেলেদর eকটা বড় aংশ িডuিট িদেয় থােক আর েছা বয়েসর
বাcারা বড় সুnরভােব িডuিট িদেয় থােক। িকnt বড় eকটা সংখয্া eমনo রেয়েছ যারা েকান িডuিট েদয় না।
তারা aনয্ শহর েথেক eেসেছ বা aনয্ েদশ েথেক eেসেছ। তারা aবশয্i েখলাধুলা o ৈহhেlাড় কের জলসার
ে াতােদর িবরk কের থােক।
aতeব e িদক েথেকo জলসায় েযাগদানকারীেদর uিচত, েsেহর সােথ িনেজেদর বাcােদরেক তরিবয়ত করা।
eটা তখনi সmব হেব যখন বাcারা eটা aনুভব করেব েয, আমােদর বড়রাo জলসার েpাgাম মেনােযাগ িদেয়
নেছন, আর জলসার পিবtতার pিত তারা যtবান। আমােদর ধমর্ীয় aনু ানািদ েতা eমন হoয়া আবশয্ক,
েযখােন পুrষ o মিহলা কমর্ীরা, পুrষেদর মাকর্ীেত eমনিট হয় না তেব মিহলােদর মািকর্েত হেয় থােক, ei
েনািটশ িনেয় দnায়মান থাকেবন েয ‘িনরেব জলসা নুন’। আপনারা িনেজরা বয্বsা কrন যােত েকান ধরেনর
মেনােযাগ আকষর্েণর pেয়াজন না পেড় আর sয়ং িনেজ িনরবতার সােথ জলসার aনু ান নেত থাকুন।
আেরকিট grtপূণর্ িবষেয়র িদেক দৃি আকষর্ণ করেত চািc আর তা হেলা, িনেজর চতুিদর্েক সজাগ দৃি রাখুন।
জামােতর সুরkা েখাদা তা’লাi করেবন, আর সবর্দা কের আসেছন। আমােদর iিতহাস আমােদরেক eটাi
বলেছ। আমরা যিদ তঁার সাহাযয্ কামনা কের, তঁার pিত িবনত থািক তেব জামােতর সােথ সmকর্o দৃঢ় হেব আর
আlাh তা’লার িনরাপtা েব িনেতo সুরিkত থাকেবা।
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হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সােথ আlাh তা’লার ei pিতrিত রেয়েছ েয, “আিম েতামার সােথ o েতামার
িpয়েদর সােথ রেয়িছ আর চুড়াn িবজয় েতামারi”। eিট eমন িবষয় pকাশ কের েয, আlাh তা’লা জামাতেক
সবর্দা সমি গতভােব িনেজর িহফাযেত রাখেবন, iনশাlাh। আlাh তা’লার aপার কৃপায় জামাত সবর্দাi unিত
করেত থাকেব।
িকnt িবrdবাদী o শtr সবর্দা e সুেযােগর aেপkায়i থােক যােত েকান ভােব জামােতর kিত করা যায়। aেনক
সময় বয্িkগতভােবo িবিভn কুরবানী িদেত হয়। aেনক সময় িবrdবাদীরা আমােদর aসাবধানতার সুেযাগ িনেয়
থােক। বতর্মােন পৃিথবীর েয aবsা তােত বািহয্ক সতকর্তা aবলmন করা আর aতয্n িন ার সােথ করা িবেবেকর
দাবী, আর েখাদা তা’লার িনেদর্েশo।
কােজi বয্বsাপনা e বছর ei বয্বsাo কেরেছ। আপনারা হয়েতা েদেখেছন, sয্ানার বসােনা হেয়েছ। eজনয্
হয়ত েকান সময় জলসাগােহ েপঁৗছেত খািনকটা সময় েবিশ েলেগ েযেত পাের। pথমত, ৈধযর্য্ o সিহ ুতার সােথ
নতুন পdিত aনুযায়ী িনেজর েচিকং করােনার বয্াপাের বয্বsাপনােক পুেরাপুির সহেযািগতা কrন। বরং েচিকং eর
দািয়েt েযসব কমর্ী িনেয়ািজত তােদরেকo, eমনিক তারা পিরিচত হেলo eকবার বািহের িগেয় যিদ েভতের
আসেত চায় তােদরo sয্ানােরর মেধয্ িদেয় িভতের আনুন।
িdতীয়ত, জলসায় aংশgহণকারী pেতয্েক িনেজর চারপােশর পিরেবেশর uপর দৃি রাখুন। েকননা eটা জানা
কথা, pেতয্ক িন াবান আহমদী সবর্দাi জামাতেক েযেকান ধরেনর kিত েথেক রkার িচnায় থােকন। eজনয্
িনেজর চারপােশর িবরাজমান aবsার pিত সতকর্ দৃি রাখা কতর্বয্। ei দৃি েকাণ েথেক e িদনgেলােত eভােবo
বয্বsাপনােক সহেযািগতা কrন। যিদ কােরা বয্াপাের েকান রকেমর সেnহ হয়, তার গিতিবিধ সেnহজনক হয়
বা aনুrপ েকান কাজ েচােখ পেড় তাহেল বয্বsাপনােক aবিহত কrন। িবেশষভােব মিহলােদরেক e বয্াপাের
সতকর্ থাকা uিচত। লাজনােদর aংেশ েকান মিহলা পুেরাপুির মুখ েঢেক েযন ঘুরােফরা না কের, বা েসখােন না
বেস।
কেয়ক বছর পূেবর্ eখােন eকটা ঘটনা ঘেটেছ, পুrেষর ছdেবেশ eকজন মিহলা ধরা পেড়িছল। তাi eটা মেন
করেবন না েয, eখন আমরা যেথ সতকর্ আর খুব ভােলাভােব েচিকংo হেc তাi িনি n থাকা যায়। Relax বা
িশিথল হবার সুেযাগ েনi। uদাসীনতার কারেণi কখেনা কখেনা kিতgs হেত হয়। e কারেণi pেতয্ক মু’িমনেক
সবর্দা সজাগ থাকা uিচত।
eরপর রেয়েছ পিরcnতা, eর pিতo িবেশষ দৃি রাখুন। জলসার মােঠ কখেনা েকান আবজর্না মািটেত েফলেবন
না। eটা ভাবেবন না, কমর্ীরা পরবতর্ীেত তা uিঠেয় িনেব। আপিন িনেজi িনধর্ািরত sােন, েযখােন ডাsিবন রাখা
আেছ েসখােন িগেয় ময়লা েফলেবন। তা েকান one-time gাসi েহাক বা কাগজ aথবা েয েকান িজিনসi েহাক
না েকন। eকটু ক হেব, িকnt েসখােন িগেয় ময়লা েফলেল পিরেবশ পিরcn থাকেব।
aনুrপভােব sানাগার, েশৗচাগার, বয্বহার করার পর ভালভােব পিরsার কের আসার েচ া করেবন; eিট eমন
কাজ নয় যা করেল মযর্াদাহািন হেত পাের। েযসব পুrষ o মিহলা কমর্ীরা পির ার-পিরcnতার দািয়েt িনেয়ািজত
আেছন তারাo aিধকাংশ েkেt সামথর্বান eবং uc বংশীয়। পিরsার-পিরcnতার কাজ করেল সmান কেম না,
বরং সmান বৃিd পায় আর utম চিরt সাবয্s হয়। েpেনo যখন আপনারা মণ কেরন, েশৗচাগাের েলখা েদখেবন
েয, aনয্ যাtীর সুিবধােথর্ েশৗচাগার পিরsার কের যােবন।
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(জলসা uপলেkয্-aনুবাদক) েযিদন কমর্ীেদর পিরদশর্ন (inspection) হেয়েছ, েসিদন আিম তােদর সামেন eকজন

মিহলার দৃ াn তুেলধেরিছলাম। িতিন খুব আnিরকতার সােথ মিহলােদর aংেশ পিরsার-পিরcnতার িডuিট
করেতন। যখনi েকu েগাসলখানা বয্বহার করত drত িগেয় িতিন তা পিরsার কের আসেতন। তােক েদেখ েকu
eকজন ভাবেলা েয, েদেখ েতা ei মিহলােক খুব সmাn বংশীয় বেল মেন হয়, েখঁাজ িনেয় েদিখ েতা iিন েক?
যখন তার বয্াপাের েখঁাজ-খবর িনেলন-জানেত পারেলন, iিন মরhমা আপা মিজদা শাh েনoয়াজ।
িতিন eকজন সরকারী কমর্কতর্ার কনয্া eবং eকজন বড় বয্বসায়ীর stী িছেলন। িকnt িতিন হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর aিতিথেদর েসবার েpরণায় e েখদমত কেরেছন eবং কের যান। িতিন জামােতর জনয্ aেশষ আিথর্ক
তয্াগ sীকার করেতন, িকnt ei মালী কুরবানীেক যেথ মেন কেরন িন বরং িখদমেতর েpরণায় সবর্দা সমৃd
থাকেতন। আlাh তা’লা তঁার বংশধরেকo জামােতর সােথ দৃঢ় সmকর্ রাখার েতৗিফক িদন।
যােহাক, মহানবী (সা.)-eর িনেদর্শ েমাতােবক পিরsার-পিরcnতা ঈমােনর aংশ। aতeব মু’িমনেদর কাজ হেc
pেতয্ক েসi েছাট েছাট েনকী aবলmন করা, যা সmেকর্ আlাh eবং তঁার রসূল িনেদর্শ pদান কেরেছন। আর
পিরsার-পিরcnতােক মু’িমেনর িচh বা পিরচয় বলা হেয়েছ, ঈমােনর aংশ বলা হেয়েছ। তাi pেতয্ক aিতিথ
eবং জলসায় েযাগদানকারী eিদেক দৃি িদন আর eমনিট ভাবেবন না েয, আিম যাi - আমার যাবার পর
পিরsার-পিরcnতা িবভাগ তােদর কাজ করেত থাকেব।
িবেশষ ভােব আজ েযেহতু বৃি হেc, সামানয্ ময়লা বড় েবশী বেল মেন হয়, কদর্মাk জুতা পােয় যখন আপনারা
েগাসল খানায় যােবন তখন তা েনাংরা হেব। pথমতঃ বয্বsাপকগণ পােপাশ বা eমন েকান িজিনস রাখার েচ া
কrন েযন মানুষ জুতা পির ার কের েভতের pেবশ কের, েকননা আজ বৃি র পূবর্াভাস েদয়া হেয়েছ তাi সারা
িদনo বৃি হেত পাের।
আজকাল েসায়াiন ুর িবsার ঘেটেছ। e বয্াপাের সাবধানতা aবলmেনর জনয্o সরকােরর পk েথেক সতকর্
করা হেc, আর eম.িট.e.-েতo েঘাষণা েদয়া হেc। বয্বsাপকগণo e বয্াপাের বয্বsা িনেয়েছন, বািহয্ক
সতকর্তা srপ pেতয্ক আগমনকারীেক েহািমo ঔষধ েদয়া হেব। আিম জািননা, আজ েদয়া হেয়েছ িক না? যিদ না
েদয়া হেয় থােক, তেব আবার যখন বাiের যােবন আর ei sয্ানার িদেয় aিতkম করেবন তখন েসi ঔষধ েদয়া
uিচত। e বয্াপাের pেতয্ক aিতিথ o pেতয্ক আগমনকারীর সাহাযয্ করা uিচত।
যিদ কােরা েকান ধরেনর ু (সিদর্-jর - aনুবাদক) হেয়েছ বেল সেnহ হয়, তেব aনয্েদর কথা েভেব eখােন
আসার পূেবর্ আপনার সংি ডাkােরর সােথ পরামশর্ কrন। আlাh তা’লা pেতয্ক আহমদীেক ei েরাগ েথেক
িনরাপদ রাখুন eবং সকল pকার েরাগ-বয্ািধ হেত মুk রাখুন। জলসায় aংশgহণকারীরা জলসার সকল বরকত
সহকাের আপন িনবােস িফের যান।
aনয্ানয্ েদশ েথেক েয সব aিতিথরা eেসেছন, িবেশষ কের পািকsান, বাংলােদশ, ভারত o আি কার েদশসমূহ
েথেক যারা eেসেছন, তােদরেক আিম সবর্দা বিল, িনেজেদর িভসার েময়াদ েশষ হoয়ার aেনক আেগi েদেশ
েফরত যাবার েচ া কrন। েকননা eবার িবিভn েদেশর িbিটশ dতাবােসর িভসা িবভাগ ei আপিtর সােথ
aেনেকর িভসার আেবদন pতয্াখান কেরেছ েয, আহমদীরা জলসার নােম যায় আর িফের আেসনা। যিদo eিট
eেকবােরi াn কথা েকননা গত 6/7 বছর ধের আিম জািন েয, যারাi eখােন আেসন তারা েফরত যান আর
যিদ েকu eখােন েথেক থােক তাহেল তােদর সংখয্া 4/5 eর aিধক নয়। আর যারা (জলসার িভসায়-aনুবাদক)
eেস eখােন েথেক যায় তােদরেক শািso েদয়া হয়।
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তারপরo িবরল েকu যিদ eখােন েথেক যায় তেব eটা eকটা aনয্ায় কাজ eবং জামােতর dনর্ােমর কারণo বেট।
েকননা eর মাধয্েম aনয্রা যারা জলসার িনয়য্েত eখােন আসেত চায় তােদর পথo বn হেয় যায়। eিট eমন
eকিট কাজ যা েকানভােবi eকজন আহমদীর জনয্ েশাভনীয় নয়।
জলসার বয্বsাপনার পk েথেক আবাসেনর বয্বsা করা হেয়েছ, আিতেথয়তার বয্বsাo রেয়েছ, eিটo সাধারণত
d’সpােহর জনয্ হেয় থােক। eরপর েমজবােনর (aিতিথ েসবক-aনুবাদক) aনুমিত বয্িতেরেক eখােন aবsান করা
েকানভােব স ত নয়। eিট aনাhত aিতিথর মত, যা িক না iসলােমর দৃি েত eকাn aপছnনীয়।
eকiভােব যারা িনেজর আtীয়-sজন eবং বnু-বাnেবর িনকট aবsান করেছন তােদরo তােদর pিত কৃতj
হoয়া uিচত, েকননা তারা আপনােদরেক িনেজেদর কােছ থাকার সুেযাগ িদেয়েছন তাi aকারেণ তােদর uপর
েবাঝা চাপােনা uিচত নয়। পরবতর্ীেত aেনেক আমার কােছ eেস aিভেযাগ কেরন েয, eত িদেনর জনয্
eেসিছলাম িকnt েয আtীেয়র বাসায় aবsান করিছ তার বয্বহার eখন eমন েয, আমরা eখন (তার কােছ নয়aনুবাদক) জামাতী বয্বsাপনার aধীেন থাকেত চাi। আর যিদ থাকেত নাo চায় তবুo aিভেযাগ িঠকi কেরন।
তাi আিতথয্ ততিদেনর েনয়া uিচত যতটা aেনয্র জনয্ েবাঝা না হয় আর কখেনা aিভেযাগ েযন সৃি না হয়।
জলসার uেdশয্ হেc পারsিরক সmpীিত বৃিd করা। যিদ পরsেরর মেধয্ েpম-pীিত বৃিdর পিরবেতর্ ঘাটিত
েদখা েদয় তাহেল জলসায় েযাগদােনর uেdশয্ পূণর্ হয় না। েযখােন ঘেরর েলাকেদর o aিতিথ েসবকেদর
বড়মেনর পিরচয় েদয়া uিচত েসখােন aিতিথেদরo তােদর pিত দৃি রাখা কতর্বয্।
সবর্দা sরণ রাখেবন! আপনােদর ei সফর েখাদা তা’লার সntি র uেdেশয্। তাi e সফরেক জাগিতক লােভর
মাধয্ম িহেসেব িনেবন না। েকবলমাt আlাhর uেdেশয্i েযন আপনােদর ei সফর হয়। ei সফরেক ‘িলlািহ’
বা আlাhর জনয্ সফের rপ েদয়ার েচ া কrন। আlাh তা’লা সবাiেক eর েতৗিফক দান কrন।
আর eকিট জrরী কথা হল, েয aনু ান সূচী ছাপােনা হেয়েছ েসখােন কিতপয় িনেদর্শাবলীo েলখা হেয়েছ,
egেলা aবশয্i পড়ুন eবং eর oপর aনুশীলন করার েচ া কrন। আজেক আবহাoয়া aিফস েথেক বৃি র
পূবর্াভাস েদয়া হেয়িছল। eিটo েদায়া কrন eরপর েযন বৃি বn হেয় যায়। আlাh তা’লা েযন আকাশ পিরsার
কের েদন। আগামী িদনgেলােত েযন আমরা আlাh তা’লার aপার কৃপায় শািnপূণর্ভােব জলসার কাযর্kম নেত
পাির। েকননা মুষলধাের বৃি হেল, তাবুর uপর যখন বৃি র পািন পেড় eত শb হয় েয, হয়ত েকu েকu
s ভােব কথা বুঝেতo পােরন না, সমসয্া হয়। eছাড়া চলােফরার o aসুিবধা হেব। িশ eবং মিহলােদরo ক
হয়। েদায়া কrন আlাh তা’লা েযন আবহাoয়া আমােদর aনুকূল কের েদন, আমীন।

(জােময়া আহমদীয়া বাংলােদশ eবং েকndীয় বাংলা েডেsর েযৗথ uেদয্ােগ aনুিদত)
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