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জনসমাগেমর উপর সরকােরর পক্ষ েথেক আেরািপত িনেষধায়
জুমু’আর খুতবার বদেল একিট িবেশষ বাণী সরাসির স�চার করেলন
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান

হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) কেরানাভাইরাস সং�া� সরকাির িনেদর্শাবল অনু সরেণ সা�ািহক
জুমু’আর খুতবার বদেল িনজ দ�র হেত িবেশষ বাণী �দান কেরন
চলমান কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ এ স�ােহ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান, প�ম খলীফাতুল
মসীহ, হযরত িমযর্া মসরূর আহ (আই.) জুমু’আর খুতবা �দান না কের, এর �েল আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর
সয্ােটলাই িটিভ চয্ােন এম.িট.এ ই�ারনয্াশনা ও ই�ারেনট-এর মাধয্ে িব�-জুেড় বসবাসকারী আহমদী
মুসিলমেদর উে�েশয সরাসির স�চািরত এক িবেশষ বাণী �দান কেরন।
সােরর িটলেফােডর অবি�ত িনজ দ�র েথেক �দ� তাঁর বাণীেত হুয ূ আকদাস সারা িবে�র সু �তা এবং কলয্ােণ
জনয েদায়া কেরন এবং আহমদী মুসলমানেদরেক িনেদর্শন �দান কেরন তারা েযন েদায়ার িবষেয় আেরা মেনােযাগী
হন এবং ঘের তােদর সময় ফলদায়ক কােজ বয্ কেরন। উপর�, িতঁিন তােদরেক সরকাির িনেদর্শাবল অনু সরণ
করার এবং সামািজক দূর� বজায় রাখার িবষেয় িনেদর্শন �দান কেরন।
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:
“বয্াপকভাে ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ িব�জুেড় িবিভ� সরকার সামািজক িনেষধাজ্ সমূ হ
েঘাষণা কেরেছ যার মেধয এই ি�িটশ সরকারও রেয়েছ যার অধীেন আিম বসবাস কির। … ফল�রূ, অব�া এমন

দাঁিড়েয়েছ েয মসিজেদ এ সমেয় জুমু’আর নামাজ আদায় করা স�ব নয়, আর এ কারেণ আিম পরামশর করার পের
িস�া� িনেয়িছ েয, আপনােদর উে�েশয সরাসির আিম একিট বাণী �দান কির।”
হুয ূ আকদাস বেলন, েয সকল েদেশ কতৃর্প ধমর্ী সমােবেশর উপর িনেষধাজ্ আেরাপ কেরেছ েসখােন আহমদী
মুসলমানেদর িনজ িনজ গৃেহর মেধয্ জুমু’আর নামায চািলেয় যাওয়া উিচত।
হুয ূ আকদাস বেলন, একিদেক এিট তােদরেক তােদর ধমর্ী দািয়� পূ রণ করার সু েযাগ িদেব, অপরপেক িনজ গৃেহ
জুমু’আর খুতবা �দান করার ��িত িনেত িগেয় তা আহমদী মুসলমানেদর ধমর্ী জ্ঞ বৃ ি�রও কারণ হেব।
হুয ূ আকদাস আেরা বেলন েয, আহমদী মুসলমানেদর যত েবিশ স�ব পিব� কুর’আন, এবং এর পাশাপািশ
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবিভ� বই ও �কাশনা পােঠর মাধয্ে ফলদায়কভােব এ সময় অিতবািহত করা উিচত।
উপর�, তােদর এম.িট.এ ই�ারনয্াশনা কতৃর্ স�চািরত অনু �ানািদ যত েবিশ স�ব েদখা উিচত। হুয ূ আকদাস
এ সময় িনেজেদর পািরবািরক জীবনেক উ�ত করা এবং স�ানেদর তরিবয়েতর অ�গিতর িবষেয় সহেযািগতা করার
িদেক িবেশষভােব মেনােযাগী হওয়ার উপর েজার েদন।
েদায়ার �েয়াজনীয়তার উপরও হুয ূ আকদাস িবেশষ গুর আেরাপ কেরন।
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:
“এ সমেয় িনেজরা নামায এবং েদায়ায় আেরা অ�সর েহান; েকননা আ�িরক েদায়ার মাধয্েম আমরা েখাদা তা’লার
অনু �হ এবং আধয্াি� ও ৈদিহক কলয্া লাভ করেত পাির। আমরা আজ েয পিরি�িতর মুেখামুিখ, হযরত মসীহ
মওউদ (আ.) এিটই আমােদর িশিখেয়েছন েয, এমন অব�ােতও েযন, আমরা আ�াহ তা’লার ক্ষ িভক্ কির,
িনেজেদর হৃদয়ে পিব� কির এবং িনেজেদরেক সৎকেমর িনেয়ািজত কির। আ�াহ তা’লা আমােদর কােজ লাগােনার
জনয েদায়া েক একিট বড় হািতয়ার িহেসেব �দান কেরেছন, আর তাই এর মাধয্ে আমােদর আ�াহ তা’লার আ�েয়
আসার েচ�া করা উিচত।”
হুয ূ আকদাস মহানবী হযরত মুহা�দ (সা.)-এর েবশ কেয়কিট হাদীস উ�ৃ ত কেরন যা েথেক েদখা যায় েয,
বয্িত�মধমর পিরি�িতেত ঘের নামায পড়া মহানবী হযরত মুহা�দ (সা.)-এরও রীিত িছল।
হুয ূ আকদাস তার বাণীর উপসংহাের েদায়া কেরন এবং বেলন:
“আ�াহ তা’লা এ পৃিথবীেক শী� মহামারী েথেক মু� করু এবং এ পৃিথবীর মানু ষেক মানবতার �িত তার দািয়�
পিরপূণর্ভাে পালন করার েতৗিফক দান করু, আর তারা সকেল েখাদা তা’লার পিরচয় লােভ সক্ হন।
আ�াহ তা’লা আমােদর সবাইেক েতৗিফক দান করু।”

