
 
 

ে�স িবজিঞ 

১২ অে�াবর ২০১৯ 

�াে�র �াসবুেগর নতুন মসিজেদর উে�াধন করেলন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত �ধান 

 

�া� সফরকােল মাহদী মসিজদ উে�াধন ও েসখান েথেক জুমু’আর খুতবা                             

�দান করেলন হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই 

আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত আনে�র সােথ েঘাষণা করেছ েয, ১১ অে�াবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর 

িব� �ধান, প�ম খলীফাতুল মসীহ, হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই �াে�র �াসবুেগর মাহদী মসিজেদর 

উে�াধন কেরেছন। 

 



 

উ� মসিজেদ ২৫০ জন মুস�ীর নামাজ পড়ার বযববহা রেয়েছ এবং �েয়াজেন অপর একিট মাি�পারপাস হল 

বযবহােরর সুেযাগ রেয়েছ। এ( কমে�ে� গািড় পািকরংেয়র বযববহা, অিফসকক সমূহ ও একিট েগ� হাউজ রেয়েছ।  

হযূর আকদাস আনু�ািনকভােব একিট �ারক উে�াচন এবং আ�াহতা’লার কােছ কৃতজতা �কাশ কের েদায়ার 

মাধযেম মসিজেদর উে�াধন কেরন। 

এরপর হযূর আকদাস নবিনিমরত মসিজদ েথেক সাঞািহক জুমু’আর খুতবা �দান কেরন এবং মসিজেদ িনয়িমত 

নামায কােয়ম করার ও ধািমরকতার গুেুর উপর আেলাকপাত কেরন।  

খুতবার শুেত িতিন পিব� কুর’আেনর সূরা তওবার ১৮ ন�র আয়াত পাঠ কেরন:  

“েকবল েস( বযি�( আ�াা র মুসিজদসমূহ রকণােবকণ করেত পাের েয আ�াহ এবং পরকােলর উপর উমান আেন 

এবং নামায কােয়ম কের এবং যাকাত েদয় এবং আ�াহ ছাড়া কাউেক ভয় কের না। অতএব অিচের( এসব েলাক 

েহদােয়ত�াঞেদর অ�ভূর� হেবন।” 

 

আয়ােত বিণরত ‘আ�াহর উপর উমান’ আনার ৈবিশ�য �সেে হযরত িমযরা মাসসর আহমদ দআ(আই বেলন,  

“যারা মসিজদ িনমরাণ কেরন এবং এেত নামায কােয়ম কেরন তােদর চািরি�ক ৈবিশ�য েখাদাতা’লা এখােন বণরনা 

কেরেছন। তার ঐ সকল মানুষ যারা এমনভােব আ�া� উপর িব�াস কেরন েয, তারা আ�াহতা’লােক সকল শি� ও 

কমতার উৎস বেল জান কেরন এবং তার িব�াস কেরন েয, তারঁ তুলনা অনয সবিকছু( মূলযহীন। এ মােনর উমান অজরন 

করার জনয আবশযক হল সবরশি�মান আ�াহর সামেন মাথা ঝুঁকােনা তারঁ (বাদত করা।” 

পিব� কুর’আেনর আয়াতিটর উপর আেরা িব�ািরত বযাখযা কের হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই বেলন:  

“যারা নামায কােয়ম কেরন শধুমা� তারা( মসিজদ িনমরাণ ও এেত অব�ান করা েথেক কলযাণ লাভ কেরন। তারা এমন 

মানুষ যারা েকবল দুিনয়াবাসীেক েদখােনার জনয মসিজদ িনমরাণ কেরন না বরং তারঁা পাচঁ ওয়া� নামায মসিজেদ আদায় 

করার �িতজা কের থােকন।”  

মসিজদ িনমরােণর পুর�ার স�েকর উে�খ করেত িগেয় হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই  মহানবী হযরত মুহা�দ 

দসাআই-েক উ�ৃত কেরন িযিন বেলন: “েয বযি� আ�াহর উে�েশয মসিজদ িনমরাণ কের, আ�াহতা’লা তার জনয জা�ােত 

অনুসপ আবাস ৈতরী কেরন।” 



 

 

 

হযূর িব�ািরতসেপ বণরনা কের বেলন েয, যিদও মসিজদ িনমরাণ একিট মহৎ কাজ, তথািপ এেত একজন বযি�র উপর 

মসিজেদর এ অিধকার আদােয়র দািয়ুও বতরায় েয, েস েযন িনয়িমত মসিজেদ নামায আদায় কের।  

এরপর িব� পিরিবহিত এবং িকছু মসিজেদর েনিতবাচকভূিমকার উে�খ কের হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই বেলন:  

“�িতবছর মুসিলমগণ হাজার হাজার মসিজদ িনমরাণ করেছন। িক� েয সকল মসিজদ সা�দািয়কতার িশকা িদেদ 

েসগেলা তােদর (বাদতকারীেদর কখনও জা�ােত িনেয় যােব না। সবরশি�মান আ�াহর �িত ভয় দতাকওয়াই ৈতরী এবং 

তারঁ সৃ� জীেবর অিধকার পূণর না কের েসসব মসিজেদর (মাম বা �ধানরা শধুমা� তােদর বযি�গত বা িনেজর িফরকার 

�াথর পূরেণ সেচ�। তথাকিথত আেলমরা এমন সব িবদ’আত উ�াবন কের চেলেছ েযসেবর সােথ মহানবী হযরত মুহা�দ 

দসাআই এর িশকার েকান স�কর না(।”  

 



 

 

ধািমরকতা িবনেয়র দািব কের এ িবষয়িট বযাখযা কের হযরত িমরযা মসসর আহমদ দআ(আই বেলন:  

“যারা �কৃত ধািমরক তারা িবনয়ী হয়। তােদর কথাবাতরায় দাি�কতা �কাশ পায় না। তােদর মেধয ে��েুর েবাধ থােক 

না। মসীহ মাওঊদ দআআই বেলেছন, যারা ধািমরক তারা যখন কােরা সােথ কথা বেলন তখন মেন হয় েযন একটা িন�াপ 

িশশ একজন বয়� বযাি�র সােথ কথা বলেছ।” 

এরপর হযূর আকদাস মহানবী হযরত মুহা�দ দসাআই এর অতুলনীয় ধমরানুরাগ এবং আ�াহতা’লা (বাদত ও তারঁ সৃি�র 

পােশ দাঁড়ােনার জনয িতিন েযভােব সদা িবনত থাকেতন তার িবষেয় আেলাচনা কেরন।  

হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই বেলন: 

“মহানবী দসাআই মানবতার অিধকার রকার জনয সবেচেয় উ�ম দৃ�া� েরেখ েগেছন। িতিন কখনও িনেজেক বা িনেজর 

�েয়াজনেক িনেয় উে�িলত না হেয় িনেজর হােত যা আসেতা তা সকেলর মােঝ িবিলেয় িদেতন। িতিন  কখনও েকান 

অভাব�� মানুষেক খািল হােত িফিরেয় েদন িন। িতিন সবরদা মানবতার েসবার জনয ��ত থাকেতন। এজনয েয বযি� 

মহানবী দসাআই-এর জীবনচিরত স�েকর িচ�া কের দসদ পাঠ করেব, েস( বযি� �াভািবকভােব নবীজী দসাআই-এর চািরি�ক 

ৈবিশ�য ও গণাবলী িনেজর মেধয আ�বহ করার িদেক ঝুঁকেব।” 

হযুর আকদাস এরপর মসিজদ িনমরােণর দশরন িনেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন বেলন েয, (সলাম সম� মানবজািতর 

মােঝ ঐকয সৃি� করেত চায় এবং একিট মসিজদ েস( লকয বা�বায়েনর এক মাধযম িহেসেব কাজ কের, েযখােন িনয়িমত 

মানুষ সমেবত হয় এবং এেক অপেরর সােথ ব�ুুপূণর স�কর �াপেনর মাধযেম সমােজ একতা শি�শালী হেত থােক। 

এরপর হযূর দআ(আই �াে�র �াসবুগর মসিজেদর �সেে �া� মজিলস েখা�ামুল আহমদীয়ার সদসযেদর �শংসা কেরন 

যারা মসিজেদর স�ূণর খরচ বহেনর অেীকার কেরেছন। এক( সােথ হযূর আকদাস বেলন েযআ আহমদী মুসিলম পুুষ 

দআনসারই ও আহমদী মুসিলম মিহলা দলাজনাই-েদরও িপিছেয় থাকা উিচত না এবং আগামী িতন বছেরর মেধয �াে� 

আেরকিট মসিজদ িনমরােণর জনয তােদর েচ�া করা উিচত।  

নবিনিমরত মসিজদ ও এর িনমরােণ যারা অংশ িনেয়েছন সকেলর জনয েদায়া কের হযূর দআ(আই খুতবা েশষ কেরন।  

হযরত িমরযা মসসর আহমদ দআ(আই বেলন:  



 

“আ�াহতা’লা এ নতুন মসিজদেক সব িদক েথেক আশীষমি�ত কুন এবং এর িনমরােণ েয সকল তুণ তযাগ �ীকার 

কেরেছন তােদর সকেলর উপের রহমত ও বরকত বষরণ কুন। আ�াহতা’লা তােদরেক শধু আিথরক কুরবানী( নয় বরং 

মসিজদ আবাদ করার গুু েবাঝার েতৗিফক দান কুন। েখাদা কুন, যুবসমাজ ও বৃহ�র পিরসের জাম’েতর সকেলর 

(বাদেতর মান উ�েরা�র উ�িত কুক।”  

জুমু’আর খুতবা ও নামােযর পের �ানীয় সাংবািদকরা হযূর আকদােসর সাকাতকার �হণ কেরন। 
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