ে�স িবজ্ঞ
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 িমযর্া মসরূর আহমদ (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 িমযর্া মসরূর আহ (আই.) �াে�র �াসবুেগর্ মাহদ মসিজেদর
উে�াধন কেরেছন।

উ� মসিজেদ ২৫০ জন মুস�ীর নামাজ পড়ার বয্বস্ রেয়েছ এবং �েয়াজেন অপর একিট মাি�পারপাস হল
বয্বহাের সু েযাগ রেয়েছ। এই কমে�ে� গািড় পািকর্ংেয় বয্বস্, অিফসকক সমূ হ ও একিট েগ� হাউজ রেয়েছ।
হুযূ আকদাস আনু �ািনকভােব একিট �ারক উে�াচন এবং আ�াহতা’লার কােছ কৃতজ্ঞ �কাশ কের েদায়ার
মাধয্ে মসিজেদর উে�াধন কেরন।
এরপর হুযূর আকদাস নবিনিমর্ মসিজদ েথেক সা�ািহক জুমু’আর খুতবা �দান কেরন এবং মসিজেদ িনয়িমত
নামায কােয়ম করার ও ধািমর্কতা গুরুে উপর আেলাকপাত কেরন।
খুতবার শুরু িতিন পিব� কুর’আেনর সূ রা তওবার ১৮ ন�র আয়াত পাঠ কেরন:
“েকবল েসই বয্ি�ই আ�াহর মুসিজদসমূ হ রক্ষণােবক্ষণ করেত পাের েয আ�াহ এবং পরকােলর উপর ঈমান
এবং নামায কােয়ম কের এবং যাকাত েদয় এবং আ�াহ ছাড়া কাউেক ভয় কের না। অতএব অিচেরই এসব েলাক
েহদােয়ত�া�েদর অ�ভূ ্� হেবন
র
”

আয়ােত বিণর্ ‘আ�াহর উপর ঈমান’ আনার ৈবিশ�য্ �সে হযরত িমযর্ মাসরূ আহমদ (আই.) বেলন,
“যারা মসিজদ িনমর্ণ কেরন এবং এেত নামায কােয়ম কেরন তােদর চািরি�ক ৈবিশ�য্ েখাদাত’লা এখােন বণর্না
কেরেছন। তার ঐ সকল মানু ষ যারা এমনভােব আ�া� উপর িব�াস কেরন েয, তারা আ�াহতা’লােক সকল শি� ও
ক্ষমত উৎস বেল জ্ঞ কেরন এবং তার িব�াস কেরন েয, তাঁর তুলনা অনয্ সবিকছুই মূলয্হ। এ মােনর ঈমান অজর্ন
করার জনয্ আবশয্হল সবর্শি�মা আ�াহর সামেন মাথা ঝুক
ঁ ােনা তাঁর ইবাদত করা।”
পিব� কুর’আেনর আয়াতিটর উপর আেরা িব�ািরত বয্াখয্া কের হযরত িমযর্া মসরূর আ(আই.) বেলন:
“যারা নামায কােয়ম কেরন শুধুমা� তারা মসিজদ িনমর্ণ ও এেত অব�ান করা েথেক কলয্াণলাভ কেরন। তারা এমন
মানু ষ যারা েকবল দু িনয়াবাসীেক েদখােনার জনয মসিজদ িনমর্ণ কেরন না বরং তাঁরা পাঁচ ওয়া� নামায মসিজেদ আদায়
করার �িতজ্ কের থােকন।”
মসিজদ িনমর্াের পুর�ার স�েকর উে�খ করেত িগেয় হযরত িমযর্ মসরূর আহমদ (আই.) মহানবী হযরত মুহা�দ
(সা.)-েক উ�ৃ ত কেরন িযিন বেলন: “েয বয্ি আ�াহর উে�েশয মসিজদ িনমর্ণ কের, আ�াহতা’লা তার জনয জা�ােত
অনু রূ আবাস ৈতরী কেরন।”

হযূ র িব�ািরতরূে বণর্ন কের বেলন েয, যিদও মসিজদ িনমর্ণ একিট মহৎ কাজ, তথািপ এেত একজন বয্ি� উপর
মসিজেদর এ অিধকার আদােয়র দািয়�ও বতর্া েয, েস েযন িনয়িমত মসিজেদ নামায আদায় কের।
এরপর িব� পিরিস্হি এবং িকছু মসিজেদর েনিতবাচকভূ িমকার উে�খ কের হযরত িমযর্ মসরূর আহমদ(আই.) বেলন:
“�িতবছর মুসিলমগণ হাজার হাজার মসিজদ িনমর্ণ করেছন। িক� েয সকল মসিজদ সা�দািয়কতার িশক্ষা িদে
েসগুেলাতােদর ইবাদতকারীেদর কখনও জা�ােত িনেয় যােব না। সবর্শি�মা আ�াহর �িত ভয় (তাকওয়া) ৈতরী এবং
তাঁর সৃ � জীেবর অিধকার পূ ণর না কের েসসব মসিজেদর ইমাম বা �ধানরা শুধুমা তােদর বয্ি�গত বা িনেজর িফরকার
�াথর পূ রেণ সেচ�। তথাকিথত আেলমরা এমন সব িবদ’আত উ�াবন কের চেলেছ েযসেবর সােথ মহানবী হযরত মুহা�দ
(সা.) এর িশক্ষ েকান স�কর নাই।”

ধািমর্কত িবনেয়র দািব কের এ িবষয়িট বয্াখয কের হযরত িমরযা মসরূর আহম (আই.) বেলন:
“যারা �কৃত ধািমর্ তারা িবনয়ী হয়। তােদর কথাবাতর্া দাি�কতা �কাশ পায় না। তােদর মেধয ে��ে�র েবাধ থােক
না। মসীহ মাওঊদ (আ.) বেলেছন, যারা ধািমর্ তারা যখন কােরা সােথ কথা বেলন তখন মেন হয় েযন একটা িন�াপ
িশশুএকজন বয়� বয্াি�রসােথ কথা বলেছ।”
এরপর হযূ র আকদাস মহানবী হযরত মুহা�দ (সা.) এর অতুলনীয় ধমর্ানুরা এবং আ�াহতা’লা ইবাদত ও তাঁর সৃ ি�র
পােশ দাঁড়ােনার জনয্ িতিন েযভােব সদা িবনত থাকেতন তার িবষেয় আেলাচনা কেরন
হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) বেলন:
“মহানবী (সা.) মানবতার অিধকার রক্ষ 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�� মানু ষেক খািল হােত িফিরেয় েদন িন। িতিন সবর্দ মানবতার েসবার জনয ��ত থাকেতন। এজনয েয বয্ি
মহানবী (সা.)-এর জীবনচিরত স�েকর িচ�া কের দরদ পাঠ করেব, েসই বয্ি �াভািবকভােব নবীজী (সা.)-এর চািরি�ক
ৈবিশ�য্ও গণাবলী িনেজর মেধয আ�স্ করার িদেক ঝুঁকেব।”
হুযু আকদাস এরপর মসিজদ িনমর্েণর দশর্ িনেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন বেলন েয, ইসলাম সম� মানবজািতর
মােঝ ঐকয সৃ ি� করেত চায় এবং একিট মসিজদ েসই লক্ বা�বায়েনর এক মাধয্ম িহেসে কাজ কের, েযখােন িনয়িমত
মানু ষ সমেবত হয় এবং এেক অপেরর সােথ ব�ু�পূ ণর স�কর �াপেনর মাধয্ে সমােজ একতা শি�শালী হেত থােক।
এরপর হযূ র (আই.) �াে�র �াসবুগর মসিজেদর �সে� �া� মজিলস েখা�ামুল আহমদীয়ার সদসয্েদ �শংসা কেরন
যারা মসিজেদর স�ূ ণর খরচ বহেনর অ�ীকার কেরেছন। একই সােথ হুযূর আকদাস বেলন ে. আহমদী মুসিলম পুরুষ
(আনসার) ও আহমদী মুসিলম মিহলা (লাজনা)-েদরও িপিছেয় থাকা উিচত না এবং আগামী িতন বছেরর মেধয �াে�
আেরকিট মসিজদ িনমর্েণর জনয তােদর েচ�া করা উিচত।
নবিনিমর্ মসিজদ ও এর িনমর্েণ যারা অংশ িনেয়েছন সকেলর জনয েদায়া কের হযূ র (আই.) খুতবা েশষ কেরন।
হযরত িমরযা মসরূর আহমদ(আই.) বেলন:

“আ�াহতা’লা এ নতুন মসিজদেক সব িদক েথেক আশীষমি�ত করুনএবং এর িনমর্েণ েয সকল তরুণতয্া �ীকার
কেরেছন তােদর সকেলর উপের রহমত ও বরকত বষরণ করন। আ�াহতা’লা তােদরেক শুধ আিথর্ কুরবানীই নয় বরং
মসিজদ আবাদ করার গুর েবাঝার েতৗিফক দান করন। েখাদা করু, যু বসমাজ ও বৃ হ�র পিরসের জাম’েতর সকেলর
ইবাদেতর মান উ�েরা�র উ�িত করু।”
জুমু’আর খুতবা ও নামােযর পের �ানীয় সাংবািদকরা হুযূর আকদােস সাক্ষাতক �হণ কেরন।

