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কেরানাভাইরাস মহামারী িনেয় আহমদীয়া মুসিলম স�দায় �ধােনর ব�বয 

 

হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.) বেলন, কেরানাভাইরাস মহামারী মানুষেক মানবীয় কমতার সীমাব�তা 

স�েকর ভাবেত বাধয করের 

কেরানাভাইরাস-এর িব�ােরর পিরে�িকেত আহমদীয়া মুসিলম স�দায়-এর িব�-�ধান, প�ম খলীফাতুল মসীহ, 

হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.) ভাইরাসিটর িবষেয় সতকরতামমলক বযববা �হণ ও েখাদা তা’লার িদেক আেরা 

েবিশ িনেবিদত�াণ হেয় ঝুঁকার িবষেয় দৃি� আকষরণ কেরন। 

২০ মাচর ২০২০ িটলেফােডরর ইসলামাবােদ অবিবত মুবারক মসিজেদ জুমু’আর খুতবা িদেত িগেয় হযমর আকদাস 

বেলন েয, কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯)-এর িব�ার মানুষেক মানবীয় �েচ�ার সীমাব�তাসমমহ িবেবচনা করেত বাধয 

করের এবং এর ফল�সপ মানুষ ধমর তথা িব�ােসর িদেক �তযাবতরেনর �বণতা সৃি� হেত পাের। 

হযমর আকদাস, সমােজর উপর কেরানাভাইরাস-এর �ভাব এবং একিবংশ শতা�ীেত িকভােব সং�ামক বযািধর 

ভয়াবহতা বৃি� েপেয়ের, এ স�েকর সা�িতককােল িমিডয়ায় �কািশত কেয়কিট �বে�র উ�ৃিত �দান কেরন। 

অনযােনযর মেধয, হযমর আকদাস েডইিল েটিল�ােফ �কািশত একিট সা�িতক �বে�র উে�খ কেরন, েযখােন 

কলািম� িফিলপ জন�ন বণরনা কেরেরন িকভােব মা� সঞাহ দুেয়েকর বযবধােন পৃিথবী ওলট-পালট হেয় িগেয়ের। 



 

কলািম� েসখােন েলেখন িকভােব ভাইরাসিট আপাতদৃি�েত দুেভরদয শি�র পা�াতয সমােজর দুবরলতাসমমহেক 

দৃি�পেট িনেয় এেসের।  

হযমর আকদাস বেলন েয, ি�তীয় িব�যুে�র পের যারা জ��হণ কেরেরন তােদর জনয এ অ�াভাবািবক সময়িট 

ক�নার অতীত তা তুেল ধরার পর িম. জন�ন এ উপসংহাের েপৗেরন েয: 

“আমরা কতবার মানুষ েক বলেত শেনির েয, ‘সবিকরু িঠক হেয় যােব েকননা িবজানীরা েকান একটা িকরু সমাধান 

েবর করেবন’, তা ৈবি�ক উ�ায়নই েহাক বা এ মহামারী? আমরা শী�ই জানেত চেলির এমন আশাবাদ যুি�স�ত 

িকনা। যিদ তা না হয় তেব আিম হয়েতা আবার িগজরায় েযাগ িদব।” 

এ কলােমর উ�ৃিত িদেয় হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.) বেলন: 

“এ ভাইরাসিট মানুষেক েখাদা তা’লার িদেক �তযাবতরেনর িবষেয় ভাবেত বাধয কেরের। সতয েখাদা এবং জীব� 

েখাদা ইসলােমর েখাদা। িতিন েসই একক স�া িতিন েঘাষণা কেরেরন েয যারা েখাদা তা’লার িদেক অ�সর হেত 

�য়াসী হয় িতিন তােদর পথ �দশরন করেবন। যারা তার িদেক একধাপ অ�সর হয় িতিন তােদর িদেক �ত রুেট 

আসেবন এবং িতিন তােদরেক তারঁ আ�েয় িনেবন।”  

হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“এই পিরিবিতেত, আমােদর জনয িনেজেদর সংেশাধন করার গুর েবেড় যাওয়ার পাশাপািশ, আমােদর উপর আরও 

দািয়র বতরায় েযন আমরা ইসলােমর শাি�পমণর বাণী স�েকর অনযেদর অবিহত কির। আমােদরেক অবশযই মানুষেক 

বলেত হেব েয, পিরণাম কলযাণকর হওয়ার জনয আমােদরেক েখাদা তা’লার িদেক ঝুকঁেত হেব এবং এিট অনুধাবন 

করেত হেব েয �কৃত জীবন েসিট যা পরকােলর জীবন এবং আমােদর তারঁ সােথ কাউেক শিরক করা উিচত নয় 

এবং তারঁ সৃি�র অিধকার আদায় করা উিচত।”  

উপর�, হযমর আকদাস আেরকবার আহমদীয়া মুসিলম স�দায়-এর সকল সদসযেক সাবধান কেরন, তারা েযন 

সরকার এবং �াবযেসবা কতৃরপেকর �দ� সতকরতামমলক বযববাসমমহ ও িনয়মাবলী কেঠারভােব েমেন চেলন। 

অনযানয িবষেয়র মেধয হযমর আকদাস বেলন েয, বেয়াবৃ� এবং যারা েকান অসুবতায় ভুগেরন তােদর িনেজেদর ঘর 

েরেড় েবর হওয়া যথাস�ব এিড়েয় চলা উিচত এবং আহমদী মুসিলমেদর েকবলমা� িনেজেদর বানীয় মসিজেদ েরাট 

জামােত নামায পড়া উিচত, আর বড় েক�ীয় মসিজদসমমহ েযখােন আেরা েবিশ সংখযায় মানুষ এেক অপেরর 

সং�েশর আেস েসগেলা এিড়েয় চলা উিচত।  

হযমর আকদাস আেরা বেলন েয, �চুর পািন পান করার পাশাপািশ মানুেষর উিচত পযরাঞ িব�াম েনয়া এবং জাংক 

ফুড এিড়েয় �াবযকর খাবার �হণ করা। 



 

েযসকল সতকরতামমলক বযববা �হণ করেত হেব তার উপর গুর আেরাপ করার পর হযরত িমযরা মসসর 

আহমদ (আই.) বেলন: 

“সেবরাা েয হািতয়ার আমােদর হােত রেয়ের তা হল েদায়া। আমােদর সবার সারা পৃিথবীর জনয েদায়া করা উিচত 

েযন আ�াহ তা’লা মানব জািতেক এই ভাইরােসর কিতকর �ভাব েথেক রকা কেরন। উপর� আ�াহ তা’লা েযন 

সকল আহমদী মুসলমানেক সুবতা দান কেরন এবং িনজ ঈমােন দৃঢ়তর হওয়ার েতৗিফক দান কেরন।” 
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