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জনসমাগেমর উপর সরকােরর পক ে েক কেরািপি িনেনোজায়  

জুমু’কর খুিবার বদেল একিট িবেশন বাণী সরাসির স�চার করেলন  

কহমদীয়া মুসিলম জামা’েির িব�-�োন 

 

হযরি িমযরা মসসর কহমদ (কই.) কেরানাভাইরাস সং�া� সরকাির িনেদরশাবলী অনুসরেণ সাঞািহক 

জুমু’কর খুিবার বদেল িনজ দঞর হেি িবেশন বাণী �দান কেরন  

চলমান কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ এ সঞােহ কহমদীয়া মুসিলম জামা’েির িব�-�োন, প�ম খলীফািুল 

মসীহ, হযরি িমযরা মসসর কহমদ (কই.) জুমু’কর খুিবা �দান না কের, এর �েল কহমদীয়া মুসিলম জামা’েির 

সযােটলাইট িটিভ চযােনল এম.িট.এ ই�ারনযাশনাল ও ই�ারেনট-এর মােযেম িব�-জুেড় বসবাসকারী কহমদী 

মুসিলমেদর উে�েশয সরাসির স�চািরি এক িবেশন বাণী �দান কেরন।  

সােরর িটলেফােডর অবি�ি িনজ দঞর ে েক �দ� িাঁর বাণীেি হযযর ককদাস সারা িবে�র সু�িা এবং কলযােণর 

জনয েদায়া কেরন এবং কহমদী মুসলমানেদরেক িনেদরশনা �দান কেরন িারা েযন েদায়ার িবনেয় কেরা মেনােযাগী 

হন এবং ঘের িােদর সময় ফলদায়ক কােজ বযয় কেরন। উপর�, িিঁিন িােদরেক সরকাির িনেদরশাবলী অনুসরণ 

করার এবং সামািজক দযর� বজায় রাখার িবনেয় িনেদরশনা �দান কেরন। 

হযরি িমযরা মসসর কহমদ (কই.) বেলন: 

“বযাপকভােব ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ িব�জুেড় িবিভ� সরকার সামািজক িনেনোজা সমযহ 

েঘানণা কেরেছ যার মেেয এই ি�িটশ সরকারও রেয়েছ যার অেীেন কিম বসবাস কির। … ফল�সপ, অব�া এমন 



 

দাঁিড়েয়েছ েয মসিজেদ এ সমেয় জুমু’কর নামাজ কদায় করা স�ব নয়, কর এ কারেণ কিম পরামশর করার পের 

িস�া� িনেয়িছ েয, কপনােদর উে�েশয সরাসির কিম একিট বাণী �দান কির।” 

হযযর ককদাস বেলন, েয সকল েদেশ কিৃরপক েমরীয় সমােবেশর উপর িনেনোজা কেরাপ কেরেছ েসখােন কহমদী 

মুসলমানেদর িনজ িনজ গৃেহর মেেযই জুমু’কর নামায চািলেয় যাওয়া উিচি। 

হযযর ককদাস বেলন, একিদেক এিট িােদরেক িােদর েমরীয় দািয়� পযরণ করার সুেযাগ িদেব, অপরপেক িনজ গৃেহ 

জুমু’কর খুিবা �দান করার ��িি িনেি িগেয় িা কহমদী মুসলমানেদর েমরীয় জান বৃি�রও কারণ হেব। 

হযযর ককদাস কেরা বেলন েয, কহমদী মুসলমানেদর যি েবিশ স�ব পিব� কুর’কন, এবং এর পাশাপািশ 

কহমদীয়া মুসিলম জামা’েির িবিভ� বই ও �কাশনা পােঠর মােযেম ফলদায়কভােব এ সময় অিিবািহি করা উিচি। 

উপর�, িােদর এম.িট.এ ই�ারনযাশনাল কিৃরক স�চািরি অনু�ানািদ যি েবিশ স�ব েদখা উিচি। হযযর ককদাস 

এ সময় িনেজেদর পািরবািরক জীবনেক উ�ি করা এবং স�ানেদর িরিবয়েির অ�গিির িবনেয় সহেযািগিা করার 

িদেক িবেশনভােব মেনােযাগী হওয়ার উপর েজার েদন। 

েদায়ার �েয়াজনীয়িার উপরও হযযর ককদাস িবেশন গু� কেরাপ কেরন। 

হযরি িমযরা মসসর কহমদ (কই.) বেলন: 

“এ সমেয় িনেজরা নামায এবং েদায়ায় কেরা অ�সর েহান; েকননা ক�িরক েদায়ার মােযেমই কমরা েখাদা িা’লার 

অনু�হ এবং কেযািিক ও ৈদিহক কলযাণ লাভ করেি পাির। কমরা কজ েয পিরি�িির মুেখামুিখ, হযরি মসীহ  

মওউদ (ক.) এিটই কমােদর িশিখেয়েছন েয, এমন অব�ােিও েযন, কমরা ক�াহ  িা’লার কমা িভকা কির, 
িনেজেদর হদয়েক পিব� কির এবং িনেজেদরেক সৎকেমর িনেয়ািজি কির। ক�াহ  িা’লা কমােদর কােজ লাগােনার 

জনয েদায়া েক একিট বড় হািিয়ার িহেসেব �দান কেরেছন, কর িাই এর মােযেম কমােদর ক�াহ  িা’লার ক�েয় 

কসার েচ�া করা উিচি।” 

হযযর ককদাস মহানবী হযরি মুহা�দ (সা.)-এর েবশ কেয়কিট হাদীস উ�ৃি কেরন যা ে েক েদখা যায় েয, 

বযিি�মেমরী পিরি�িিেি ঘের নামায পড়া মহানবী হযরি মুহা�দ (সা.)-এরও রীিি িছল। 

হযযর ককদাস িার বাণীর উপসংহাের েদায়া কেরন এবং বেলন: 

“ক�াহ  িা’লা এ পৃি বীেক শী� মহামারী ে েক মু� কুন এবং এ পৃি বীর মানুনেক মানবিার �িি িার দািয়� 

পিরপযণরভােব পালন করার েিৗিফক দান কুন, কর িারা সকেল েখাদা িা’লার পিরচয় লােভ সকম হন। 

ক�াহ  িা’লা কমােদর সবাইেক েিৗিফক দান কুন।” 
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