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হুয ূর আনওয়ার (আই.) ২০ মাচর্ ২০২০ জুমু’আর খুতবা �দানকােল এর েশষাংেশ কেরানা ভাইরাস স�েকর্
িদকিনেদর্শনা �দান কেরন আজ (২১ মাচর্ ২০২০) সকােল খাকসার মুলাকাত এর জনয্ উপি�ত হেল হুযূ
আনওয়ার এ স�েকর্ িবে�র সবর্েশষ পিরি�িত, িবেশষজ্ঞ েদর অিভমত এবং সাধারণ মানু েষর অনুভূিত স�
অতয্� অ�দ ৃি�পূণর্ আেলাচনা কেরন
আহমদীেদর �িতি�য়া স�েকর্ আেলাচনা করেত িগেয় হুযূর আকদাস বেল
“েকান েকান আহমদী এ েরাগেক ে�গ বেল অিভিহত কেরেছন, েকউ বলেছন েয এটাও ে�েগর মেতাই একিট
িনদশর্ন। অথচ এমনিট নয়। েয যুেগ ে�গ এর মহামারী েদখা িদেয়িছল তা পূেবর্ আ�হ তা’লা হযরত মসীহ
মওঊদ (আ.)-েক এর সংবাদ িদেয়িছেলন। এ কারেণই এ ে�েগর মহামারী একিট িনদশর্ন সাবয্� হেয়িছল
“আবার এ মহামারীর সূচনার পূেবরই আ�াহ তা’লা হযরত মসীহ মওঊদ (আ.)-েক এ সংবাদ িদেয়িছেলন েয হুয ূর
(আ.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীেদরেক িনরাপদ রাখা হেব। এ কারেণও েসই ে�েগর মহামারী একিট িনদশর্েন
পিরণত হেয়িছল।
“তেব তখনও হযরত মসীহ মওঊদ (আ.) বেলিছেলন েয, এমন হেত পাের েয কািদয়ােনও এক-আধ জন আ�া�
হেয় পেড়। আর েকউ েকউ এই েরােগ আ�া�ও হেয়িছল, িক� ে�গ স�েকর্ আ�হ তা’লা িনেজ সংবাদ
িদেয়িছেলন েয এিট েকান সমেয় িব�ার লাভ করেব এবং িকভােব এিট ছিড়েয় পড়েব, এ কারেণ এর সং�মণ
একিট িনদশর্ন িছল।
“এ সে�ও হযরত মসীহ মওঊদ (আ.) েসই যু েগ সাধারণভােব দু িনয়ার এই আযাব েথেক বাঁচার জনয্ আ�হ
তা’লার কােছ েদায়া করেত থাকেতন এবং তাঁর রহমত যাচনা করেত থােকনন
“কেরানাভাইরাস-এর জনয্ েত না এমন েকান সংবাদ রেয়েছ. আর না েকাথাও আিম এমন ম�বয্ কেরিছ েয এমন
েকান িনদশর্ন যা �কািশত েয়েছন”
এরপর [হুয ূর আকদাস]িকছু ক্ নীরব িছেলন। খাকসার পরবতর্ী কথা উপ�াপন করার উপ�ম িছল এমন সমেয়
হুয ূর বলেন:
“এখন েদেখা ১৯১৮ বা ১৯১৯ সােল েয ইন�ুেয়�া সং�মণ হেয়িছল, তা কািদয়ান পযর্� েপৗঁেছ িছল। অগিণ
মানু ষ �াণ হািরেয়িছল। সতকর্তামূলক েয সকল বব�া হযরত মুসেলহ মওঊদ (রা.) েঘাষণা কেরিছেলন তাও
পাওয়া যায় েযমন দারিচিন যু � পািন পান করা �ভৃিত। বরং মুসেলহ মওঊদ (রা.) �য়ং ইন�ুেয়�ার আ�মেণর
িশকার হেয়িছেলন। বরং খুব মারা�ক ভােব হেয়িছেলন।”

এরপর হুয ূর আনওয়া িনেজর িনকেট অবি�ত বুক েশলফ এর িদেক েগেলন এবং তারীেখ আহমদীয়াত-এর চতুথর্
খ� েবর করেলন। মুহূেতর্ই যূ র েয জায়গািট েখাঁজ করিছেলন তা েপেয় েগেলন। হুয ূর আকদাস বলেলন
“হযরত মুসেলহ মওঊদ (রা.)-েতা ওসীয়য্ত পযর্� িলিখেয় িদেয়িছেলন েয যিদ েকান কেণ এই আ�মেণ িকছু
হেয় যায় তখন িক করণীয়।”
এরপর হুয ূর েসই যুগ স�েকর্ েসই িতন  পৃ�া পেড় েশানান। এউ�ৃতাংশ িনেচ �দান করা হেলা:
ইন�ুেয়�ার িব�জনীন মহামারীেত জামা’েতর িনঃ�াথর্ েসব
১৯১৮ সােল (�থম) িব�যু ে�র একিট পিরণাম ইন�ুেয়�া িহেসেব �কািশত হয়। এ সং�মণ সারা পৃিথবীেত এমন
�ংসযজ্ঞ ছিড়েয় িদেয়িছল যা যুে�র ময়দােন িবরাজমান �ংসযেজ্ঞর ে েযন মারা�ক িছল। ভারতবেষর্র
উপেরও েরােগর কিঠন আ�মণ িছল। যিদও শুরুেত মৃতুয্র হার কম িছল। িক� অ� িদেনর মেধয্ই তা অ
েবেড় িগেয়িছল আর চতুিদর্েক এক মহা আেলাড়ন সৃি� কেরিছল েসই িদনগুেলাে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী
(রা.)-এর িনেদর্শনার অধীেন আহমদীয়া জামাত অসাধারণ েসবা �দান কের। আর জািত ধমর্ িনিবর্েশেষ সমােজ
�েতয্ক �েরর মানুেষর সাহাযয-সহেযািগতা ও িচিকৎসা েসবা �দােন অসাধারণ ভােব অংশ েনয়। আহমদী
ডা�ারগণ এবং আহমদী িচিকৎসাকমর্ীব ৃ িনেজেদর ে��ামুলক েসবা েপশ কের েকবল কািদয়ােনই েখাদা তা’লার
সৃি�র েসবার হক আদায় কেরন িন, বরং শহের শহের আর �ােম �ােম ঘুের ঘুের িচিকৎসা সাহাযয্ েপৗঁেছিছেল
আর সাধারণ ে��ােসবকগণ নািসর্ং�ভৃিত েসবা �দান কেরন এবং গরীবেদর সাহাযয্ করার জনয্ জামায়ােতর প
েথেক অথর্ ও খাদয্সাম�ীর ব�ন করা হ … েসই িদনগেলােত আহমদী ভেলি�য়ারগণ [যাঁেদর মেধয্ হযরত
সােহবযাদা িমযর্া বশীর আহমদ সােহ (রা)-ও শািমল িছেলন] িনদারু ক� ও কািঠনয্ িশকার কের িন-রাত
েরাগীেদর েসবায় িনেয়ািজত িছেলন আর েকান েকান অব�ায় যখন কমর্ীগণ িনেজরাও অসু� হেয় পড়েতন আ
নতুন কমর্ী পাওয়া েযত ন, তখন অসু � ে��ােসবকই তার েরােগর কারেণ এেকবাের কাবু হেয় শযয্াশায় হেয় না
পড়া পযর্� অনযনয্ েরাগীেদর েসবা কের েযেত থাকেত। তাঁরা িনেজেদর আরাম এবং িনেজেদর িচিকৎসার উপর
অনয্েদর আরাম এবং অনয্েদর িচিকৎসােক �াধানয্ িদেয়িছেলন।  এমন এক কমর্গাঁথা িছল ে, ব�ু-শ�
িনিবর্েশেষ সকেলই আহমদীয়া জাম’েতর িনঃ�াথর্ েখদমেতর �ীকৃিত �দান কেরিছেলন। আর িনেজেদর ব�ৃতািদ ও
েলখনী উভেয়র মােঝ �ীকার কেরেছন েয এই অব�ায় আহমদীয়া জামা’ত বড় কতর্বয্িন�ার সা
িনেবিদত�াণভােব কাজ কের অেনক উ�ম দৃ�া� �াপন কেরেছ।
[তারীেখ আহমদীয়াত, ৪থর্ খ�, পৃ.২০৮-২০৯]
এরপর হুয ূর বেলন
“এ েরাগ-বয্ািধ েতা আসেতই থাকেব। এখন �েতয্ক েরাগেক িনদশর্ন বেল েঘাষণা করা আর ধারণা�সূত কথা
শুরু কের েদ েয আহমদীেদর িকছু ই হেব না, বা যা েকউ েকউ বলেছন েয, মুখেলস আহমদীেদর িকছু ই হেব না,
এেকবােরই ভুল কথা। এ েরাগ-বয্ািধসমূহেক কােরা ঈমােনর মাপকািঠ বানােনা েযেত পােরনা। আর েয ওিসয়য্ত
হযরত মুসেলহ মওঊদ (রা.) িলিখেয়িছেলন তার শুরুেতই েলখা িছল ‘আিম িমযর্া বশীর উ�ন মাহমুদ আহমদ,
িপতা হযরত মসীহ মওঊদ (আ.) …’। অথর্া হযরত মুসেলহ মওঊদ (রা.) ওসীয়য্ত িলখেছন, আর িনের
িপতৃপিরচয় িলখেছন েয, িতিন মসীহ মওঊদ (আ.)-এর পু�ও বেট। এ সে�ও েরােগর আ�মণ হেয়েছ এবং বড়
কিঠন আ�মণ হেয়েছ। সু তরাং েরােগ আ�া� হওয়া েকানভােবই কােরা ঈমােনর মাপকািঠ নয়।”

এরপর আবার [হুয ূর আকদাস] িছু ক্ষণ নীরব িছেলন। িক� মেন হি�ল েয হুযূর এখেনা এ িবষেয় আেরা িক
কথা বলেবন। সংিক্ষ� িবরিতর পর হুযূর বলে
“এই উ�ৃিত েবর কের আল-হাকােম ছািপেয় দাও েযন সবাই পেড় েনন আর সবার ভুল ধারণা দূর হেয় যায়। যিদ
এিট িনদশর্ন হ, তাহেল সবার আেগ আিম েঘাষণা করতাম এিট একিট িনদশর্ন আিম েতা এেকবাের শুরু েথেক
সতকর্তামূলক বয্বসমূহ আর �িতেষধকমূ লক ঔষধ বেল েদয়া শুরু কের িদেয়িছলাম। েসই সময় েথেক বলা শ
কেরিছলাম যখন এই েরাগ চীেনর বাইেরও েতমন িব�ার লাভ কেরিন। যিদ আিম এেক েকান �কােরর িনদশর্ন
মেন করতাম তাহেল েতা আিম �িতেষধকমূ লক ঔষধ �হণ করা েথেক বারণ করতাম।
“আিমেতা পূেবর্ বেলিছ আর এখেনা এটাই বেল যাি� েয, িবেশষজ্ঞেদর পক্ষ েথেক সরকািরভােব িনরাপ�াম
েয বয্ব�াসমূহ বণর্না ক হে� সকেল েযন এর উপর আমল কেরন।
“আিম এখােন আমীর সােহবেকও বেল িদেয়িছ, সদর েখা�ামুল আহমদীয়ােকও বেল িদেয়িছ, িহউময্ািনিট ফা�র্েক
বেল িদেয়িছ েয এই িদনগুেলােত মানুেষর সহেযািগতা এবং কলয্াণ এর জন য্ যতটুকু স�ব বয্ব�া
করুন তারীেখ আহমিদয়াত েথেক এই উ�ৃিতও যিদ ছািপেয় দাও তাহেল বািক েদশগুেলােতও তারা এিট েজেন
যােবন এবং েসখানকার আমীরগণ ও সদরগণ �মুখও এ অনু যায়ী সাহাযয-সহেযািগতামূলক কমর্সূচর পিরক�না
��ত কের িনেবন।”
এই কেথাপকথেনর পিরসমাি� এই শ�গুেলা িদেয় হেয়িছল েয
“আহমদীেদর উিচত এ সময় িনদশর্ন স�ান করার পিরবেতর্ িনেজেদর জ, আর িনেজেদর পিরবারবেগর্র জন,
আর মসিজদসমূেহর জনয্ েয সকল সতকর্তামূলক বয্ব�া ব েল েদয়া হে, এর উপর আমল করু। আর
িনেজেদর আেশপােশ এ সতর্কতসমূহেক বজায় েরেখ েযখােন কােরা সাহাযয্ করা স�ব তা করুন। আহ
তা’লােক স�� করার জনয্ এিট আবশয্ক েয তর সৃি�র িদেক েযন দৃি� রাখা হয় আর সেবর্াপির এ েয িনেজর
জনয্ এবং মানবতার জনয্ আহ তা’লার কােছ ঝুঁকুন এবং তাঁর অনু �হ কামনা করুন”

