
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১৪ জানুয়াবয ২০২২ 

অভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব 
কযনরা ভজবর অেপারুর অভদীয়া নাআনজবযয়ায দযফৃন্দ 

 

৮ জানুয়াবয ২০২২, ভজবর অেপারুর অভদীয়া (৭-১৫ ফছয ফয়ী অভদী ফারকনদয ঙ্গ-ংগঠন) 
নাআনজবযয়ায দযনদয নঙ্গ একবি বারু্ুয়ার (নরাআন) বা কনযন অভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান  
ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.)। 

হুমূয অকদা বিরনপানডুয আরাভাফানদ এভবিএ আন্টাযনযানার সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, অয ৪০ 
এয বধক অেপার নাআনজবযয়ায রানগানয নজানকানযানে ফবিে রাজনা র প্রেনক বায় বারু্ুয়াবর (নরাআনন) 
ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযঅন বেরায়াে বদনয় শুরু য়া একবি অনুষ্ঠাবনক বধনফননয য ভজবর অেপারুর অভদীয়ায 
দযফৃন্দ হুমূয অকদানক োনদয ধভু-বফশ্বা  ভাভবয়ক বফলয়াবদ বননয় প্রফ বকছু েশ্ন কযায ুনমাগ রাব 
কনযন। 

ঈবিে অেপানরয ভনধয একজন হুমূয অকদানক বজজ্ঞাা কনয প্রম , মবদ প্রকাননা ফারক োনক ঈেযক্ত কনয এফং 
োয ফাফা-ভানক এবফলনয় না ফরায জন্ম হুভবক প্রদয়, েনফ এ প্রক্ষনত্র োয কী কযা ঈবর্ে। 

এয ঈত্তনয মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) ফনরন: 

“প্রোভায কাঈনক বয় ায়া ঈবর্ে নয়। প্রোভায ফাফা- ভা  বক্ষকনক এআ বফলনয় জানানে নফ। েুবভ োনদয 
এবি ফরনে ানযা প্রম , ঐ ফযবক্তবি প্রোভানক হুভবক বদনয়নছ প্রম , মবদ েুবভ এআ বফলয় বি কাঈনক জানা েনফ প্র 
প্রোভানক অনযা প্রফব ঈৎীড়ন অয ভাযধয কযনফ। অভদীনদয কাঈনক বয় ায়া ঈবর্ে নয়। োআ, েুবভ মবদ 
প্রোভায সু্কনরয বযনফনক ংস্কায কযনে র্া েনফ প্রোভানক াী নেআ নফ।” 



 

 

অনযকজন বেপর হুমূয অকদানক বজজ্ঞাা কনয প্রম, প্র বকবানফ ধাবভুক (োকয়াীর) প্রে ানয। 

মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) ফনরন: 

“অল্লাহ্ ো’রা মাআ ফরুন না প্রকন , প্রোভযা ো নুযণ কযায প্রর্ষ্টা কযনফ। বফত্র কুযঅনন অভানদযনক 
ননকগুনরা অনদ প্রদয়া নয়নছ এফং বকছু প্রভৌবরক বফলয় োনে বফদযভান। অল্লাহ্ ো’রা ফনরন, মবদ প্রোভযা ো 
কনযা, েনফ প্রোভযা ধাবভুক ফা োকয়াীর নে াযনফ। েবেবদন াাঁর্ য়াক্ত নাভাম অদায় কনযা এফং মবদ ম্ভফ 
য় েনফ জাভা’প্রে নড়া এফং প্রোভায একাগ্রো বফরু্যে না কনয খুফ অনফগাপু্লে নয় প্রদায়া কনযা। েুবভ মা ফরনছা 
শুধু োয ঈনযআ ভননাবননফ কয। েঃয, েবেবদন বফত্র কুযঅন প্রেরায়াে কনযা এফং জাননে প্রর্ষ্টা কনযা প্রম 
প্রোভযা প্রম ংবি াঠ কযনছা , োনে কী কী বননদুনা প্রদয়া নয়নছ  „ এফং বার অর্য ণ কযায প্রর্ষ্টা কনযা , 
ননবেকবানফ ঈত্তভ নে প্রর্ষ্টা কনযা। নযনক বার বকছু ফরায প্রর্ষ্টা কনযা।” 

মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) অয ফনরন: 

“প্রোভযা ড়ানানায় ভননাবননফ কনযা কাযণ বক্ষা জুন  এভন বফলয় মা কেুফয এফং একজন ধাবভুক ফযবক্তয 
ফুদা োয কেুফযগুনরা ূযণ কযায প্রর্ষ্টা কযা ঈবর্ে। প্রোভানদয ড়ানানা প্রল কযায নয প্রোভযা অ ভদীয়া 
ভুবরভ জাভাে এফং জাবেয জনয এক ঈত্তভ ম্পনদ বযণে নে ানযা। ুেযাং, এআ ভস্ত বফলয়গুনরা একবত্রে 
নয় প্রোভানক ধাবভুক কনয প্রোনর।” 

ংগ্রণকাযীনদয ভনধয একজন হুমূয অকদানক বজনজ্ঞ কনয প্রম, েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.)-এয েযো েভাণানেু 
প্র কী কী মুবক্ত ফযফায কযনে ানয। 

হুমুয অকদা ঈনল্লখ কনযন প্রম, আরানভয ধভুীয় গ্রন্থগুনরা নে এবি স্পষ্ট াফযস্ত য় প্রম ইা (অ.) ভৃেুযফযণ 
কনযনছন এফং প্রম ফযবক্তয অগভননয কো বছর, োনক নাজানযনেয ইা (অ.) ফযেীে ববন্ন প্রকান ফযবক্ত নে নফ। 

েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.) এয েযোয ভেুনন ংখয দবরর- েভানণয ভধয প্রেনক বকছু বকছু ফযাখযা-ূফুক মযে বভমুা 
ভরূয অভদ (অআ.) ফনরন:  

“ভানফী (া.) ফনরনছন প্রম মখন েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.) দাবফ কযনফন প্রম, বেবনআ েবেশ্রুে ভীহ্  ভাদী, েখন 
একবি অভানী (স্বগুীয়) বনদুন েকাবে নফ এফং বনদুনবি নরা, যভমান ভানয বনবদুষ্ট বদনন ূম ু র্ন্দ্রগ্রণ। 
ুেযাং ববফলযদ্বাণী নুানয র্ন্দ্র  ূম ুগ্রণ ১৮৯৪ ানরয প্রআ বদনগুবরনে ঘনিবছর, মখন েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.) 



 

এয দাবফকাযক বফদযভান বছনরন, (অয গ্রণগুপ্ররা) ূফ ু বিভ প্রগারানধ ুংঘবিে নয়বছর এফং ংফাদনত্র 
খুফআ স্পষ্টবানফ এয বফফযণ নবেবুক্ত যনয়নছ।” 

মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) বফত্র কুযঅনন ফবণুে েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.)-এয অবফবুানফয ভনয় ংঘবিেফয 
ঘিনাফরী ম্পনক ুঈনল্লখ কনযনছন, মায ভনধয বযফননয নেুন নেুন ভাধযভ যনয়নছ, মা বফত্র কুযঅন ফেীণু 
য়ায ভনয় কল্পনীয় বছর। 

ববফলযদ্বাণীয কো ঈনল্লখ কনয মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) ফনরন:  

“ুেযাং এআ ঘিনাগুনরা ঘনিনছ এফং েবেশ্রুে ভীনয নয প্রকাননা দাবফকাযক বছনরন না। ইা (অ.)- 
অবফবূুে ন বন, বেবন প্রননভ অননবন অয স্বগ ু প্রেনক ফেযণ কনযনবন। ুেযাং, প্রকফর ভাত্র এক ফযবক্তয 
দাবফআ বফদযভান বছর এফং ববফলযদ্বাণীগুনরা ূণ ু নয়নছ এফং অল্লাো’রা এগুনরা ূণ ুকনয র্নরনছন। ুেযাং, 
এগুপ্ররাআ অভানদযনক বফশ্বা কযনে ফাধয কনয প্রম, েবেশ্রুে ভীহ্ (অ.) অবফবূুে নয়নছন এফং বেবনআ বঠক 
ফযবক্ত।” 

মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) অনযা ফনরন: 

“প্রমনেু এআ ববফলযদ্বাণীয (নয) প্রকান দাবফদায প্রনআ এফং প্রকফর একজনআ অনছন বমবন বননজনক (েবেশ্রুে) ফযবক্ত 
ফনর দাবফ কনযনছন এফং ফুবক্তভান অল্লাহ্ ভস্ত ভেুননয ানে োয অবফবুাফ েভাণ কনযনছন, এফং অভযা 
প্রদখবছ প্রম োয জাভা’ে বদন বদন ভৃবি জুন কযনছ, মানে াফযস্ত য় প্রম বেবনআ বঠক ফযবক্ত। ভয় বেফাবে 
নয় প্রগনছ এফং এখন অয প্রকঈ অনফ না।” 

অনযকজন েশ্নকেুা হুমূয অকদানক, াআফাযক্রাআনভয বফলয়বি ম্পনক ু বজজ্ঞাা কনয, মা নাআনজবযয়ায 
মুফকনদযনক েবাবফে কযনছ। হুমূয অকদা, এ ফযাানয োয ভোভে েকা কনযন প্রম, মখন েরুণযা নরাআন 
প্রগভগুনরানে েযবধক জবড়ে নয় নড়, েখন এবি ফননল োনদয নরাআন যাধ ফা নযানয কনভুয বদনক 
বযর্াবরে কযায ভনো ন্ধকায নে বননয় প্রমনে ানয। 

মযে বভমুা ভরূয অভদ (অআ.) ফনরন: 



 

“অবভ দীঘুবদন ধনয ফনর অবছ প্রম, নরাআন প্রগভ প্রখরায ানে বননজনক মৃ্পক্ত কযা ঈবর্ে নয়, মা প্রোভানদযপ্রক 
েভ্রষ্ট কযনে ফা বঠক ে প্রেনক বফরু্যে কযনে ানয। মাযা আন্টাযনননি এ ধযননয প্রগভ নেবয কযনছ ,োযা 
অনর ভানুনলয জীফন নষ্ট কযনছ এফং েরুণযা এ ধযননয নরাআন প্রগভ এয েবে অক্ত নয় ড়নছ। ুেযাং, 
অভদীপ্রদয এআ ফযাাযগুনরা এবড়নয় র্রায প্রর্ষ্টা কযা ঈবর্ে, কাযণ প্রল মুন্ত োযা ভানুলনক াআফায যানধয 
বদনক বননয় প্রমনে ানয। ুেযাং, বননজনক ফাাঁর্ানে র্ান প্রো এআ বফলয়গুনরা এড়াননায প্রর্ষ্টা করুন। আন্টাযনননি 
প্রকফরভাত্র বানরা নুষ্ঠানগুনরা প্রদখায প্রর্ষ্টা করুন।” 

 


