
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১৭ প্রপব্রুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব 
কযনরা আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ে মুক্তযানজযয নফাগে দযফৃন্দ 

 

‚রুকু এফং বজদায় আনানদয প্রকেঁনদ প্রকেঁনদ আল্লাহ্য াাময র্ায়া উবর্ে। েখন কনয়ক ভানয ভনধয 
বননজয ভানে বযফেুন রক্ষয কযনফন।‛ – মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 

১২ প্রপব্রুয়াবয ২০২২, মুক্তযানজয ফফাযে আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রে নেুন ফয়আেকাযী দযনদয ানে এক 
বারু্ুয়ার (অনরাইন) বায় বভবরে ন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে 
বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
৬৫-জননয অবধক নভুফাঈন ুরুল  নাযী রন্ডননয ফায়েুর পুেূহ্ ভবজদ প্রেনক বায় ংমুক্ত ন। 

বায় প্রকউ প্রকউ োযা প্রকন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রে প্রমাগদান কনযনেন প্রই ফৃত্তান্ত ফর্ুনা কনযন, আয 
অনযানযযা হুমূয আকদানক েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

একজন অংগ্রর্কাযী কীবানফ ধধমু ফৃবি কযায মায় এফং ফযবক্তগে র্যানরঞ্জভূ প্রভাকানফরা কযা মায় প্র বফলনয় 
যাভনুয জনয অনুনযাধ কনযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚মখন আবন বফলন্নোয় বুগনফন বকংফা আনায ভন খাযা োকনফ েখন আনায উবর্ে আল্লাহ্ ো’রায াভনন 
বফনীে য়া। আনায নাভামভূন ভান আল্লাহ্ ো’রায কানে প্রদায়া করুন। এভনবক মবদ এবি নাভানময ভয় 
না য়, েফু আনায নপর নাভানম প্রকেঁনদ প্রকেঁনদ প্রদায়া কযা উবর্ে প্রমন বেবন আনানক উক্ত বযবিবে প্রেনক 
উত্তযর্ কনযন এফং আনায হৃদনয় ধধম ু োবন্ত দান কনযন। এই কাযনর্ই ভান আল্লা ো’রা বফত্র কুযআনন 
ফনরনেন, ‘বনশ্চয়ই, আল্লাহ্য স্মযনর্ই অন্তয োবন্ত রাব কনয’, এয অে ুআনায হৃদনয়য োবন্ত  ধধনমুয জনয 
আনায ভান আল্লা ো’রানক স্মযর্ কযনে নফ। অেএফ, এবি এখন একভাত্র ভাধান, আয একই নে আনায 
বকেু বানরা ফনু্ধ ফানাননা উবর্ে, মাযা আনানক াাময কযনফ।‛ 



 

 

অয একজন নাযী অংগ্রর্কাযী হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন প্রম ইরানভ প্রমখানন নাযীনদয জনয বজাফ বযধান 
কযায বক্ষা প্রদয়া নয়নে প্রখানন এই বযনেবক্ষনে ুরুলনদয জনয  বননদুনা কী? 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚নাযীনদযনক নবাধন কযায ূনফ,ু বফত্র কুযআননয আয়াে ুরুলনদয নবাধন কনয এফং বননদু প্রদয় প্রম, োনদয 
দৃবি বনরু্ যাখনে এফং নাযীনদয বদনক না োকানে। ইরাভী ভানজ এবিই য়া উবর্ে। মখন ভানুনলয ধনবেকো 
নি নয় মায়, মখন োযা বননজনদয ধভুীয় ভূরযনফাধ াবযনয় প্রপনর এফং োনদয ঈভান প্রেনক দূনয র্নর মায়, োযা 
ফস্তুফাদী নয় মায়, েখন প্রকফর দুবনয়াবফ আকাঙ্ক্ষা প্রেনক মায়। অেএফ, এবি নাযীনদয বনযাত্তায জনয প্রম, ইরাভ 
োনদযপ্রক বজাফ বযধান কযনে ফনর ... একইবানফ, বফত্র কুযআন এ ফনর প্রম, ুরুনলয ানে কো ফরায ভয় 
ভুবরভ নাযীনদয কনে এক মুানয়য দৃঢ়ো োকা উবর্ে প্রমন নযভ কেস্বনয প্রকউ বুর ফােুা না ায়।‛ 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‚বফত্র কুযআননয বননদুনাভূ ভানুনলয েকৃবে অনুানয এফং নাযীনদয ুযক্ষা  বনযাত্তায জনযই প্রদয়া 
নয়নে। োনদয উয অেযার্ায কযায জনয নয়।‛ 

 



 

 
অয একজন অংগ্রর্কাযী হুমূয আকদানক আভদী ভুরভান  অনযানয ভুরভাননয ভানে প্রভৌবরক ােুকয 
ম্পনকু বজনজ্ঞ কনযন। 

হুমূয আকদা যাভু প্রদন প্রম, োয উবর্ে আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয াবেযভূ ড়া এফং ুবনবদুি কনয 
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বিেীয় খরীপায প্ররখা ‘Invitation to Ahmadiyyat’ (ফাংরা ‘দায়ােুর আভীয’)-
ফইবি ড়া। 

হুমূয আকদা ফুবেনয় ফনরন প্রম, মখন অনযানয ভুরভানযা ভীহ্  ভাদীয আগভননয জনয অনক্ষা কযনেন েখন 
আভদী ভুরভানযা বফশ্বা কনযন প্রম, বেবন এন নড়নেন, বেবন নেন মযে বভমুা প্রগারাভ আভদ (আ.)। বমবন 
বননজনক েবেশ্রুে ভীহ্  ভাহ্দী বননফ দাবফ কনযনেন। 

োেঁয আগভননয বকেু বনদুন  এনফয ূর্ুো ফুোনে বগনয়, মযে বভমুা ভরূয আভদ ইভাভ ভাদীয 
আগভনকানর ূমু  র্ন্দ্র গ্রর্ ম্পবকুে মযে ভুাম্মাদ (া.) কেৃুক ববফলযৎফার্ীয কো উনল্লখ কনযন। হুমূয 
আকদান ফনরন প্রম, মযে বভমুা প্রগারাভ আভদ (আ.) এয জীফনকানর ১৮৯৪  ১৮৯৫ ানর বিক প্রইবানফ ূমু  
র্ন্দ্রগ্রর্ ম্পন্ন য় প্রমবানফ ববফলযৎফার্ী কযা নয়বের। 

অনযানয বনদুননয উনল্লখ কনয, মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚অনযানয বনদুন যনয়নে, প্রমভন মযে ভুাম্মদ (া.)-এয ভয় মাোয়াে  বযফননয জনয ফযফহৃে ূফুফেুী 
ভাধযভভূ বযেযক্ত নফ। উক্ত কানজয জনয ভানুলজন এখন আয উি  প্রঘাড়া ফযফায কনয না। এয বযফনে ু
গাড়ী, প্রযরগাড়ী, উনড়াজাাজ, জাাজ ফযফহৃে য়। প্রভৌবরক বফলয় নরা, আভযা বফশ্বা কবয প্রম, যফেুীনে ৃবেফীয 
ংস্কায কযনে, ভুরভাননদয ঈভাননক দৃঢ় কযনে এফং োনদয ংনাধন কযায জনয প্রম ফযবক্তয আায কো বের 
বেবন র্নর এননেন এফং বেবন নরন মযে বভমুা প্রগারাভ আভদ (আ.)। বকন্তু অ-আভদী ভুরভানযা োনক গ্রর্ 
কযনেন না। আভযা ফরবে প্রম, এখন ভয় অবেক্রান্ত নয় প্রগনে। ববফলযিার্ী বের প্রম, প্রই ফযবক্ত প্রর্ৌদ্দ োব্দীয 
বনযাবানগ আনফন। প্র ভয় প্রকফর মযে বভমুা প্রগারাভ আভদ (আ.)-এয দাবফ বের এফং বনদুনভূ ূর্ ু
নয়নে।‛ 

অয একজন অংগ্রর্কাযী হুমূয আকদানয বনকি যাভু র্ান, কীবানফ নেুন ফয়আেকাযীযা ভান আল্লাহ্ 
ো’রায ানে ঘবনষ্ঠ ম্পকু যর্না কযনে ানযন। 

হুমূয আকদা উনদ েদান কনযন প্রম, োনদয েেনভ বফত্র কুযআননয েেভ ূযা ‘ূযা আর-পাবো’-য ব্দগুনরা 
বনখ প্রনয়া উবর্ে। 

https://alisl.am/e5465
https://www.ahmadiyyabangla.org/books/dawatul-ameer/


 

 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚ূযা আর-পাবো আযফীনে এফং যফেুীনে এয অে ু বখনে প্রর্িা করুন। আনানদয আয উবর্ে ােঁর্ য়াক্ত 
নাভাম আদায় কযা এফং মবদ ম্ভফ য় ফা-জাভা’ে আদায় কযা। এোড়া আনানদয অবেবযক্ত [নপর] নাভাম 
আদায় কযা উবর্ে। এফং ভান আল্লা ো’রায বনকি প্রদায়া করুন প্রমন বেবন আনানদয বননজনদয ঈভাননক দৃঢ় 
কযায বক্ত দান কনযন। এই প্রেবক্ষনে আল্লাহ্ ো’রায াাময মার্না করুন। কখননাই প্রকাননা নাভাম বযেযাগ 
কযনফন না। ােঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কযানক অফযকীয় কনয বনন এফং মা আনানক কযনে নফ। উক্ত 
নাভামভূ ঐকাবন্তকবানফ আদায় কযনে এফং রুকু  বজদায় প্রকেঁনদ প্রকেঁনদ আল্লাহ্য াাময র্াইনে প্রর্িা করুন। 
েখন কনয়ক ভানয ভনধয বননজয ভানে বযফেুন রক্ষয কযনফন।‛ 


