
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১৮ প্রপব্রুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব 
কযনরা আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖ে মুক্তযানজযয স্থানীয় প্রেবনেন্টফৃন্দ 

 

‗দাবধকাযীনদয বননজনদযনক প্রফক ভনন কযা উবর্ে, কভুকেুা নয়।‘  
– মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 

১৩ প্রপব্রুয়াবয ২০২২, আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖ে মুক্তযানজযয স্থানীয় াখাগুনরায প্রেবনেন্টগণ আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)-এয ানে এক বারু্ুয়ার 
(অনরাইন) আনুষ্ঠাবনক বায় োাঁয নে াক্ষানেয ুনমাগ রাব কনযন। 

হুমূয আকদা বিরনপানেুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবে প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
োবধক স্থানীয় প্রেবনেন্ট, নযানার আনভরা (জােীয় কামুবনফুাী) দযফৃন্দ এফং বযবজনার আভীযগণ রন্ডননয 
ফায়েুর পুেুহ্ ভবজদ প্রেনক বায় ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরায়াে বদনয় বায ূর্না য় এফং স্থানীয় প্রেবনেন্টগণ বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি 
েশ্ন কনয বদকবননদুনা র্ায়ায ুনমাগ রাব কনযন। 

একজন অংগ্রণকাযী জাভা‖প্রেয েরুণ েজনেয বফফাবক ম্পকু স্থাননয প্রক্ষনত্র প্রদখা প্রদয়া ভযাভূ 
প্রভাকানফরায় হুমূয আকদানয যাভু মার্না কনযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗বফববন্ন ভনয় আবভ (আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয) অে-ংগঠনভূনক ফনরবি প্রম, মযে ভুাম্মদ (া.) ফনরনিন 
বফফাবক ম্পক ুস্থাননয প্রক্ষনত্র ঈভান  ধাবভুকোনক োধানয েদান কযনে। ুেযাং, আভানদয এবদনক ভননানমাগ 
প্রদয়া উবর্ে। এবি অজুন কযনে বনবেক েবক্ষণ েদান কযায েনয়াজনীয়ো যনয়নি। জাভা‖প্রেয েযবফয়ে 
বফবাগনক বিয় করুন। রাজনা ইভাইল্লাহ্ এফং প্রখাদ্দাভুর আভদীয়ায োই কযা উবর্ে। এবি ধাবভুকোয একবি 



 

বযনফ বেবয কযনফ। েখন প্রকফর আবন ফরনে াযনফন েযবফয়ে েদাননয পরস্বরূ একবি বযনফ ৃবি 
নয়নি প্রমখানন নাযী  ুরুল বফফাবক ম্পক ুস্থাননয প্রক্ষনত্র ধাবভুকোনক োধানয েদান কযনি।‘ 

 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয জােীয়, আঞ্চবরক  স্থানীয় মুানয় অবপ বযর্ারনাকাযীনদয আর্ায-ফযফায ংিান্ত 
একবি েশ্ন বজনজ্ঞ কযা য়। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗দাবধকাযীনদয ফুদা এই উরবিয ভাধযনভ প্রফা েদান কযা উবর্ে প্রম, মযে ভুাম্মদ (া.) ফনরনিন, ―জাবেয 
প্রনো োনদয প্রফক‖। োনদয বননজনদযনক প্রফক বাফনে নফ, কভুকেুা নয়। ভানে ভানে বকিু দয আভানক 
অফগে কনযন োনদয একবি বফবানগয দাবয়ত্ব প্রদয়া নয়নি এফং আবভ োনদযনক ফনর োবক, ফযঞ্চ োনদয ফরা 
উবর্ে, োনদয প্রফা কযায ুনমাগ প্রদয়া নয়নি। আনানদয করনক প্রফা কযায ুনমাগ প্রদয়া নয়নি এফং োই 
আনানদয বঠক ন্থায় এ প্রেনক উকৃে য়া এফং ভান আল্লাহ্ ো‖রায ন্তুবি অজুননয জনয বননজনদয 
কেুফযাবদ ূণ ুকযায প্রর্িা উবর্ে।‘ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয দযনদয ভানে ম্প্রীবে ফৃবিয গুরুত্ব ম্পনক ু বননদুনা েদান কযনে বগনয় মযে 
বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আনায দৃবি অফযই প্রখানন বনফি য়া উবর্ে মা আল্লাহ্ আনায কাি প্রেনক আা কনযন। আভানদয করনক 
যস্পনযয বাই বননফ াঠাননা নয়নি। বফত্র কুযআন ফনর প্রম, [বফশ্বাীনদয ম্পনক]ু োযা ―বননজনদয ভানে 
প্রকাভর‖। ুেযাং, কনরয নে দয়া  ানুবূবে বননয় আনায কো ফরা উবর্ে। একজন দাবধকাযীয ফুদা ভনন 
যাখা উবর্ে প্রম, োনদয অফযই প্রকাভরো  দয়ায নে ভানুনলয ানে ফযফায কযনে নফ এফং োনদয অফযই 
ভানুনলয হৃদয় জয় কযনে নফ।‘ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয কভুকানে প্রমকর দয বিয় নয় োনদযনক একজন প্রেবনেন্ট কীবানফ ংমুক্ত 
কযনে ানযন — এ ম্পনক ুএকবি েশ্ন কযা য়। 

দয়া েদুননয গুরুনত্বয য ুনযায় প্রজায বদনয় মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আনায অফযই ফনু্ধ বননফ আন্তবযকবানফ োনদয নে আর্যণ কযনে নফ। জাভা‖প্রেয কামুিনভ মবদ প্রকউ না 
আনন প্রনক্ষনত্র োনদয কানি বগনয় নাভাম, বভবিং বকংফা আবেুক কুযফাবননে অংগ্রণ কযনে ফরনফন না। 
োনদযনক ঐ ধযননয বকিু ফরনফন না। আনায োনদযনক প্রপান কযা উবর্ে এফং াধাযণবানফ োযা প্রকভন আনিন 
জাননে র্ায়া উবর্ে। ধীনয ধীনয োযা আনায বনকিফেুী নে োকনফ। োনদয কানি প্রকাননা দাবফ কযনফন না 
বকংফা এ জােীয় বকিু ফরনফন না। প্রকফর বজনজ্ঞ করুন োযা প্রকভন আনি এফং প্রখাাঁজ-খফয বনন। অেফা মবদ 



 

উনমাগী প্রকান ভনয় আবন োনদয ফাব়িয া বদনয় অবেিভ কযনে োনকন, প্রম ভনয় োযা বফযক্ত প্রফাধ 
কযনফন না, েনফ োনদয ানে াক্ষাৎ করুন এফং ফরুন প্রম, আবন এবদক বদনয় মাবিনরন আয োই বাফনরন প্রম, 
োনদয খফয বননয় মাই ’ মবদ এবানফ আনাযা ম্পক ুযক্ষা কনযন, েনফ ধীনয ধীনয ভানুল আনানদয বনকিফেুী 
নফ।‘ 

 
আয একবি েনশ্নয উত্তনয একই ধযননয বফলনয় আনরাকাে কযনে বগনয়, মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 
ফনরন: 

‗আভানদয কাজ প্রকফর ভানুলনক োনদয (ধভুীয়) দাবয়ত্ব এফং একজন আভদী ভুরভান বননফ োনদয দাবয়ত্ব  
কেুফয কী ো স্মযণ কবযনয় মায়া। আভযা এনোিুকুই কযনে াবয আয এনোিুকুই আল্লাহ্ ো‖রা ভানফী (া.)-
এয কাি প্রেনক প্রর্নয়নিন প্রম, োনদযনক যাভ ুবদনয় প্রমনে োনকা এফং স্মযণ কযানে োনকা প্রম, োযা কাযা এফং 
একজন েকৃে ভুরভান বননফ োনদয দাবয়ত্ব কী য়া উবর্ে। ুেযাং, এবি একবি র্রভান েবিয়া। প্রকফর দুই 
ফা বেনবি বফঠনকয য, ফা োযা আনানদয প্রকান অনুষ্ঠানন প্রমাগদান না কযনর ফা োযা আবেুক কুযফানীনে বকংফা 
ফা-জাভা‖ে নাভানম ফা এভনবক জুভুআয নাভানম অবনয়বভে নর, আনানদয ার প্রিন়ি প্রদয়া উবর্ে নয়। এবি 
একবি দীঘ ুর্রভান েবিয়া এফং আনানদযনক বধমুীর  বস্থযবর্ত্ত নয় োনদযনক উদু্রৃি কযনে নফ।‘ 

একজন অংগ্রণকাযী হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন, আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয ফাণী ের্ানযয জনয স্থাবে 
েফরীগ স্টরগুনরানে আগে নাবিকনদয নে আরাকানর কী ধযননয মুবক্ত ফযফায কযা প্রমনে ানয। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আবন োনদযনক ফরনে ানযন প্রম, আবন বননজ প্রখাদায় বফশ্বা কনযন এফং আনায ফযবক্তগে অববজ্ঞো যনয়নি 
প্রম, আল্লাহ্ ো‖রা আনায প্রদায়া কফুর কনযনিন। আবন োনদযনক ফরনে ানযন প্রম, নফীনদয কানি েদত্ত 
ববফলযদ্রৃাণীভূ আল্লাহ্ ো‖রা ূযণ কনয োনকন। বফত্র কুযআনন ফবণুে ববফলযদ্রৃাণীভূ ভানফী মযে ভুাম্মদ 
(া.)-এয মুনগ ূণ ুনয়নি এফং প্রগুনরা বযূণ ুনয় র্নরনি। এই মুনগ েবেশ্রুে ভীহ্ (আ.)-প্রক ভানফী (া.)-
এয প্রফক বননফ প্রেযণ কযা নয়নি; আয বেবন বফববন্ন ববফলযদ্রৃাণী কনযনিন প্রমগুনরা বযূণু নয়নি। আবন 
োনদযনক ফুবেনয় ফরনে ানযন প্রম, এই কর ববফলযদ্রৃাণীয ূণুোয াক্ষী য়ায য, প্রই ত্তা বমবন অদৃনযয 
ংফাদ েদান কনয োনকন, োনক গ্রণ কযা িা়িা আনায আয প্রকান উায় প্রনই।”   

 



 

 
মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‗এিা়িা, মখন আভানদয বননজনদয প্রদায়া গৃীে য়, েখন আভযা অনুধাফন কযনে াবয প্রম, এভন এক ত্তা 
যনয়নিন বমবন প্রই প্রদায়া কফুর কনযনিন। কখননা কখননা এই প্রদায়াগুনরা অাধাযণবানফ এফং ফাযে অম্ভফ 
বযবস্থবেনে গৃীে নয় োনক। ুেযাং, ফযবক্তগে অববজ্ঞো যনয়নি এফং ববফলযদ্রৃাণীভূ যনয়নি। মবদ আবন 
এগুনরায বফলনয় কো ফনরন োনর প্ররানক য় আনায কো শুননফন অেফা আনানক বফদ্রু কনয প্রিন়ি র্নর 
মানফন। এভন বফদ্রূনয আর্যনণ, আনায নীযফ োকা উবর্ে; প্রকননা, আবন আনায দাবয়ত্ব ারন কনযনিন। 
ভানুলনক প্রদানয়ে দান কযা আল্লাহ্ ো‖রায কাজ, আয আভানদয কাজ শুধুভাত্র ংফাদ প্রৌঁনি প্রদয়া। আনানদয 
এ বফলয়বি ফুদা স্মযণ যাখা উবর্ে। আল্লাহ্ ো‖রা ভানফী (া.)-প্রক উনদ্দ কনয ফনরবিনরন প্রম, কাউনক ফরূফুক 
ভুরভান ফানাননা ম্ভফ নয়।‘ 


