
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৯ ভার্চ ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্চয়ার াক্ষানেয ম্মান রাব 
কযনরা ভজবর আেপারুর আভদীয়া মুক্তযাষ্ট্র 

 

‗আভযা ভনুলযত্বনক শ্রদ্ধা কবয, আয োই আভযা প্রকান ফযবক্ত, ফা কানযা ধভচবফশ্বা ম্পনকচ বফনলাদ্গায কবয 
না ।‘— মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) 

৫ ভার্চ ২০২২, ভজবর আেপারুর আভদীয়া (৭-১৫ ফছয ফয়ী আভদী ফারনকনদয অঙ্গ-ংগঠন) মুক্তযানষ্ট্রয 
দযনদয নঙ্গ একবি বারু্চয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ 
খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডচয ইরাভাফানদ এভবিএ সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ৭৯ জন আেপার 
কযাবরনপাবনচয়ায বর্ননা-প্রে অফবিে ফায়েুর াভীদ ভবজদ প্রেনক বায় বারু্চয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরায়াে বদনয় শুরু য়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য ভজবর প্রখাদ্দাভুর আভদীয়ায দযাফৃন্দ 
োনদয ধভচবফশ্বা  ভাভবয়ক বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

অংগ্রণকাযী একজন আেপার দয উনেখ কনযন োনদয বনেযবদননয প্রফবয বাগ কাজই প্রমভন: োনদয সু্কনরয 
কাজ ইনরকট্রবনক মন্ত্রাবদ ফযফায কনয ম্পন্ন কযনে য়। বেবন হুমূয আকদানয বনকি যাভচ র্ান কীবানফ 
ুষু্ঠবানফ বিন িাইনভয বাযাভয যক্ষা কযা মায়। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন:  

‗প্রোভানক এবি বনবিে কযনে নফ প্রমন, প্রোভায প্রর্ানখয উয প্রমন অেযবধক র্া না নে। প্রোভায সু্কনরয কানজয 
জনয মবদ প্রোভানক ইনরকট্রবনক বডবাই, িযাফনরি, স্মািচনপান ফযফায কযনে য় োনর এ কর মন্ত্রাবদয ভাধযনভ 
প্রিবরববন প্রোগ্রাভ ফা অনযানয অনুষ্ঠানাবদ প্রদখানে অবধক ভয় প্রদয়া প্রোভায উবর্ে নফ না। অনযোয় প্রোভায 



 

স্বানিযয েবে এফং প্রোভায প্রর্ানখয েবে েুবভ ুবফর্ায কযনফ না। োই, বননজয উয অেযবধক প্রফাঝা র্াানফ না, 
প্রোভায প্রর্ানখয য র্া েনয়াগ কনযা না ’‘ 

 

অয একজন বেপর হুমূয আকদাপ্রক বজজ্ঞাা কনযন কীবানফ আয খুব োকা মায়। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) উত্তনয ফনরন: 

‗প্রোভায ফচদা ন্তুষ্টবর্ত্ত োকা উবর্ে। ফভয় ভনন যাখনফ ভান আোহ্ ো‖রা প্রোভানক অননক দানন বূবলে 
কনযনছন, বেবন প্রোভানক ুস্বািয বদনয়নছন, ুন্দয দদবক অফয়ফ বদনয়নছন, ুন্দয ভুখায়ফ বদনয়নছন, প্রোভনক 
দৃবষ্টবক্ত বদনয়নছন। ভান আোহ্ ো‖রা প্রোভানক কান বদনয়নছন মা বদনয় েুবভ ফবকছু শুননে া এফং বেবন 
প্রোভানক ভুখ  বজহ্বা বদনয়নছন মায পনর েুবভ বানরা কো ফরনে ানযা  ভান আোহ্ ো‖রায শুকবযয়া জ্ঞান 
কযনে ানযা। বেবন প্রোভানক (েনয়াজনীয়) কর ুবফধাবদ দান কনযনছন। বেবন প্রোভানক সু্কনর মায়ায  বক্ষা 
রাব কযায ুনমাগ েদান কনযনছন। বেবন প্রোভানক বানরা বোভাো  বানরা বাইনফান দান কনযনছন’ মাপ্রাক, 
ফচদা াবখুব োকনফ এফং ভান আোহ্ ো‖রায শুকবযয়া জ্ঞান কযনফ প্রম, বেবন প্রোভানক এে বকছু দান 
কনযনছন।‘ 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আয ফনরন: 

‗প্রদনখা, ৃবেফীনে এভন ফহু ভানুল যনয়নছন মাযা োনদয প্রভৌবরক র্াবদাভূ নে ফবঞ্চে। োযা জীফন ধাযনণয 
জনয েনয়াজনীয় খাদয রাব কনযন না, োযা সু্কনর মায়ায ুনমাগ রাব কনযন না, োযা ভানঝ ভানঝ ুকুনযয প্রনাংযা 
াবন ান কনযন প্রমখানন েুবভ প্রফােরজাে াবন ান কযনছা বকংফা কর প্রেনক বফশুদ্ধ াবন ান কযনছা। ুেযাং 
েুবভ মবদ প্রবনফ প্রদনখা কীবানফ আোহ্ ো‖রা প্রোভানক অংখয প্রনয়াভনে বূবলে কনযনছন, োনর েুবভ খুব োকনফ 
এফং েুবভ মবদ ভান আোহ্ ো'রায কানছ কৃেজ্ঞ োনকা, োনর বেবন প্রোভানক ফচদা খুব যাখনফন। ফচদা ঐ 
কর ভানুনলয উয দৃবষ্ট বনফদ্ধ কযনে প্রর্ষ্টা কযনফ মাযা প্রকর ুবফধাভূ নে ফবঞ্চে প্রমকর ুনমাগ-ুবফধা 
েুবভ রাব কযনছা। এই কর কাযনণ মযে ভুাম্মদ (া.)-এয একবি যীবে যনয়নছ প্রম বেবন ফনরনছন ধভচীয়, 
আধযাবিক  বানরা কানজ ফচদা এভন ভানুনলয য দৃবষ্ট বনফদ্ধ কনযা মাযা প্রোভায প্রেনক উন্নে। জাগবেকোয 
বফলনয় প্রোভায প্রেনক বনম্নেয ভানুনলয বদনক দৃবষ্ট বনফদ্ধ কনযা, মাযা প্রোভায প্রেনক কভ ুনমাগ-ুবফধা রাব কযনছ - 
োনর এবি প্রোভানক খুব কযনফ। এবি প্রোভানক ভান আোহ্ ো‖রায শুকবযয়া জ্ঞান কযনে বখানফ এফং েুবভ 
খুব নফ।‘ 



 

 
একজন অংগ্রণকাযী হুমূয আকদানক বজনজ্ঞ কনযন প্রকউ ইরাভ ম্পনকচ প্রনবেফার্ক কো ফরনর কীবানফ োয 
েবেবিয়া জ্ঞান কযা উবর্ে। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) যাভচ েদান কনযন: 

‗োযা মবদ প্রোভায ঘবনষ্ঠ ফনু্ধ য় েনফ োনদযনক ফনরা প্রম, এবানফ কো ফনর আভানদয যস্পনযয অনুবূবেনে 
আঘাে কযা উবর্ে নয়। েুবভ োনদয ফরনে ানযা, ―আবভ আভায ধভচনক বানরাফাব, আয আবভ একজন ভুরভান, 
আয প্রোভযা মবদ আভায নঙ্গ ফনু্ধত্ব যাখনে র্া, োনর ইরাভ ম্পনকচ ফানজ কো ফনরা না।‖ োযয েুবভ 
ফরনে ানযা প্রম, ―আভযা কর ধভচনকই শ্রদ্ধা কবয। আভযা কর ভানুলনকই শ্রদ্ধা কবয। আভযা ভনুলযত্বনক শ্রদ্ধা 
কবয, আয োই আভযা প্রকান ফযবক্ত, ফা কানযা ধভচবফশ্বা ম্পনকচ বফনলাদ্গায কবয না।‖ োযা মবদ প্রেনভ মায় োনর 
খুফই বানরা। অনযোয়, আোহ্ ফনরনছন মা ইবেূনফচই আবভ উনেখ কনযবছ প্রম, েখন োয ঙ্গ বযেযাগ কনযা। 
ঝগো কযায বযফনেচ, প্রকফর োনদয বযেযাগ কনযা এফং বকছু বানরা ফনু্ধ খুুঁনজ না।‘ 

অয এক ফারক হুমূয আকদানক বজনজ্ঞ কনযন কীবানফ িভাগে মযে ভুাম্মদ (.)-এয ভনো নয় ঠা মায়। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আোহ্ ো‖রা ফনরনছন প্রম বেবন [ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.)] প্রোভানদয জনয এক অনুকযণীয় আদচ। আভযা 
ভানফী (া.)-এয ভানন উনীে নে াযনফা না। বকন্তু মবদ আভযা কনঠায প্রর্ষ্টা কবয, েনফ অন্তে বানরা বকছু প্রো 
কযনে াযনফা। আোহ্  ো‖রায েবে কেচফয ারনন ভানফী (া.) নর্ষ্ট োকনেন এফং ভানুনলয েবে দাবয়ত্ব 
ারনন বেবন োুঁয নফচাচ্চিুকু কযনেন। ুেযাং আভানদয োই কযায প্রর্ষ্টা কযনে নফ। আভানদয উবর্ে 
ইফাদনেয ভানন উন্নবে রাব কযা। আভানদয উবর্ে াুঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কযা। আভানদয ফচদা উত্তভ দনবেক 
গুণাফবর েদচন কযা উবর্ে। াঠী ফা নাদনযয নঙ্গ কখননা ঝগো কযা উবর্ে নয়। ফচদা বানরা বালা ফযফায 
কনযা। কখননা অফভাননাকয ফানজ বালা ফযফায কযনফ না। বানরা বকছু বখনে প্রর্ষ্টা কনযা। বফত্র কুযআন 
বেরায়াে কনযা। বেরায়াে মূ্পণচ কযায য এয অেচ ফুঝনে প্রর্ষ্টা কনযা, েখন েুবভ জাননফ প্রোভায কী কী 
কযণীয়। ুেযাং, এবানফ েুবভ অন্তে ভুাম্মদ (া.) এয দবর্হ্ন অনুযণ কযনে ানযা বমবন আভানদয জনয 
অনুকযণীয় আদচ।‘ 

বফত্র কুযআননয ১১:১০৯ আয়ানেয ফযানে আনযকবি েশ্ন কযা য়, প্রমখানন উনেখ আনছ প্রম, জান্নাে র ―এভন 
এক প্রনয়াভে মা কখননা প্রল নফ না‖। 

বেবন েশ্ন কনযন মবদ ভান আোহ্ ো‖রা একভাত্র অনন্ত প্রান, োনর জান্নানে ভানুনলয জীফন কীবানফ বর্যিায়ী 
নফ? 



 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফুবঝনয় ফনরন: 

‗আোহ্ ো‖রা অনযানয িানন ফনরনছন প্রম, জান্নাে অনন্ত। োই আভযা ফনর োবক এই জাগবেক জীফন ক্ষণিায়ী। 
ুেযাং, এক ফযবক্ত বমবন এই ৃবেফীনে এন োনকন, বেবন এখানন অিায়ী জীফন কািান। ভৃেুযয য এক অনন্ত 
জীফন যনয়নছ ’ মখন ―অনন্ত‖ জীফননয কো ফরা য়, এবি একবি আনবক্ষক বফলয়। আভযা জান্নানেয ভনয়য 
ফযবিনক অনুধাফন কযনে ক্ষভ নই, কাযণ ভান আোহ্ ো‖রা এক িানন ফনরনছন, োুঁয একবদন ভান এক াজায 
ফছয এফং অয এক িানন ফনরনছন, োুঁয একবদন ভান ঞ্চা াজায ফছয। ুেযাং েুবভ মবদ ভয়নক এবানফ 
গুণ কনযা, োনর আভানদয জনয আনবক্ষকবানফ এবি অনন্তকার নফ। বকন্তু ভান আোহ্ ো‖রা ফনরনছন বেবন 
অনন্ত - এবি েয। কীবানফ? এবি ভান আোহ্ ো‖রা জাননন। আভযা প্রকফর জাবন প্রম, এক ভয় জান্নানে 
প্রকাননা জীফন োকনফ না। প্রই ভয়িা কে দীঘচ ো আভানদয অনুধাফননয উনবচ। োই এনক অনন্ত ফরা নয়নছ। এ 
ৃবেফীনে ফফাকাযী প্রকাননা ফযবক্ত এবি হৃদয়ঙ্গভ কযনে ানয না। আোহ্ ো‖রা আনবক্ষক বযবালা ফযফায কনয 
োনকন। ুেযাং, মবদ একবদন ঞ্চা াজায ফছনযয ভান য়, েনফ ১০০ ফছনযয বাফ কনয প্রদনখা – আভানদয 
কানছ এবি োয় অনন্তকার নয় দাুঁোনফ!‘ 
 


