
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১৫ ভার্চ ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধাননয ানথ বারু্চয়ার াক্ষানতয ম্মান রাব 
কযনরা ভজবর আতপারুর আভদীয়া মুক্তযাষ্ট্র 

 

‚প্রকান আভদী প্রেনর ফা প্রভনয়, ুরুল ফা নাযীয ফচদা ধধমচ ধাযণ কযা উবর্ত, আয তানদয ধধনমচয ভান 
অতযন্ত উঁরু্ ওয়া উবর্ত।‛— মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) 

১২ ভার্চ ২০২২, ভজবর আতপারুর আভদীয়া (৭-১৫ ফেয ফয়ী আভদী ফারনকনদয অঙ্গ-ংগঠন) মুক্তযানষ্ট্রয 
দযনদয নঙ্গ একবি বারু্চয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ 
খরীপাতুর ভীহ্ মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডচয ইরাভাফানদ এভবিএ সু্টবডও প্রথনক এ বায বাবতত্ব কনযন, আয আতপার দযগণ 
ডারা নয নফবনবভচত ফায়তুর ইকযাভ ভবজদ প্রথনক বায় বারু্চয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

নতুন ভবজনদয ওয একবি বববডওবর্ত্র  বকেু আনুষ্ঠাবনকতায য ভজবর আতপারুর আভদীয়ায দযফৃন্দ 
তানদয ধভচবফশ্বা ও ভাভবয়ক বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

একজন ফারক হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন ‘ফচনেষ্ঠ ৃবি’ ফনর গণয ভানফ েজাবতনক প্রকন প্রফ োণীয ূনফচ ৃবি 
কযা য়বন প্রমফ োণী যফতচীনত বফরুি নয় প্রগনে। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) উত্তনয ফনরন: 

‚আল্লাহ্ তা’রা জাননতন প্রমফ োণী এখন বফরুি নয় প্রগনে তানদয প্রদ ভানফ েজাবতয উকানয আনফ। একবি 
উদাযণ র জীফাশ্ম জ্বারাবন। “ এিা আল্লাহ্ তা’রায অনুগ্র প্রম , বতবন বকেু জীফন ফা োণী এই ৃবথফীনত ৃবি 
কনযবেনরন, এখন প্রগুনরা বফরুি এফং ভানুল প্রগুনরা প্রথনক উকৃত নে। ুতযাং এখন আভানদয আল্লাহ্ তা’রায 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযা উবর্ত, গাড়ী ও ইবিন আবফষ্কানযয ূনফচ বতবন এভনবানফ বযকল্পনা কনযনেন প্রমন তুবভ ভাবিয 



 

তরনদ প্রথনক প্রতর প্রনত ানযা। “ ুতযাং প্রতাভায আল্লাহ্ তা’রায েবত কৃতজ্ঞ ওয়া উবর্ত প্রম, তুবভ যফতচীনত 
এননো এফং জীফাশ্ম জ্বারাবন আকানয প্রইফ বফরুি োণীনদয অফবিাং ফযফানযয ভাধয প্রভ তানদয কানজ 
রাগানো।‛ 

 
অয এক অংগ্রণকাযী   হুমূয আকদানক যাভনচয জনয েশ্ন  কনযন কীবানফ বতবন তায বাই- প্রফাননদয ানথ 
াবন্ত ও বানরাফাাূণচ বযনফ ফজায় প্রযনখ ফফা কযনত ানযন। 

তাপ্রক যাভচ েদান কযনত বগনয়, মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚প্রতাভায ধধমচ ধযা উবর্ত। প্রতাভায বাই-প্রফান প্রতাভায প্রথনক ফয়ন ফড় নর তানদয েদ্ধা কনযা এফং এয াাাব 
প্রোিনদয প্রে কনযা। মখনই তাযা বুর বকেু ফনর, প্রতাভায উবর্ত নফ ফচদা ধধমচ ধাযণ কযা। প্রতাভায নীরতায 
ভাত্রা উঁরু্ ওয়া উবর্ত। তুবভ মখনই তানদয ভানে বুর বকেু রক্ষয কনযা ফা তাযা প্রতাভানক জ্বারাতন কনয বকংফা তুবভ 
বফযক্ত ও তখন [আল্লায বনকি ক্ষভা োথচনায প্রদায়া] ‘আস্তাগবপরুল্লাা যাবি বভন কুবল্ল মাবিন ওয়া আতুফু ইরায়ব’ 
ড়। একই নঙ্গ প্রতাভানক নাভানম প্রদায়া কযা উবর্ত প্রমন তুবভ ফচদা  প্রতাভায বাই-প্রফাননয কাে প্রথনক বানরা বকেু 
গ্রণ কযনত ানযা , তুবভ প্রমন তানদযনক অন্তুি না কনযা বকংফা তাযা প্রমন প্রতাভানক অন্তুি না কনয। প্রতাভযা 
ফনু্ধনত্বয নঙ্গ, ভ্রাতৃনত্বয ফন্ধনন বনবফচনযানধ ফফা কনযা। প্রকান আভদী প্রেনর ফা প্রভনয়, ুরুল ফা নাযীয ফচদা ধধমচ 
ধাযণ কযা উবর্ত, আয তানদয ধধনমচয ভান অতযন্ত উঁরু্ ওয়া উবর্ত। তুবভ মবদ এনক্ষনত্র উন্নবত কযনত ানযা তানর 
তুবভ উতযক্ত নয় ড়নফ না বকংফা প্রতাভায বাই-প্রফাননয উয েবতনাধ গ্রণ কযনফ না।‛ 

অয একজন বতপর হুমূয আকদানক বজনজ্ঞ কনযন প্রম , প্রমনতু আল্লাহ্ তা ’রা ৃ বথফীয েধান  ধনভচযই ূর্না 
কনযনেন প্রনতু এিা ফরা বক বঠক প্রম, কর ধভচই আল্লাহ্ তা’রায বদনক আভানদযনক অগ্রয কনয? 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) উত্তয েদান কযনত বগনয় ফনরন: 

‚যা, তনফ এই নতচ প্রম, তাযা ভূর বক্ষা প্রথনক বফথগাভী য়না। েনতযক নফী তাঁয নফুয়নতয ফাণী আল্লাহ্ তা’রায 
কাে প্রথনক রাব কপ্রযনেন। তাযা কনরই ের্ায কনযনেন প্রম, প্রতাভানদয উবর্ত এক প্রখাদায ইফাদত কযা এফং তাঁয 
নঙ্গ কাউনক যীক না কযা। তাঁযা স্পিবানফই ফনরবেনরন প্রম , ‘আভযা আল্লাহ্ তা ’রায ফাণীফাক’ এফং আযও 
ফনরবেনরন প্রম, ‘আভযা আভানদয জাবতয থ েদচন কযনত এনবে ’। উনল্লখনমাগয ংখযায় নফীগণ এ ববফলযদ্বাণী 
কনয প্রগনেন প্রম, যফতচীনত প্রখাদা এক নফী আগভন কযনফন বমবন প্রকফর বনবদচি অঞ্চনরয ভানুনলয জনয ভননানীত 
নফন না ফযং বতবন ভগ্র ভানফ জাবতয জনয প্রেবযত নফন। মযত ভুা (আ.), মযত ঈা (আ.) এফং আনযা 
অননক নফী এ ববফলযদ্বাণী কনয বগনয়বেনরন। ুত যাং ভুা প্রমখানন এই ফাণী বননয় এনবেনরন , ঈাও এই একই 
ফাণী বননয় এনবেনরন, কৃষ্ণও এই একই ফাণী বননয় এনবেনরন, কনপুবয়াও এই একই ফাণী বননয় এনবেনরন 



 

এফং তাযা ববফলযৎফাণী কনয বগনয়বেনরন এভন একজন নফীয আগভননয বমবন ভগ্র ভানফজাবতয জনয নফী নফন। 
তানদয ধভচগ্রনেয প্রকানবিনতই  কখননাই এই দাবফ  কযা য়  বন প্রম, তাযা ভগ্র ভানফজাবতয জনয নফী। এভনবক 
ফাইনফনরও বমশু বিস্ট ুবনবদচিবানফ ফনরনেন প্রম, ‘আবভ আভায জাবতয জনয নফী, প্রকফর আভায প্রগাত্রভূনয জনয’।‛ 

 
হুমূয আকদা ফনরন প্রম , অযবদনক ইরাভ একবি  ফচজনীন ধভচ প্রমবি প্রকাননা বনবদচি  জাবত ফা অঞ্চনরয  ভনধয 
ীভাফদ্ধ নয়। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚একবি বফলয় এই প্রম , তাযা [ইরাভ ফযবতনযনক অনযানয ধভচভূ ] তানদয েকৃত বক্ষা প্রথনক বফরু্যত নয়নে। 
বদ্বতীয়ত, তাযা কখননা এই দাবফ কনয নবন প্রম , তাযা আল্লাহ্ তা ’রায ক্ষ প্রথ প্রক ভগ্র ভানফ জাবতয জনয প্রেবযত 
নয়বেনরন। বকন্তু ভানফী (া.) প্রেবযত নয়বেনরন , এফং বফত্র কুযআননয দাবফ ও এই প্রম , ভানফী মযত 
ভুাম্মদ (া.) ভগ্র ভানফজাবতয জনয অনুগ্রস্বরূ প্রেবযত নয়নেন এফং বতবন স্বয়ং এই  দাবফ কনযবেনরন। ভগ্র 
ভানফজাবতয জনয বতবন তকচকাযী ও ুংফাদ দাতা বননফ প্রেবযত নয়বেনরন। ুতযাং এই কাযনণ আভযা ফনর 
থাবক প্রম , মবদও কর ধভচই তয ধভচ  বের, বকন্তু ফতচভানন তানদয বক্ষা তানদয অনুাযীনদয দ্বাযা বফ কৃত নয় 
প্রগনে।‛ 

হুমূয আকদা আযও ফুোন প্রম মবদও ভুরভাননদয ভনধয প্রফবকেু বুর যীবত-প্রযওয়াজ ঢুনক প্রগনে , তফুও আল্লাহ্ 
তা’রা ইরাভনক যক্ষা কনযনেন এ ফং েবতশ্রুত ভীহ্ (আ.)-প্রক প্রেযনণয ভাধযনভ বুর ধাযণাভূ ংনাধন 
কনযনেন। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚বফববন্ন [ভ্রান্ত] যীবত-প্রযওয়াজ ইরানভয বক্ষায ভনধযও  েনফ কনযনে । এই কাযনণ ভানফী (া.)-এয বনকি 
আল্লাহ্ তা ’রায েবতশ্রুবত বের প্রম , প্রল মুনগ ভানফী (া.)-এয একজন বতযকায প্রেবভক ও অনুাযীনক ভান 
আল্লাহ্ তা’রা েবতশ্রুত ভীহ্ ও ভাহ্ দী বননফ প্রেযণ কযনফন। মবদ ইরানভয বক্ষায় প্রকাননা ভ্র িতা প্রদখা প্রদয় 
তখন বতবন এয ংনাধন কযনফন এফং ধভচনক ুনরুজ্জীবফত কযনফন। ুতযাং, ইরাভ তয ধভচ ও ফতচভানন এয 
বতযকায রূন বফদযভান, ফতচভান প্রকফর বফত্র কুযআনই এয আবদ রূন বফদযভান। আভানদয বফনযাধীযাও স্বীকায 
কনযন প্রম, বফববন্ন েনর্িা নেও কুযআনন প্রকাননা বয ফতচন য়বন। কুযআনন এবি ভান আল্লাহ্ তা ’রায দাবফ প্রম , 
এনত প্রকাননা বযফতচন াবধত নফ না। এই কাযনণ আভযা এখননা প্রই কুযআননকই প্রদখনত াই মা ভানফী (া.)-
এয বনকি অফতীণচ নয়বের।‛ 



 

 
একজন বতপর হুমূয আকদানক বিিাননদয বফশ্বা ম্পবকচ ত একবি েশ্ন কনয প্রম , কীবানফ তায উত্তয  েদান কযা 
উবর্ত মবদ তায বিিান ফনু্ধ তানক বজনজ্ঞ কনয প্রকন প্র বমশু বিিনক প্রখাদায ুত্র ফনর স্বীকায কনয না? 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚তুবভ তানদয ফরনত াপ্রযা প্রম, আভযা প্রকফর এিুকু জাবন প্রম আল্লাহ্ ফচবক্তভান ও যাক্রভারী। তাঁয তুরয প্রকউ 
প্রনই এফং বতবন ফবকেুই কযনত ানযন। তুবভ তানদযপ্রক বজনজ্ঞ কযনত ানযা , ‘প্রতাভযা বক ভনন কনযা আল্লাহ্য 
কানযা াাময েনয়াজন?’ মবদ তাঁয কানযা াাময েনয়াজন না থানক তানর তাঁয প্রকন ুত্র  থাকনত নফ ? বকংফা 
তাঁয মবদ ভৃতুযফযণ কযায আংকা থানক তখন বতবন দুবিন্তাগ্রস্ত নফন প্রম , ‘মখন আবভ ভাযা মানফা তখন আভায 
কাজ র্াবরনয় প্রনওয়ায জনয কানযা থাকা েনয়াজন।’ মখন আভযা বফশ্বা কবয আল্লাহ্ বর্যিীফ, বতবন কখননা ভৃতুযফযণ 
কযনফন না, ফবকেু ধ্বং নয় মানফ বকন্তু আল্লাহ্ তা’রা ফচদা বফযাজভান- এভবন এযূনফচও মখন বতবন এই ৃবথফী, 
জান্নাত ও এ বফশ্ব ৃবি কনযনেন। আল্লাহ্ মখন ফচদা বফযাজভান তখন তাঁয ুত্র থাকায বক েনয়াজন? তুবভ তানদয 
ফরনত ানযা এয প্রেননয মুবক্ত আভানদয প্রফাধগভয নয়।‛ 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‚এবি ফরা নয় থানক প্রম ফাইনফনর উনল্লখ আনে প্রম মীশু বি স্ট ‘ুত্র’। ভান আল্লাহ্ তা ’রা ফাইনফনর ধাবভচক 
ফযবক্তনদয বননজয (আধযাবিক) ন্তান ফনর আখযাবয়ত কনযনেন। ফাইনফনর অননক উদৃ্ধবত আনে প্রমখানন প্রকফর মীশু 
বিস্টনক নয় ফযং অননক ভানুলনক ‘ুত্র’ ফনর আখযাবয়ত কযা নয়নে। ুতযাং প্রকফর মীশু বিস্ট একাই এই উাবধ 
রাব কনযনবন। এয ভানন এই নয় প্রম , তাযা েকৃত (ধজবফক) ন্তান। এয অথচাৎ তাযা ভান আল্লাহ্ তা'রায েকৃত 
অনুাযী। আভযা মবদ বফশ্বা কবয, আল্লাহ্ তা’রা ভাযা মানফন না , তানর তাঁয ুত্র বক দযকায ? প্রকন রক্ষ-প্রকাবি 
ফেয ধনয তাঁয প্রকাননা ুত্র বের না এফং তাযয ভাত্র ২০০০ ফেয ূনফচ তাঁয বর্ন্তাধাযায় এবি আনরা এফং বতবন 
মীশু বিস্টনক ৃবি কযনরন? না, এবি বুর। এয ভনধয প্রকাননা মুবক্ত প্রনই। এই কাযনণ আভযা মীশু বি স্টনক প্রখাদায 
ুত্র ফনর বফশ্বা কবয না।‛ 

 


