
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১ এবের ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয ম্মান রাব 
কযনরা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া নযনয় 

 

“ইরানভয বফজনয়য জনয ফুেেভ আনানক প্রম কাজবি কযনে নফ ো নরা এয জনয প্রদায়া”  
– মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)  

২৭ ভার্ু ২০২২, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া (১৫-৪০ ফছয ফয়ী আভদী মুফকনদয অঙ্গ-ংগঠন) নযনয়য 
দযনদয নঙ্গ একবি বারু্ুয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ 
 রীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবিএ সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ১৪৮ জন প্র াদ্দাভ 
দয নযনয়য ফায়েুন নায ভবজদ প্রেনক বায় বারু্ুয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরায়াে বদনয় শুরু য়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়ায দযফৃন্দ 
োনদয ধভুবফশ্বা  ভাভবয়ক বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

প্র াদ্দানভয একজন হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন কীবানফ ঐী ফাণী  একজন ফযবক্তয বনজস্ব বর্ন্তাবাফনায ভনধয 
ােুকয কযা প্রমনে ানয। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“বফজ্ঞানীযা ঐীফাণী োি নে ানযন, আয ভুনরহ্ ভউদ (যা.) এ বফলনয় একবি েফন্ধ বরন নছন। বেবন র্াযবি 
মুায় ফণুনা কনযনছন। েেভে, নফীগনণয জনয, মাযা উন্নবে কনযন এফং আধযাবিক উৎকল ু ভমুাদা রাব কনযন। 
বিেীয়ে, নফীগণ ফযবেনযনক মাযা জাগবেক দভমুাদা রাব কনয োনকন। আফায বফজ্ঞানীযা প্রম কর উদ্ভাফন কনয 
োনকন োয প্রকান প্রকানবি এক েকায  ঐীফাণী রানবয পরস্বরূ নয় োনক। প্রকর বফলনয়য ধাযণাভূ 
ঐীফাণী বননফ োনদয ভাননি উদয় য়। োযা জবির বফলয় বননয় বর্ন্তা কযনে োনকন এফং (এক মুা প্রয়) 
আল্লাহ্ োনদয ে েদুন কনযন।” 



 

 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আয ফনরন: 

“মযে ভীহ্ ভউদ (আ.) ফনরনছন প্রম, ভানঝ ভানঝ কানযা বনকি কুযআননয আয়াে ঐীফাণীরূন েকাবে য় 
এফং এিা আফযকীয় নয় প্রম োযা  ুফ ধাবভুক ফযবক্ত নফন; ফযং, এগুনরা অনযনদয বনকি েকাবে নে ানয 
প্রমন োযা ফুঝনে ানযন প্রম, আল্লাহ্ ো’রা ভানুনলয ানে অফযই ফাকযারা কনয োনকন। পনর, েীক্ষ্ম ফুবিম্পন্ন 
ভানুলজন এবি ফুনঝ বননে ক্ষভ ন প্রম, োযা মবদ ঐীফাণী প্রনে ানযন োনর অফযই নফীগণ ঐীফাণী রাব 
কনয োনকন এফং আল্লাহ্ ো’রা োনদয কানছ োাঁয ধভুীয় বফবধ-বফধান অফেীণু কনয োনকন।” 

হুমূয আকদা ফনরন প্রম, োয়ই এভন য় প্রম , প্রকান বফজ্ঞানী একবি বফলয় বনপ্রয় বর্ন্তায় ভগ্ন োনকন এফং ঠাৎ 
োনদয ভবিনে এ বননয় বাফনা আন মা োনদযনক োনদয বফলনয়য ভাধনন বননয় মায়, আয এবি এক েকায 
ঐীফাণী। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“আভযা বফশ্বা কবয প্রম ম ন প্রকান বফজ্ঞানী প্রকান বফলয় বননয় বর্ন্তায় ভগ্ন োনকন এফং প্রই ভযায ভাধান 
ভানফজাবেয জনয ভঙ্গরজনক য় ে ন ভান আল্লাহ্ ো’রা োনদয াাময কনযন, োনদয বনকি ভাধান েকাবে 
কনযন, আয এবি একেকায ঐীফাণী। এবি জাগবেক ভানুলজননয জনয। আধযাবিকোয নঙ্গ এয প্রকাননা ম্পক ু
প্রনই এফং েকৃবেয বদক প্রেনক এবি জাগবেক। আধযাবিক একবি প্রক্ষত্র যনয়নছ এফং জাগবেক প্রক্ষত্র যনয়নছ। 
প্রম ানন ভান আল্লাহ্ ো’রা আধযাবিক জগনে ঐীফাণী িাযা ে েদুন কনযন প্র ানন াবেুফ জগনে বনেুয-
নেুন উদ্ভাফননয জনয ঐীফাণী িাযা আল্লাহ্ ো’রা ে েদুন কনয োনকন।” 

অয একজন  ানদভ হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন বেবন  ানদভ োকাকারীন কীবানফ আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয 
প্রফা কনযনছন।  

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“আবভ জাবননা আবভ প্রকাননাবানফ [মোমে] প্রফা কযনে প্রনযবছরাভ বকনা। আভানদয ঊর্ধ্ুেন ময়ীভ ফা ভুন্তানমভ 
বনবফুননল আভানদয মা কযনে ফরনেন ো অনুমায়ী কাজ কযোভ। যাফয়ায প্রভাকাভী ভজবরন আবভ ময়ীভ, 
ভুন্তাবজভ আেপার  নানমভ বননফ এফং জােীয় মুানয় প্রভাোভীভ বননফ কাজ কনযবছ। ুেযাং, আভানদয 
ঊর্ধ্ুেন প্রমবানফ বননদুনা বদনেন আভযা প্রবানফই কাজ কযোভ এফং জাভা’প্রেয উন্নবেকনে আভযা আভানদয াধয 
অনুমায়ী বযকেনা েণয়ন কযোভ। ুেযাং, এবানফ আবভ কাজ কনযবছ। এয ফাইনয, আবভ জাবননা ভূরযফান প্রকান 



 

প্রফা েদান কযনে আবভ ক্ষভ নয়বছ বকনা। মাপ্রাক, আভায নক্ষ মেিুকু ম্ভফ বছর আবভ কনযবছ। ুেযাং, 
আনায উবর্ে ৎ উনদ্দয বননয় প্রর্ষ্টা কনয মায়া এফং ভজবরনয জনয প্র াদােদত্ত াভনেুযয নফুাচ্চিুকু 
ফযফানযয প্রর্ষ্টা কযা। াাাব, আবন াাঁর্ য়াক্ত নাভাম আদানয়য প্রক্ষনত্র বনয়বভে নে প্রর্ষ্টা করুন এফং ভান 
আল্লাহ্ ো’রায বনকি প্রদায়া করুন প্রমন বেবন আনানক নফুাত্তভ উানয় প্রফা কযায প্রেৌবপক েদান কনযন। 
ুেযাং, আল্লাহ্য াাময মার্না করুন এফং বফত্র ভননাফানা বননয় প্রফা করুন। এবি ফযকে ফনয় আননফ।” 

 

অয একজন  ানদভ হুমূয আকদানক আয েশ্ন কনযন ইরানভয রূ্ড়ান্ত বফজয় অজুনন একজন ফযবক্ত কী বূবভকা 
ারন কযনে ানযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“ইরানভয বফজনয়য জনয ফুেেভ আনানক প্রম কাজবি কযনে নফ ো নরা এয জনয প্রদায়া। দদবনক াাঁর্ য়াক্ত 
নাভাম বনয়বভে আদায় করুন এফং এনে আল্লায বনকি প্রদায়া করুন। নপর নাভাম আদায় করুন এফং প্রফ 
নাভানম প্রদায়া করুন প্রমন ভান আল্লাহ্ ো’রা আভানদযনক ইরানভয বফজয় প্রদ ায প্রেৌবপক দান কনযন এফং 
আভানদযনক এয অংীদায কনযন। উক্ত উনদ্দযয অজুননয জনয আনায জ্ঞান ফৃবিয প্রর্ষ্টা কযনে নফ। ধভুীয় জ্ঞান 
ফৃবিয ফুেধান উায় নরা বফত্র কুযআন বেরায়াে কযা এফং অধযয়ন কযা। ফেুভান মুনগ আনায ভীহ্ 
ভউদ (আ.) এয ফইভূ ড়া উবর্ে প্রম ানন বফত্র কুযআন  াদীনয েপীয বফদযভান।” 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আয ফনরন: 

“ধভুীয় জ্ঞান অজুননয াাাব আনানক বনবিে কযনে নফ প্রম আবন এনফয উয আভর কযনছন এফং 
বননজয জীফননক প্রই আদন ু বযর্াবরে কযনছন। আনায কানজ ইরাভী বক্ষায েবেপরন য়া উবর্ে। 
আভানদয কোয়  কানজ এক য়া উবর্ে। আভানদয অননযয বনকি ফােুা প্রৌঁছাননা উবর্ে। ম ন ভানুল প্রদ নফ 
আভানদয কো  কাজ এক, োযা আভানদয কো শুননফ এফং আল্লাহ্ ো’রা আভানদয প্রর্ষ্টায় ফযকে েদান 
কযনফন। ুেযাং ভানুনলয বনকি ইরানভয ফােুা প্রৌঁনছ প্রদয়া আভানদয দাবয়ত্ব, েনফ ো গ্রণ কযায বদনক 
ভানুলনক অগ্রয কযা আল্লাহ্য ানে।  আভানদয উবর্ে প্রদায়া, জ্ঞান অজুন, প্র অনুানয জীফনমান, েফরীনগয 
ভাধযনভ ফােুা প্রৌঁছাননায ভাধযনভ আভানদয দাবয়ত্ব ারন কনয মায়া।” 

অয একজন  ানদভ হুমূয আকদানয বনকি যাভু র্ান কীবানফ বননজনক াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযনভয 
ক্ষবেভূ প্রেপ্রক যক্ষা কযা মায়। 



 

 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“ভন্দ বফলয়ফস্তু প্রদ ানক এবড়নয় র্রা এফং প্রকফর বানরা বফলয়ফস্তু গ্রণ কযা জনয আনায অফযই েবেজ্ঞাফি  
দৃঢ়ংকে োকনে নফ। াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযনভ বানরা বফলয়ফস্তু যনয়নছ। আনায উবর্ে প্রকফর প্রফ প্রদ া 
এফং  াযা প্রমনকান বকছুনকই বযায কযা। াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযভপ্রক বানরা প্রক্ষনত্র ফযফানযয ুনমাগ যনয়নছ 
এফং আনায প্রই বার কানজ এবিনক ফযফায কযা উবর্ে।” 

হুমূয আকদা ফনরন প্রম আভদী মুফকনদয উবর্ে াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযভ ফযফায কনয ইরানভয াবন্তয ফােুা 
ছবড়নয় প্রদয়া এফং এয বফরুনি উত্থাবে অববনমাগ  ণ্ডন কযা। আয, হুমূয আকদা ফনরন প্রম, ো কযায জনয 
মুফকনদয জ্ঞান ফৃবি কযা  ুফই দযকায প্রমন োযা বঠকবানফ আবত্তয উত্তয বদনে ানয। 

হুমূয আকদা আয ফনরন প্রম াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযনভয ক্ষবেভূ এড়াননায জনয আল্লাহ্  ো’রায ক্ষভা রাব 
এফং প্রদায়া প্রমভন ইনিগপানযয ভাধযনভ োাঁয ুযক্ষা োেুনা কযা উবর্ে।  

বার  ভনন্দয ােুকয কযায নর্েন েনর্ষ্টায বফলনয় মুফকনদয যাভু েদান কযনে বগনয় মযে বভমুা ভরূয 
আভদ (আই.) ফনরন: 

“আনানদয উবর্ে এভন বভবডয়া ফা েেয গ্রণ কযা মা আনায জ্ঞান ফৃবিনে াাময কযনফ বকংফা প্রই েনেযয 
উৎ মা আনানক বানরা কানজয বদনক ধাবফে  কযানফ। আনানদয আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয নয়ফাইি 
বববজি কযা উবর্ে এফং প্রদ ুন প্র ান প্রেনক কী কী ব নে ানযন। ুেযাং এবি আনানদয ভানবকোয য 
বনবুয কনয। ভান আল্লাহ্ ো’রা আভানদযনক ফনর বদনয়নছন য়োনী বফলয়গুনরা কী কী এফং কীবানফ আভযা 
আল্লায বনকিফেুী নে াবয। অেএফ আনানদযনকই বনধুাযণ কযনে নফ আনাযা য়োননয ে অনুযণ 
কযনে ছন্দ কযনফন নাবক ভান আল্লায ে। ভান আল্লাহ্ ো’রা আনানদয ক্ষভ ভবিে বদনয়নছন। ুেযাং 
আনানদয ফুবি কানজ রাবগনয় আনানদয উবর্ে মোে ুবিান্ত গ্রণ কযা।” 

একজন অংগ্রণকাযী বো হুমূয আকদানক ন্তাননয উত্তভ রারনারননয উয েশ্ন কনযন প্রমন র্াযানয 
ভানজয েবাফ নে ন্তাননযা চ্চবযনত্রয অবধকাযী নে ানয। 



 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“বোভাোনক বননজনদয উদাযণ ন্তাননয াভনন উস্থান কযনে নফ। উত্তভ রারন-ারন নরা প্রবি ম ন 
বো দদবনক াাঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কনয এফং োয স্ত্রী, ন্তাননদয ো কযনে ফনর এফং বফত্র কুযআন 
বেরায়াে কযায উনদ েদান কনয। এবি নরা ম ন বো দনবেকবানফ উত্তভ য় এফং োয স্ত্রী, ন্তাননদয 
উত্তভ দনবেক গুণাফবর অজুননয উনদ েদান কনয। এবি নরা ম ন বো ন্তাননদয নঙ্গ প্রম বযনফন আভযা 
ফফা কযবছ ো অনুমায়ী ফনু্ধনত্বয ম্পক ুকনয েুনর, োনদয নঙ্গ কর বকছু প্রয়ায কনয এফং োনদয ভনধয 
আিবফশ্বা গনড় প্রদয় ঘনযয ফাইনযয কর বকছু প্রয়ায কযায। একজন বোয অফযই দধম ুধাযণ কযা উবর্ে প্রমন 
বেবন োয ন্তাননদয কো শুননে ানযন, োনদয বফলয়াফবর বননয় োনদয নঙ্গ কো ফরনে ানযন এফং মবদ োনদয 
প্রকাননা িন্দ্ব োনক ো দূয কযনে ানযন। ুেযাং এবানফ আবন আনায ন্তাননদয উত্তভ দনবেক গুণাফবরয 
েবক্ষণ েদান কযনে ানযন।” 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আয ফনরন: 

“আবন মবদ আনায ন্তাননদয অফনরা কনযন এফং প্রকফর আনায কাজ বননয় নড় োনকন, প্রকফর অে ু
উাজুননয েনর্ষ্টায় োনকন, মবদ প্রকফর ঋণ বননয় দুবিন্তাগ্রস্থ োনকন, স্ত্রীনক কাজ কযনে এফং অে ুউাজুন কযনে 
প্রজায কনযন প্রমন ফাড়ী প্রকনা মায় ে ন আনায ন্তাননযা সু্কর প্রেনক আনফ, বিজ প্রেনক  াফায বননয়  ানফ এফং 
বাফনফ োনদয বো-ভাো প্রকউই োনদয বননয় বানফ না। োযা বাফনফ োনদয বো-ভাো োনদয ইফাদে ম্পনক ু
উদাীন এফং োযা ক নই আনানদয ইফাদে কযনে প্রদ বন। ম ন োযা প্রদ নফ োনদয বো-ভাো অে ুউাজুন 
বননয় ফযি, োযা ভনন কযনফ এইবানফ ৃবেফী কাজ কপ্রয, ভাজ এইযকভ এফং োযা এভন কযনফ। ুেযাং এই 
নরা র্যানরঞ্জ মায আভযা মু্ম ীন।” 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আয ফনরন: 

“আবন মবদ বিভা প্রদভূন এন োনকন আনানক অফযই ন্তাননদয বানরায বদনক বনবফড় ভননানমাগ বদনে 
নফ। আনায ন্তাননয নঙ্গ ফুন এফং আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয প্রকাননা অনুষ্ঠান োকনর আনায ন্তাননক 
আনায নঙ্গ প্র ানন বননয় র্রুন। ছুবিয বদনন আনায ন্তাননক ভয় বদনে নফ „ আনানক কনঠায েনর্ষ্টা 
কযনে নফ। প্রমভন আবন অেু উাজুননয জনয কনঠায বযশ্রভ কনযন, প্রেভবন ন্তাননয উত্তভ েযবফয়নেয জনয 
আনায কাজ কযা উবর্ে। ম ন আবন কনঠায বযশ্রভ কযনফন এফং প্রদায়া কযনফন, আল্লাহ্ ো’রা আনানক 
াাময কযনফন।” 


