
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১১ প্রভ ২০২২ 

মুক্তযাজ্যেয ওাকজ্প নও প্রভজ্জ্েয াজ্ে অনুবিত বা ভানবক স্বাস্থ্ে ভো মাযা 
বুগজ্ে তাজ্েয াজ্ োাঁড়াজ্নায গুরুত্ব ম্পজ্কে কো ফরজ্রন আভেীা ভুবরভ 

যাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান  

 

‚ভানবক ভোভূ অনোনে অুস্থ্তায ভতই অুস্থ্তা, আয তাই এ ভোগুজ্রা বিকবাজ্ফ বনর্ে এফং 
বিবকৎা কযাজ্না উবিত। এ ধযজ্নয ভোয েবত কাজ্যা বফদ্রু কযা উবিত ন বকংফা ারকাবাজ্ফ প্রনওা 

উবিত ন।‛ – মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) 

৮ প্রভ ২০২২, আভেীা ভুবরভ যাভা ’ত মুক্তযাজ্যেয  ওাকজ্প নও স্কীজ্ভ অন্তবুেক্ত ১২ প্রেজ্ক ১৫ ফেয ফী 
প্রভজ্জ্েয াজ্ে এক বািুোর (অনরাইন) আনুিাবনক বা বভবরত ন আভেীা ভুবরভ যাভা ’প্রতয বফশ্ব-েধান ও 
ঞ্চভ খরীপাতুর ভীহ্ মযত বভমো ভরূয আভে (আই.)। 

হুমূয আকো বিরজ্পাজ্ডেয ইরাভাফাজ্ে এভবিএ ইন্টাযনোনার সু্টবডও প্রেজ্ক এ বায বাবতত্ব কজ্যন, আয 
ওাকজ্প নও েোফৃন্দ রন্ডজ্নয ফাতুর পুতুহ্ ভবযে প্রেজ্ক বা ভজ্ফত ন। 

বফত্র কুযআন বতরাওাত বেজ্ শুরু ওা বকেু আনুিাবনকতায য অংগ্রর্কাযীগর্ তাজ্েয ধভেবফশ্বা ও 
ভাভবক বফলাফবর ম্পজ্কে বফববন্ন বফলপ্র হুমূয আকোজ্য বনকি েশ্ন কযায ুজ্মাগ রাব কজ্যন। 

একযন ওাকজ্প নও প্রভজ্ হুমূয আকোজ্ক েশ্ন কজ্যন মাযা বযাফ বনজ্ উা কজ্য তাজ্েযজ্ক তায উত্তয 
কীবাজ্ফ েোন কযা উবিত। 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚তুবভ মবে েৃঢ় েবতজ্ঞ োজ্কা, তুবভ মবে প্রতাভায বফশ্বাজ্ ফবরি ও েৃঢ় োজ্কা, তাজ্র অনেযা কী ফরজ্রা এজ্ত প্রতাভায 
বফিবরত ওা উবিত ন। এবি আল্লাহ্ তা’রায বনজ্েে প্রম, একযন (ভুবরভ) নাযীয বযাফ বযধান কযা উবিত। “ 



 

ুতযাং, মবে ভানুলযন আভাজ্েয বনজ্ উা কজ্য তাজ্র (তাজ্েয) জ্যাা কজ্যা না। তাজ্েযজ্ক ফজ্রা প্রম, এবি 
আভায ফেবক্তগত েন্দ, আভায ফেবক্তগত েৃবিববি এফং আবভ মা েন্দ কবয তা কযায অবধকায আভায যজ্জ্ে। 
[তাজ্েযজ্ক যানাও প্রম,] এবি আভায ফেবক্তগত েন্দ এফং আভায ধভেী বক্ষা, যীজ্তয আজ্ে এফং বফত্র 
কুযআজ্ন আল্লাহ্ তা’রায বনজ্েেনায কাযজ্র্ আবভ এবি কযবে। ুতযাং তুবভ মবে েৃঢ় েবতজ্ঞ ও এফং ফবরি আভেী 
ভুরভান ও তাজ্র ভানুল কী ফরজ্রা এ বনজ্ কখজ্নাই তুবভ উবিগ্ন জ্ফ না। এোড়া, তুবভ তাজ্েয ফরজ্ত াজ্যা প্রম, 
তাযা প্রম কর কাজ্য বরি  তা তাজ্েয েৃবিজ্ত ননবতক জ্রও প্রতাভায ধভেী বক্ষায বনবযজ্খ তা অননবতক। এফং, 
তাই মবে তুবভ তাজ্েয এভন অবোভূজ্ আবত্ত না কজ্যা, তজ্ফ প্রতাভায বযাফ বযধাজ্ন আবত্ত কযায তাযা প্রক?‛ 

 

একযন ফাবরকা হুমূয আকোজ্ক েশ্ন কজ্যন মবে আভেী ভুরভানযা আধোবিক ও ননবতক বফপ্লফ আনজ্ন তাজ্েয 
োবত্বভূ ারজ্ন ফেেে  মা েবতিা কযজ্ত েবতশ্রুত ভীহ্ ভওউে (আ.) এজ্বেজ্রন তাজ্র কী জ্ফ। 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚অফেই মবে আভযা আভাজ্েয োবত্বভূ ারন না কবয তাজ্র ভী ভওউে (আ.) ফজ্রজ্েন প্রম, আল্লাহ্ তা’রা 
ভীহ্ ভওউে (আ.) এয জ্ি কৃত তাাঁয অিীকায ূযর্ কযজ্ত অনে ভানুলজ্েয বনজ্ আজ্ফন। প্রকর ভানুজ্লযাও 
অফেই আভেী ভুরভান জ্ফন এফং তাযা ভীহ্ ভওউে (আ.)-এয ওয বফশ্বা আনন কযজ্ফন প্রমন তাযা তাাঁয 
কাযজ্ক াভজ্ন এবগজ্ বনজ্ত াজ্যন। ুতযাং, ভীহ্ ভওউে (আ.)-এয উজ্েে ূযজ্র্ আভযা মবে আভাজ্েয োবত্ব 
ারন না কবয তখন আল্লাহ্ তা’রা তা অনেজ্েয বেজ্ কবযজ্ বনজ্ফন। আবিকা এভন অজ্নক আভেী ভুরভান 
যজ্জ্েন মাযা আন্তবযক ও ধাবভেক। তাযা তাজ্েয োবত্বভূ ফুজ্েন। তাযা ভানুজ্লয বনকি েিায কজ্যন এফং তাজ্েয 
ভাধেজ্ভ অনেযা ফআত গ্রর্ কযজ্েন। একইবাজ্ফ, ইউজ্যাজ্, বফববন্ন িীুজ্ে, ইজ্ন্দাজ্নবা, েূযফতেী োজ্িে এফং 
অনে প্রেভূজ্ও এভন ভানুলযন যজ্জ্েন। ুতযাং, াধাযর্বাজ্ফ এবি প্রকফর াবকস্তান ও বাযজ্তয অবধফাীজ্েয 
কায ন।” 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) আযও ফজ্রন: 

‚ভানফী মযত ভুাম্মে (া.) ভগ্র বফজ্শ্বয যনে এজ্বেজ্রন এফং তাই তাাঁয ভীহ্ (আ.)-ও কর ভানুজ্লয যনে 
এজ্জ্েন। বফজ্শ্বয কজ্রয বনকি আভাজ্েয ইরাজ্ভয ফার্ী প্রৌঁোজ্ত জ্ফ। ভগ্র ভানফযাবতজ্ক ভানফী মযত 
ভুাম্মে (া.)-এয তাকাতজ্র আনায যনে আভাজ্েয অফেই প্রিিা কযজ্ত জ্ফ এফং আভাজ্েয অফেই আল্লাহ্ 
তা’রায একত্বফাজ্েয গাভ কর ভানুল ও যাবতভূজ্য বনকি প্রৌঁোজ্ত জ্ফ। ুতযাং এবিই আভাজ্েয কভেমজ্ঞ।‛ 



 

 

হুমুয আকো উজ্ল্লখ কজ্যন প্রম, আল্লাহ্ তা’রা ভীহ্ ভওউে (আ.)-প্রক াবিজ্জ্েন প্রমন ভানুল আল্লাহ্ তা’রা এফং 
তাাঁয ৃবিয েবত তাজ্েয োবত্ব-কতেফেভূ ারন কযজ্ত াজ্য। মবে ফতেভান আভেী ভুরভানযা যাগবতকতা 
আচ্ছন্ন জ্ জ্ড় এফং তাজ্েয বফশ্বাজ্য েবত তাজ্েয োবত্বভূজ্ক বুজ্র মা তাজ্র আল্লাহ্ তা’রা অনেজ্েযজ্ক 
োাঁড় কযাজ্ফন মাযা এই উজ্েে ূযর্ কযজ্ফ। 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚আল্লাহ্ তা’রা ফজ্রজ্েন [ভীহ্ ভওউে (আ.)-এয উয এক ইরাজ্ভ] প্রম, ‘আবভ প্রতাভায েিাযজ্ক ৃবেফীয োজ্ন্ত 
োজ্ন্ত প্রৌঁজ্ে বেফ’ এফং আল্লাহ্ তা’রা তাাঁয কো ূযর্ কযজ্েন। বতবন আভাজ্েয ূফে ধাযর্া ফেবতজ্যজ্কই এভন 
ভানুলজ্েয োাঁড় কযাজ্চ্ছন মাযা াভজ্ন আজ্ে এফং েিাযজ্ক এবগজ্ বনজ্ মাজ্চ্ছ। ুতযাং, আভযা মবে অনেজ্েয 
বনকি আভেীা ভুবরভ যাভা’প্রতয গাভ প্রৌঁোজ্নায কাজ্য, আল্লাহ্ তা’রায কাজ্য অংগ্রর্ কবয তাজ্র আভায 
তাাঁয আীজ্ল ফযকতভবিত জ্ফা। আভযা মবে আভাজ্েয বুবভকা যাখজ্ত ফেেে ই তাজ্র আল্লাহ্ তা’রা অফেই 
বনবিত কযজ্ফন প্রমন তাাঁয কায অনেজ্েয িাযা ূযর্ ।‛  

কীবাজ্ফ প্রভজ্জ্েয তাজ্েয বকজ্ায ফজ্ েকৃত ইরাজ্ভয ফার্ী েিায কযা উবিত - এ ম্পবকেত একবি েশ্ন কযা 
। 

উত্তয েোন কযজ্ত বগজ্ মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚প্রতাভাজ্ক ননবতকতায জ্ফোচ্চ ভান েেেন কযজ্ত জ্ফ। প্রতাভায ধজ্ভেয প্রৌন্দমে বনজ্ প্রতাভায ফনু্ধজ্েয জ্ি 
আজ্রািনা কজ্যা। অনেজ্েয এবি ফরা বিক ন প্রম, তাজ্েয ভুরভান ওা উবিত- এবাজ্ফ প্রকউ ভুরভান জ্ফ না। 
ফযং, এজ্ত ভানুল বফকু্ষদ্ধ এফং উজ্ত্তবযত জ্ জ্ড়। ুতযাং, এয বযফজ্তে প্রতাভাজ্ক ননবতকতায জ্ফোচ্চ ভান েেেন 
কযজ্ত জ্ফ, ফনু্ধজ্েয জ্ি বাজ্রা আিযর্ কজ্যা, বক্ষজ্েয জ্ি ুন্দয ফেফায কজ্যা এফং ড়াজ্ানা উৎকলে 
অযেজ্নয প্রিিা কজ্যা। এবাজ্ফ সু্কজ্র  তুবভ বাজ্রা ফজ্র গর্ে জ্ফ। তখন বক্ষক ও বক্ষােেীযা প্রতাভায বফলজ্ যানজ্ত 
িাইজ্ফ এফং প্র ভজ্ তুবভ তাজ্েযজ্ক ফরজ্ত াজ্যা। ভাজ্েভজ্ধে তুবভ সু্কর ভাজ্ফজ্ ইরাভ বনজ্ কো ফরায ুজ্মাগ 
প্রজ্ত াজ্যা বকংফা প্রতাভায বনজ্যয ম্পজ্কে কোয ফরজ্ত ফরজ্রও তুবভ এ ুজ্মাগ প্রজ্ত াজ্যা। এভন বযবস্থ্বতজ্ত, 
অজ্নক প্রেজ্র-প্রভজ্ ইরাজ্ভয বক্ষা তুজ্র ধজ্য, উজ্ল্লখ কজ্য তাযা ভুবরভ, আভেী ভুবরভ এফং আভেী ভুবরভ 
বজ্জ্ফ তাজ্েয উজ্েেভূ তাযা ফর্েনা কজ্য। ুতযাং, এবি অনেজ্েয বনকি আভাজ্েয ফার্ী প্রৌঁোজ্নায িায ক্রভান্বজ্ 
উনু্মক্ত কজ্য। আল্লাহ্ মাজ্ক িান তায হৃে [ইরাজ্ভয বেজ্ক] খুজ্র প্রেন, বতবন এবি কযজ্ফন। আভযা কাউজ্ক প্রযায 



 

কজ্য ভুরভান কযজ্ত াবযনা। ফযং, আভযা মা কযজ্ত াবয তা র আভাজ্েয যীফনমাজ্ন ইরাজ্ভয বক্ষাজ্ক 
েকা কযা এফং মখন আভযা ননবতকতায উত্তভ েৃবিান্ত েেেন কযজ্ফা, তখন ভানুলযন বনজ্যযাই আভাজ্েয েবত 
আকবলেত জ্ফ।‛ 

অয এক অংগ্রর্কাযী হুমূয আকোজ্ক বফলণ্ণতায ভজ্তা ভানবক অুস্থ্তা আক্রান্ত বশুজ্েয যনে যাভজ্েয 
অনুজ্যাধ কজ্যন। 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚েেভত, প্রতাভাজ্ক [তাজ্েয ভানবক ভোয] অন্তবনেবত কাযর্ অনুন্ধান কযজ্ত জ্ফ। মাযা এ ভো বুগজ্ে 
তাজ্েয আিী-স্বযজ্নয উবিত জ্ফ তাজ্েযজ্ক ভজ্নাজ্যাগ বফজ্লজ্জ্ঞয কাজ্ে বনজ্ মাওা, তাজ্েয বাজ্রাবাজ্ফ 
বিবকৎায ফেফস্থ্া কযা এফং তাজ্েয কি েূযীকযজ্র্ জ্ফোচ্চ েজ্িিা গ্রর্ কযা।‛ 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) আযও ফজ্রন: 

‚উযন্তু, রক্ষে কজ্যা বেজ্নয প্রকান ভজ্ তাজ্েয কি তীব্র । মবে এবি কার ১০িা ফা ১১িায বেজ্ক  তাজ্র 
তাজ্েয উবিত এ ভজ্ বফশুদ্ধ ফাতা গ্রজ্র্য যনে ফাইজ্য ািাঁজ্ত মাওা। বিতীত, তাজ্েয উবিত আল্লাহ্ তা’রায 
বনকি প্রোা কযা এফং তাজ্েয ইচ্ছাবক্ত ও ংকল্প েৃঢ় কযা। এ ভো প্রেজ্ক বযত্রাজ্র্য যনে তাজ্েয আল্লাহ্ 
তা’রায বনকি প্রোা কযা উবিত। ুতযাং, বিবকৎাও গ্রর্ কযজ্ত জ্ফ আয প্রোাও কযজ্ত জ্ফ। “ বফলণ্ণতায 
ভজ্তা ভানবক ভোভূ অনোনে অুস্থ্তায ভজ্তাই অুস্থ্তা, আয তাই এ ভোগুজ্রা বিকবাজ্ফ বনর্ে এফং 
বিবকৎা কযাজ্না উবিত। এ ধযজ্নয ভোয েবত কাজ্যা বফদ্রু কযা উবিত ন বকংফা ারকাবাজ্ফ প্রনা উবিত 
ন। আল্লাহ্ তা’রায বনকি ক্ষভা োেেনা কজ্যা এফং াাঁি ওাক্ত নাভাম আো কজ্যা। তাজ্র, আল্লাহ্ একর ভো 
েূযীবূত কজ্য বেজ্ফন।‛ 

অয এক ফাবরকা হুমূয আকোজ্য বনকি িান কীবাজ্ফ বনজ্যজ্ক াভাবযক প্রমাগাজ্মাগ ভাধেজ্ভয প্রনবতফািক ফেফায 
প্রেজ্ক ফাাঁিাজ্না মা। 

হুমুয আকো তাজ্ক বযজ্জ্ঞ কজ্যন বতবন াভাবযক প্রমাগাজ্মাগ ভাধেজ্ভয প্রনবতফািক ও ইবতফািক ফেফাজ্যয 
বেকগুজ্রা ম্পজ্কে আফগত বকনা। বতবন অফগত আজ্েন ফজ্র উত্তয েোন কজ্যন। 

মযত বভমো ভরূয আভে (আই.) ফজ্রন: 

‚তুবভ মবে াভাবযক প্রমাগাজ্মাগ ভাধেজ্ভয প্রনবতফািক ফেফায ম্পজ্কে অফগত োজ্কা তাজ্র প্রতাভায উবিত উক্তবাজ্ফ 
ফেফায এবড়জ্ িরা। এবি েজ্রাবজ্নয বফল। একযন ভানুল জ্যই েরুব্ধ । পজ্র তাযা একবি বরংজ্ক েজ্ফ 
কজ্য এফং তাযা আগ্রী জ্ জ্ড়। তাযয তাযা আজ্যকবি বরংজ্ক েজ্ফ কজ্য, এযয আজ্যকবি এফং এযয 
আফায আজ্যকবিজ্ত। ফেফাযকাযীযা তাজ্েয উয প্রনবতফািক েবাফ ম্পজ্কে বাজ্ফ না। ুতযাং, প্রাার বভবডা 
তুবভ মবে এভন বকেু েেভফায প্রেজ্খা মা প্রতাভায ফা অনেজ্েয উয প্রনবতফািক েবাফ প্রপরায ম্ভাফনা যাজ্খ 
ততক্ষর্াৎ প্রবি ফন্ধ কজ্য োও। এয বযফজ্তে, এভন াইিভূজ্ মাও মা প্রতাভায জ্ঞান ফৃবদ্ধ কযজ্ফ। উোযর্স্বরূ, 
নফজ্ঞাবনক ফা বক্ষর্ী প্রোগ্রাভ ও তেেবিত্রভূ প্রেজ্খা এফং বফজ্ঞানী, বক্ষাবফেজ্েয েফন্ধভূ জ্ড়া। ক্ষবতকয 
ওজ্ফাইি ও কনজ্িন্ট প্রেখায বযফজ্তে আভেীা ভুবরভ যাভা’প্রতয ওজ্ফাইিভূও বববযি কজ্যা। এবি 
প্রতাভায ইচ্ছাবক্ত ও ংকজ্ল্পয উয বনবেয কযজ্ফ এফং কীবাজ্ফ তুবভ বনজ্যজ্ক যক্ষা কযা ও ফাাঁিাজ্নায ইচ্ছা প্রালর্ 
কজ্যা।‛ 


