
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২১ প্রভ ২০২২ 

আভদীা ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুার (অনরাইন) বা বভবরে 
ওায ম্মান রাব কযনরা মুক্তযানজেয ওাকনপ নও রাজনা দোফৃন্দ  

  

‚প্রোভযা প্রকর ভানুল মাযা এক (ননবেক) বফপ্লফ ঘটানফ।‛ – মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 

১৫ প্রভ ২০২২, আভদীা ভুবরভ জাভা ’ে মুক্তযানজেয  ওাকনপ নও স্কীনভ অন্তবুুক্ত ১৫ ফছনযয ঊনবুয নাযী 
দোনদয ানে এক বারু্ুার (অনরাইন) আনুষ্ঠাবনক বা বভবরে ন আভদীা ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও 
ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বটরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবটএ ইন্টাযনোনার সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
ওাকনপ নও দোফৃন্দ রন্ডননয ফােুর পুেুহ্ ভবজনদ ভনফে ন। 

বফত্র কুযআন বেরাওাে বদন শুরু ওা বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য অংগ্রণকাযীগণ োনদয ধভুবফশ্বা ও 
ভাভবক বফলাফবর ম্পনক ুবফববন্ন বফলন হুমূয আকদানয বনকট েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

ওাকনপ নও রাজনা দোনদয একজন হুমূয আকদানক বজনজ্ঞ কনযন বেবন প্রকভন প্রফাধ কনযন মখন বেবন 
বফববন্ন ভানফন আভদীনদযনক অবে আননন্দ োাঁয বদনক াে নাড়ানে প্রদনখন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন:  

‚মখন প্রোভযা খুব ও েখন আবভও একইবানফ খুব ন োবক এফং আবভও াে প্রননড় াড়া বদই! োই আবভ 
প্রোভায ভনো প্রই একই আনন্দনফাধ কবয মখন আবভ আন্তবযক ও বানরাফাাূণ ুআভদী ভুরভাননদযনক বননজয 
াভনন প্রদবখ মাযা বখরাপনেয েবে বফশ্বস্ত।‛ 

অয এক অংগ্রণকাযী উনেখ কনযন প্রম ভনয ানে বরঙ্গ-ম্পবকুে বফববন্ন ভানদনেয বযফেুন  এফং হুমূয 
আকদানক বজনজ্ঞ কনযন এ বফলন ইরাভী দৃবিববঙ্গ কী। 



 

 
মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.) উনেখ কনযনছন প্রম, ুরুলনদয প্রফবূলা ুরুলনদয ভনো ওা উবর্ে এফং 
অনুরূবানফ নাযীনদয, আয প্রল মুনগয একবট বনদুন এই প্রম নাযী ও ুরুনলয প্রফবূলায ােুকে দূযীবূে ন 
মানফ এফং োনদয বর্ন্তা-বাফনা ও ইচ্ছাভূ ফদনর মানফ এফং ভানুলজন োনদয দাবত্বভূ ারন কযনফ না। 
ুেযাং আভযা প্রদখবছ প্রম, এই বফল ক্রনভই াধাযণ ন উঠনছ। আভযা এখন বরঙ্গ বযফেুননয েফণোও েেেক্ষ 
কযবছ “ মখন এভন ভ বফযাজ কনয এফং অননবেকো প্রছন মা েখন জগনে ইবেফার্ক ংস্কায াধননয জনে 
আোহ্ ো’রা োাঁয েেোবদি ংফাদফাক ও োাঁয বে ফেবক্ত প্রেযণ কনযন, আয এই উনেনেই এই মুনগ েবেশ্রুে 
ভীহ্ (আ.)-প্রক প্রেযণ কযা ননছ।‛ 

অয এক েনশ্নয বফলফস্তু বছর, বননজনদয মু্মনখ উত্তভ দৃিান্ত োকা ও প্রদাা রাব কযায যও প্রকন নফী এফং 
প্রনক ভানুনলয ফংধযনদয ভধে নে বকছু দে বঠক ে প্রেনক বফরু্েে । 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚েনেেনক োয বননজয কানজয জনে দাী। নূ (আ.)-এয প্রছনর োাঁয ওয বফশ্বা স্থান কনযবন, োই আোহ্ োনক 
াবস্ত বদনবছন এফং প্র ডুনফ প্রগনছ। ভানফী (া.) োাঁয প্রভননক ফনরবছনরন, ‘প্র পাবেভা! ভনন কনযা না প্রম নফীয 
প্রভন ওায কাযনণ েুবভ ক্ষভাোি নফ। ফযং, প্রোভায বননজয কাজ প্রোভানক ক্ষভা রানবয বদনক অগ্রয কযনফ।’ 
নফীগণ ও প্রনক ভানুনলযা অফেই োাঁনদয বননজয উদাযণ ভানুনলয াভনন উস্থান কনয োনকন, বকন্তু প্রকউ মবদ 
বননজয একগাঁন স্ববানফয কাযনণ োনদয উদাযণ অনুযণ না কনয এফং োনদয উদাযণ প্রেনক বক্ষা গ্রণ কযনে 
অম্মে  োনর আোহ্ ো’রা োনদয ানে প্রই অনুানয আর্যণ কযনফন। আোহ্ ো’রা রক্ষে কযনফন না প্র 
প্রনক ভানুনলয ন্তান বকনা। আোহ্ প্রকফর েনেেনকয বনজস্ব কভু প্রদনখ োনকন।‛ 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

‚এবট েকৃবেয বনভ প্রম, েুবভ মবদ ক্ষবেকয কাজ কনযা োনর েুবভ একজন ভন্দ ভানুনল বযণে নফ। েনফ, 
াধাযণবানফ এবট প্রদখা মা প্রম, মাযা প্রনক এফং মাযা বননজনদয ন্তাননদয জনে প্রদাা কনযন োযা নফী, ববেক, 
ানরহ্ ফা ীদ প্রাক, োযা মবদ প্রনক ন এফং োনদয ন্তাননদয জনে প্রদাা কনযন, এই কাযনণ আোহ্ ো’রায 
কানছ ঝুাঁনক প্রকাঁনদ প্রকাঁনদ প্রদাা কনযন োনর াধাযণে োনদয ফংধযযা বানরা । েনফ, খাযা ওায বকছু 
উদাযণও যননছ।‛ 



 

 
এক ওাকনপ নও দো হুমূয আকদানক বজনজ্ঞ কনযন ধভুী বফশ্বানয প্রক্ষনত্র কীবানফ আভদী প্রভনযা দৃঢ় 
োকনে ানয মখন ফেুভানন বফদেভান ‘কোনের কারর্ায’ (ের্বরে ধাযণায বফযীনে প্রকউ বননজয বফশ্বা েকা 
কযনর বেযস্কানযয ংসৃ্কবে) ভানুলনক বনজ ধভুবফশ্বানয অববফোবক্ত েকান বিধাগ্রস্ত কযনে ানয।   

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) উত্তনয ফনরন:  

‚প্রোভযা প্রকর ভানুল মাযা ভানজ ইবেফার্ক বযফেুন এফং (ননবেক) বফপ্লফ ঘটানফ। ফেুভানন ওানকপানে 
নওপ্রদয ংখো এে প্রফব প্রম, ইবেভনধেই প্রোভানদয ভাধেনভ ভানজ বেেকানযয ইবেফার্ক বযফেুন াবধে ওা 
উবর্ে। ুেযাং, অনেনদয র্ান আভানদয েবাবফে ওা উবর্ে ন এফং প্রকফর অনুযনণয খাবেনয াম্প্রবেক 
েফণোনক অনুযণ কযা উবর্ে ন। “ ফেুভানন ভানুলজন ধভ ু প্রেনক দূনয নয প্রগনছ এফং োযা বফশ্বা বনন 
উা কনয োনক। এভনবক োযা নফীনদয বননও বফদ্রু কনয োনক। এই কাযনণ কনক ফছয ূনফ ুভানফী 
মযে ভুাম্মদ (া.)-প্রক বনন োযা কোবযকোর্ায ও কাটুুন ফাবননবছর, োাঁনক বনন উা কনযনছ এফং োাঁনক 
বনন ফানজ ভন্তফে কনযনছ। এভনবক এখননা অনননক যননছ মাযা কুযআননক অম্মান কযনছ। ুইনডনন, প্রডনভানক ু
এভন ফেবক্ত আনছ প্রম বফত্র কুযআন ও ইরাভনক বফদ্রু কযনছ এফং ফ্রানে ইরানভয বফরুনে বননলধাজ্ঞা বফদেভান। 
এভন আনযা প্রদ যননছ প্রমখানন ইরাভনক প্রনবেফার্ক দৃবিনে প্রদখা । আযও দুুঃখজনক নরা, ভুরভানযা এভন 
কাজ কনযনছ মা ইরানভয বফদ্রুনয কাযণ ননছ। কাযণ োনদয কভু কেক বুর যম্পযা িাযা েবাবফে, 
প্রমগনরানক ‘ধভ’ু বননফ বর্বিে কযা ননছ [বকন্তু ধনভুয মায প্রকাননা ম্পক ুপ্রনই।]‛  

মযে বভমুা ভরূয আভদ আযও ফনরন: 

‚ুেযাং, এভন বযবস্থবেনে আভদী ভুরভানযাই প্রই ভানুল, মাযা ভানফজাবেনক ইরানভয েকৃে বক্ষা ম্পনক ু
অফগে কযনে ানয, প্রমনেু আভযা ইরাভ ম্পনক ুবেেকায জ্ঞান যাবখ এফং আভযা মবদ জাগবেক জ্ঞানও যাবখ 
েনফ ভানুলজন আভানদয কো শুননফ। মখন েুবভ অনেনদয নঙ্গ কো ফরনফ, ভানুলজন এবট স্বীকায কযনফ প্রম. ‘এই 
ফেবক্ত ুববক্ষে এফং অজ্ঞ ন। এই ফেবক্ত নফজ্ঞানম্মেবানফ কো ফনর এফং বফলাফবরয উয নফজ্ঞাবনক ও 
দাুবনক দৃবিববঙ্গ যানখ এফং এয উয বববত্ত কনয মুবক্ত ও েভাণ উস্থান কনয।’ েখন োযা প্রোভানক বনন 
উা কযনফ না এফং বফলবটনক গরুত্ব কানয বননফ। বকছু একগাঁন ভানুল োকনফ মাযা বফদ্রু কযনফ বকন্তু 
াধাযণবানফ অনেযা কযনফ না, এভনবক মবদ োযা প্রোভানক এবড়নও মা। মবদ োযা প্রোভানক বনন উা কনয 



 

েখন োনদয ভধে প্রেনক অনেযা এবগন আনফ এফং ফরনফ, ‘অনেনক বনন উা কযা বঠক ন’ এফং ক্রভান্বন 
এভন ভানুলজন আনফ মাযা প্রোভায কো শুননফ। ুেযাং, আভানদয প্রদখনে নফ আভযা কেটা দৃঢ়েবেজ্ঞ এফং 
আভাযা আভানদয দাবত্ব ারনন কেটা একবনষ্ঠ, আয আভযা কখননাই বীে ফ না অেফা আভানদয কাজ ফন্ধ 
কযনফা না।‛ 

 
অয একজন  বজজ্ঞাা কনযন কীবানফ বনযাবভলনবাজী প্রবগাননদয ফুঝাননা প্রমনে ানয প্রম, ভাং খাওা খাযা ন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚আভযা ফুবঝ আোহ্ ো’রা ফনরনছন প্রম, আভানদয ভাং ও াকফবজ খাওায ভাধেনভ ুলভ খাদে গ্রণ কযা 
উবর্ে। প্রকউ মবদ ভাং খাওা ছন্দ না কনয, োনর োনক ভাং প্রখনে নফ না। প্রকউ মবদ ভনন কনয শুনক 
জফাই কযা বঠক ন োনর আভানদয শ্বা গ্রণ এফং াবন ান কযাও উবর্ে ন কাযণ আভানদয শ্বা গ্রণ ও 
াবন াননয ভও অননক জীফ ভৃেুেফযণ কনয। াকফবজ রাগাননায ভও প্রাকা-ভাকড় ভাযা মা। এবট [ভাং 
খাওা] মবদ অবফর্ায  োনর আভযা াকফবজও খাবচ্ছ। ুেযাং, েেেক্ষবানফ োণী প্রবাজন কযা অেফা 
নযাক্ষবানফ োণ যণ কযা, পরাপর একই। প্রম প্রকাননা প্রক্ষনত্রই আভযা োণ প্রকাঁনড় বনবচ্ছ।” 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

‚োনদযনক প্রোভায ফরা উবর্ে প্রম, ইরানভয বক্ষা বাযাভেূণু। এবট ফনর না প্রম, প্রোভায প্রকফর ভাং খাওা 
উবর্ে অেফা প্রকফর াকফবজ। প্রোভায দুবটই খাওা উবর্ে এফং ুলভ খাদে গ্রণ কযা উবর্ে। আয ুবিবফদগণও 
এই যাভইু বদন োনকন প্রম, ুলভ খাদে গ্রণ যীনযয র্াবদা ূযণ কনয। এছাড়া, এ ধযনণয ভেধাযা 
অংগ্রণকাযী ভানুনলয ংখো কে? ংখোগবযষ্ঠ প্রেবণ ভাং ও াকফবজ গ্রণ কযনছ। ভানুল বকছুই ছাড়নছ না! 
ুেযাং, আভানদয বেেকায অনেু কাউনকই এ বফলন ফুঝাননায েনাজন প্রনই। এ বনন বফেনক ুমাওায প্রকাননা 
দযকায প্রনই। অনোনে অননক বফলফস্তু যননছ মা বনন েুবভ আনরার্না কযনে ানযা এফং প্রছানটাখানটা বফলন 
বফেনকুয উনব ু বগন ইরানভয ের্ায কযনে ানযা। ভানুনলয কানছ ইরানভয ফাণী প্রৌঁনছ প্রদওায প্রক্ষনত্র এ 
বফলগনরা আভানদয জনে ফাাঁধা ওা উবর্ে ন। েুবভ োনদয ফরনে ানযা, োযা মবদ বনযাবভল প্রখনে র্া োযা ো 
প্রখনে ানয বকন্তু োনদয প্রখাদায বদনক অগ্রয নে নফ, োাঁয অবধকায েদান কযনে নফ এফং বফশ্বা ম্পনক ু 
জাননে নফ। োযা মখন ধভবুফশ্বা ম্পনক ুজাননফ এফং আোহ্ ো’রায অবধকায েদান কযনফ েখন প্রমকর 
ভানুলজন প্রকফর াম্প্রবেক েফণোয কাযনণ এধযননয ভেধাযা প্রমাগ বদনবছর, োযা প্রেনভ মানফ।‛ 


