
  

 

 

 

 

সর্ বোত্তম মনি্ 

আস-সোলোম ুআলোইকুম ওয়ো রোহমোতুল্লোনহ ওয়ো ্োরোকোতুহু। 

আউযু ন্ল্লোনহ নমি আশ-শোইতোনির রোজিম। 

ন্সনমল্লোনহর রোহমোনির রোনহম। 

আস-সোলোতু ওয়ো আস-সোলোমু 'আলো রোসুনলিো  

মুহোম্মোনিি সোনয়িিীল আউয়োনলিো ওয়োল আনিরীি। 

মোিোি ইয়ো রোসুল আল্লোহ,্ মোিোি ইয়ো সোিোনত আসহো্ী রোসুল আল্লোহ,্ 

মোিোি ইয়ো মোশোইনিিো, িোসু্তর, মোিোি ইয়ো শশইি আব্দলু্লোহ িোনিস্তোিী, 

শশইি মুহোম্মোি িোনযম আল-হোক্কোিী, মোিোি। 

তোনরকোতুিো শসোহ্োহ, ওয়োল িোইরু নি িোনময়োহ। 
   

   মোিুরেরো িীন্কোর িিি, ্ো াঁচোর িিি কোি করর। তোরো একটি ভোরলো চোকরী এ্ং 

  ভোরলো মনি্ শিো াঁরি শয তোর পোনরশ্রনমক চুনর করর্ িো, শিো াঁরি একটি নিজিত চোকরী। 

  অরিক িোয়িোয় এমি ্হু শলোক আরে যোরো শ্রনমকরির অনিকোর আত্মসোৎ করর।  

  ন্রশে করর শ্রনমরকরো যনি শ্আইিীভোর্ শিরশ থোরক এ্ংকোি করর তর্ তোরির  

  অনিকোর অস্বীকোর করো মোনলকরির িিি আরও সহি।  

 

   একিি শ্রনমক ৫-১০ মোস কোি করর আর মোনলক ্রল যোয় শ্তি পরর নির্, 

  পরর নির্, এ্ং শশে পয বন্ত তোরক তোর িিোযি পোওিো শিয়ো হয় িো। ওই শ্রনমরকর  

  অনভরযোি করোর মত শকোি িোয়িোও থোরক িো। শস অনভরযোি কররল সরকোর থোরক  

  শিশ শথরক শ্র করর শির্ আর শস সমসিোয় পড়র্। তোই যিি কোি কররত যোর্,  

  শিয়োল রোির্ মোনলক শযি সৎ হয়, ভোরলো হয়।  

 

   শক স্রচরয় ভোরলো মোনলক? আল্লোহ ্  জিোল্লো িোলোলুহু ।। আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। িিি 

  কোি কর। যিি শকউ আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। িিি কোি করর তিি নতনি পোনরশ্রনমক  

  নহরসর্ একটির ্িরল িশটি শিি, একটির ্িরল একশটি শিি, একটির ্িরল ৭০০ টি 

  পয বন্ত অথ্ো তোররচরয়ও শ্শী শিি। চল আমরো স্ কোি আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। িিি  

  কনর। নতনি আমোরির অনিকোর ্হুিুরে নির্ি।  

 

   শতোমরো যনি শ্আইিীভোর্ চোকরী কর তোহরল অরিক মোিুে শতোমোরির শিো াঁকো  



 

  

 

 

 

 

 

 

  শির্। শয়তোি হরে শসই িররের একিি মনি্। শস শতোমোরক নিরয় কোি করোর্  

  নকনু্ত শতোমোর অনিকোর শির্ িো। শস শতোমোরক নিরয় কোি কনররয়ই যোর্ এ্ং শশে  

  পয বন্ত এমি ক্ষনতরত শিলর্ শয তুনম পো াঁচ পয়সোও পোর্ িো। শতোমোর স্ শমহিত শূরেি  

  পয ব্ নসত হর্ এ্ং তো শকোি কোরিই আসর্ িো। উপরন্ত তো শতোমোর িিি আনিরোরত  

  ক্ষনতকর হর্।  

 

   এই িিিই আমোরির সতকব হরত হর্ শযি স্নকেু আল্লোহর জিোাঃিোাঃ। িিি  

  করো হয়। আমোরির আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। আরিশ পোলি কররত হর্ টিক শযভোর্ নতনি  

  চোি শসভোর্ শযি আমরো আমোরির িী্ি এ্ং আনিরোত িিি কররত পোনর। 

 

   অরিক হৃিয়হীি শলোক আরে এ্ং িোিরসর অিুসরেকোরী অরিক শলোকও  

  আরে। তোরো শয়তোরির কম বচোরী। তোরো শয়তোরির শিোলোরম পনরেত হরয়রে। আমোরির  

  হরত হর্ আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। শিোলোম, আল্লোহ ্র জিোাঃিোাঃ। ্োন্দো। যোরো উিোর অিুসরে  

  করর তোরো স্সময়ই লোরভর শভতর থোরক।  

 

   আল্লোহ ্  জিোাঃিোাঃ। আমোরির এই পরথ চলোর তোওনিক িোি করুি, ইিশোআল্লোহ ্।  

  আমরো শযি এস্ প্রতোরকরির, প্রতোরক মোনলকরির িপ্পরর িো পনড়। স্রচরয় সতি  

  এ্ং স্রচরয় নিজিত হরেি আল্লোহ ্  জিোাঃিোাঃ।। উিোরক েোড়ো আর কোউরকই ন্াোস 

  করো যোয় িো। সম্মোিহীি মোনলকরির কোরে শযও িো এ্ং তোরির ন্াোস শকোররোিো।  

  আল্লোহ ্  জিোাঃিোাঃ। আমোরির স্োইরক নহিোয়োত িোি করুি। আমরো শযি সটিক পথ  

  শথরক সরর িো যোই, ইিশোআল্লোহ ্।  

 

   ওয়ো নমিোল্লোহ আত-তোওনিক 
    

   আল-িোনতহো।      

         হোযরোত শশইি মহুোম্মোি শমহরমত আনিল 

                        

              ১০ িোিুয়োরী ২০১৫ / ৩০ রোন্উল আউয়োল ১৪৩৭   

         

             আক্ো্ো িোরিোহ, িির িোমোয। 



      

         

 


